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„A város szeretete egyfajta örökségem és kötelességem”
Interjú Endrész Csabával, az Orange Dragons Szurkolói Club szervezőjével

n 4–5. oldal

Harmincöt éves a Magyar Földrajzi Múzeum
Múzeumot alapítani nem tartozik
a hétköznapi dolgok közé, de ha valaki ezt az 1970-es évek végén veszi
a fejébe, egy éppen csak városi rangra emelt óriásfaluban, ahol nyaranta
ezrek maradtak ivóvíz nélkül, ahol
alig volt telefon, aszfaltozott utca pedig még annyi sem, ahhoz már olyan
elkötelezettnek, de leginkább elszántnak és kitartónak kellett lenni,
mint Balázs Dénes geográfus, aki
végül megvalósította az álmot: 1983ban megnyílt Érden a Magyar Földrajzi Gyűjtemény. Az elmúlt 35 év
igazolta Balázs Dénes elképzelését,
s mindazokat, akik támogatták, segítették a múzeum létrejöttét, s azokat, akik azóta munkájukkal életben tartják, mert, ahogy T. Mészáros
András polgármester fogalmazott:
nem véletlen, hogy amikor egy felmérésben azt kérdezték az érdiektől, hogy mit mutatnának meg a városból egy idegennek, a többség első
helyen a Magyar Földrajzi Múzeumot említette.
n 8–9. oldal

Készül az útkoncepció

Színes tintákkal álmodók

Aki szeretne élni az ingyenes lehetőséggel, figyeljen a
fél köbméteres mennyiségi korlátozásra, ami hat da
rab 120 literes zsáknak felel meg, és arra, hogy a zsák
száját nem szabad bekötni. Az ütemtervet lapunk
heti bontásban közli.
n 6. oldal

Több, főútvonalon végzett közműmunka is befeje
ződhet novemberben – jelentette be múlt szerdai
sajtótájékoztatóján T. Mészáros András polgármester,
aki elmondta azt is: összesen 8 kilométernyi mellékut
cát újítottak, újítanak fel az idén.
n 7. oldal

Mit csinál egy szülő az őszi szünetben? Színezget, fes
teget, de nem ám akármit: játékokat az iskola beton
placcára. Ezt tették az Érdligeti Általános Iskola alsó
sainak szülei. A gyerekek pedig boldogan vették bir
tokba a kiszínesedett udvart.
n 19. oldal
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Hétvégén indul a zöldjárat

ELÉRHETŐSÉGE
Érd, Szabadság tér 12.

(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig
Telefon: 06-23/520-117
E-mail:
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu;
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
iskola előtti szűrővizsgálat,jogosítvány, szemészeti munkaalkalmassági vizsgálat,
szürkehályog, zöldhályog és szemfenéki meszesedés szűrése
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Iparos u. 5 INTERSPAR

fókusz

közérdekű

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
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Akik életüket adták a magyar szabadságért
November 4-ét 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá a kormány, hogy megemlékezzünk azok előtt,
akik életüket vesztették a szabadságért vívott harcban
1956-ban. Érden vasárnap, a kora esti órákban Pergel
Antal történész és Papp János, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium tanulója, valamint a Szirmok Érd Városi és
Pedagógus Női Kar közreműködésével emlékeztek meg
’56 mártírjairól és hőseiről az Ötvenhatosok terén, a
Megtorlás emlékműnél.

ban így is a végsőkig küzdöttek.
– A hatalmas szovjet fölény ellenére a szabadságharcosok egy jó hétig ellenálltak, és súlyos veszteségeket okoztak a támadóknak,
miközben sokan közülük
megsebesültek, meghaltak a
küzdelemben – mondta el
1956. november 4-én, va- hassanak a magyar szabad- Pergel Antal történész a vasárnap, hajnali 4 óra 15 perc- ságharcosok a környező sárnapi megemlékezésen.
1956-ban háromezer emkor a szovjet hadsereg álta- megszállt országok népei
ber áldozta fel életét – ami
lános támadást indított Bu- számára.
dapest, a nagyobb városok
1956-ban a Kossuth és a éppen csak elkezdődött volés a fontosabb katonai léte- Szabad Európa Rádió hullá- na, hiszen az áldozatok fele
sítmények ellen. A szovjet main folyamatosan közvetí- még harmincéves sem volt –
csapatok óriási túlerővel vo- tették azokat a beszédeket, a szabadság oltárán. Kétnultak fel a szabadságukért, amelyben a Magyar Írószö- százezren elmenekültek az
a kommunista diktatúra és a vetség is és még sokan má- országból, az ’56-os esemészovjet megszállás ellen sok segítséget kértek a nyu- nyeket követő megtorlásnak
harcoló mag yarok ellen. gati világ művészeitől, tudó- pedig tizenkétezer ember
Próbálták minél hamarabb saitól, nem utolsósorban az esett áldozatul.
– A forradalmat és a szaelfojtani az 1956-os forradal- ENSZ-től, de a világ magukmat és szabadságharcot, ne- ra hagyta a magyar szabad- badságharcot követő meghogy veszélyes példát mutat- ságharcosokat, akik azon- torlás sok ezer magyar család életét tette
tönkre, az áldozatok azonban nem
voltak hiábavalók. Ma, hatvankét évvel ’56 után
itt, Érden és az
országban mindenütt á l l na k
azok az emlékművek, ahol felidézhetjük Téglási A ndrás és
mindazok emlékét, akik életüket
áldozták a mag yar szabadságért – mondta el a
történész, hozzáÉrd Megyei Jogú Város nevében dr. Aradszki András országgyűlési képviselő (j1), téve: a szovjet
T. Mészáros András polgármester (b1), Simó Károly (j2) és Tóth Tamás alpolgár- rendszer brutalitása a világ sok
mesterek helyezték el a kegyelet koszorúját

A megemlékezésen Papp János, a Vörösmarty Mihály Gimnázium
12/b osztályos diákja szavalta el Wass Albert A láthatatlan lobogó
című versét
(Fotók: Boros Sándor)
országában mély nyomokat
hagyott.
Az olasz író, Alberto Moravia azt írta, hogy szerte a világon, ahol szovjet nagykövetség van, az utcákat nevezzék
át „a legyilkolt magyarok utcájának”. Az amerikai Time
magazin 1956-ban a magyar
szabadságharcosokat választotta az év emberének, bár rá
egy évre meg éppen a szabadságharcot leverő Hruscsovot
részesítették ebben a címben.
Pergel Antal beszéde végén
Aslaug Vaa norvég költőnő
Mindenszenteki árulás című
versét idézte.
A megemlékezésen Papp
János, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium 12/b osztályos
diákja szavalta el Wass Albert A láthatatlan lobogó
című versét.
– Úgy gondolom, ha elfelejtjük, hogy mit okozhat egy
elnyomó, diktatórikus rendszer, akkor az visszatérhet,
ezért kell fenntartani ezeket

a tapasztalatokat a köztudatban – mondta el kérdésünkre János.
Az emlékezés végén a
résztvevők elhelyezték a kegyelet és a megemlékezés
koszorúit az emlékműnél:
Érd Megyei Jogú Város nevében dr. Aradszki András országgyűlési képviselő, T. Mészáros András polgármester, Simó Károly és Tóth
Tamás alpolgármesterek, a
Politikai Foglyok Országos
Szövetsége Érdi Szervezetének nevében a Vén család, az
1956-os Magyar Nemzetőrség érdi alegysége nevében
vitéz lovag Varga Ferenc Gábor nemzetőr altábornagy.
Téglási Andrásra, aki 1956ban életét adta a szabadságért, családja emlékezett,
végül a részt vevő pártok és
nemzetiségi önkormányzatok, majd a városi intézmények és civil szervezetek
képviselői tették le koszorúikat az emlékműnél.
n JAN

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

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

helyen élő kutyákat. Harmadrészt szeretnénk megmutatni az embereknek: nézzétek, ez a szurkolótábor
nem mérges, marcona és
lump elemekből áll, hanem
olyan emberekből, akik próbálnak méltók lenni az NB
I-es csapat színvonalához, és
Érd sportéletébe színt vinni.
Ez azért is nagyon fontos,
mert korábban nem volt NB
I-es profi csapatunk, és óriási
eredmény, hogy most van, és
egy ilyen csapatnak szurkolni hatalmas dolog. Legyünk
büszkék rá, és használjuk ki
a közösségünkben rejlő erőt!

Tősgyökeres érdi családból származik; azt vallja, hogy
a város szeretete öröksége és kötelessége. Büszkesége
pedig Érd NB I-es női kézilabda-csapata, amelynek évek
óta törzsszurkolója. Nem csak a szurkolótáboron belül
szervez, több érdi jótékonysági akciót is kezdeményezett már, és vannak további tervei is. Endrész Csabával
beszélgettünk.

– Évek óta aktív tagja az
Orange Dragons Szurkolói
Clubnak. „Csak” szurkol vagy
sportolt is valaha?
– Igen, mindig sportoltam,
de kimagasló eredményeim
nem voltak. Fociztam – mint
minden fiú – a Diósdban, sokáig karatéztam, gyerekkoromban birkóztam is.

– Kézilabdázott is?

nokból kihallatszott a szurkolók hangja, megcsapott az
az elképesztő atmoszféra,
amit Gyenkó Balázsék teremtettek azon a meccsen.
Micsoda fergeteges szurkolás, hangulat volt abban a
picike csarnokban! Akkor
azt mondtam: ez volt az első
és az utolsó meccs, amiről
lemaradok. Azóta többé-kevésbé minden mérkőzésen
ott vagyok.

Endrész Csaba (j): „A város szeretete egyfajta örökségem és kötelességem”

– Mekkora munka összetartani a szurkolótábort?
Buszt szervezni, közös akciókat kitalálni és levezényelni?
– Szerencsére az internet

– Mekkora volt akkoriban segítségével pillanatok alatt
elérjük egymást: az egyik
a szurkolótábor?

– Azt soha. A szabályokat
sem ismertem korábban, itt
– A kemény mag húsz-hutanultam meg, a meccseken. szonöt fős lehetett, de mindig
Egyszer, úgy hét éve lehe- megtelt a tornaterem.

közösségi oldalon van egy
csoportunk, ott tesszük közzé a különféle információkat.
Egyébként is mindenki tudja,
milyen meccsek lesznek,
hova utazunk a jövő héten és
a rákövetkező időszakban,
így útra készen állunk.

– A szervező szerepet önként vállalta vagy önre testálták?

csapat érdekét kell néznünk,
támogatnunk kell a lányokat,
akiknek érezniük kell: bármi
is történik, mi vagyunk az a
biztos bázis, amire mindig
számíthatnak. Ha a bíró a
sípjába fúj, és ők felnéznek a
lelátóra, látják, hogy mi ott
vagyunk. Persze, a mi szurkolótáborunkban is vannak
viharok. Jönnek-mennek emberek, mindig van, aki valami mást akar, akadnak heves
vérmérsékletű emberek,
akik nehezen dolgozzák fel,
ha a csapat veszít vagy ha a
kedvence máshol folytatja.
Azt szoktam mondani: gyerekek, globálisan, az egész klubot kell nézni, szeretni, hajtani! Látni kell, hogy ez egy
csapatjáték, és nekünk, szurkolóknak is így kell viselkednünk, egységesen – legyen
szó szurkolásról, jótékonykodásról, közös megmozdulásokról.

revettük. Azonnal hívtuk, a
telefon persze ott csörgött a
busz ülésén. Szerencsére
nem idegeskedett: elüldögélt
egy korsó sör mellett, míg
vissza nem értünk.

– A klubhoz, a csapathoz
kötődik ennyire vagy a városhoz is?
– Nekem már a dédapám is
Érden született. Nagyapám,
Bogó Mihály alapító tagja
volt az Ipartestületnek. A város szeretete egyfajta örökségem és kötelességem. Itt
vannak a gyökereim. Itt van
eltemetve dédapám, nagyapám, édesanyám. Tartozom
nekik, a városnak azzal,
hogy mindig tegyek valamit
Érdért, és hogy szeressem
ezt a várost. Nem is tudom
elképzelni másként – itt éltem és itt is fogok élni mindig. Úgy érzem, küldetésem
van Érddel kapcsolatban.

– Kezdetben Gyenkó Balázs intézte az utakat. Egyszer, mikor nem ért rá, megkért, szervezzem le én a
buszt. Aztán, ahogy mondani szokták, rajtam maradt,
ahogy szamáron a fül. Bár
talán az jobb kifejezés, hogy
– Aki megfordult már kézijókor voltam jó helyen. Ép- meccsen, találkozhatott
– Hogyan lehetne megfopen én értem rá, és utána is önökkel, tudja, hogyan „dol- galmazni ezt a küldetést?
én értem rá…
gozik” itthon a szurkolótábor. Egy-egy külföldi út ho– „Itt élned, halnod kell.”

– Edina azzal szokta kezdeni a sajtótájékoztatót, hogy
– Alakultak ki szoros barát- de jó, hogy mi itt vagyunk. Jó,
ságok a szurkolók között? vannak gyenge ellenfelek, de
attól még kellünk.
Számíthatnak egymásra?
– Abszolút. Sőt, azokkal az
– Van olyan meccs – külfölemberekkel is megmaradt a dire gondolok, természetebarátság, akik valamilyen sen –, amire nem tudnak elokból már nem tagjai a szur- jutni?
kolói klubnak.
– Kevés. Most például Nor– Mennyire nyitottak, le- végiában lesz egy, amire
nem tudunk elmenni – repühet-e „átülni” önökhöz?
lőjegyet kellene vásárolni, és
– Mindenkit, aki büszke a reptérről még 80 kiloméerre a városra, aki tenni tert utazni. Ez akkora költakar érte és egy jó társaság- ség lenne – körülbelül százba kerülni, nagy szeretettel ezer forint fejenként –, amit
látunk. Nagyon sokfélék va- nem tudnunk vállalni. Egy
gyunk; a legidősebb tagja- külföldi út egyébként – autóink 75–76 évesek, a legfiata- pálya-matricával, meccslabbak még gyerekek. Mint jeggyel – huszonöt-harmincaz unokám, aki hatéves lesz. ezer forintból kijön, és negySzoktam vinni meccsre, venen szoktunk lenni egymost is ott volt, lengette a egy ilyen úton.
zászlót. A szurkolótáborban
mindenkinek megvan egyéb– És a vidéki utak?
ként a maga dolga: aki dobolni tud, az dobol, aki a
– Elég jó az utazási kedv
zászlót tudja lengetni, az azt az érdi szurkolóknál. Látom,
csinálja, aki a bírót tudja hogy az érdi meccsekre nem
szidni, az a bírót szidja – ezt sokan szoktak jönni Mosonpersze csak úgy mondom, magyaróvárról, Debrecen-

– És most hányan vannak?
– Ötvenen, hatvanan.
Többen kellene, hogy leg yünk, de mindenkinek
megvan a maga élete, munkája, családja, idővel változnak az emberek és az
élethelyzetek.

utazunk, reggelre odaérünk.
Egy kis városnézés, este
meccs, és éjjel indulunk
haza. Megszállni nem szoktunk, kétszer fordult csupán
elő, az egyik ilyen eset Dániában volt. Akkor, mikor
hazafelé jöttünk, egy Hamburg melletti benzinkútnál
ottfelejtettük az egyik szurkolót, Zsoltit. Úgy húsz kilométert mehettünk, mire ész-

– Részben az én elhivatottságom táplálja ezeket, másrészt a szurkolótábor csupa
nagyszívű, rendes emberből
áll – ha mindenki csak egy
icipicit ad, mondjuk egy korsó sör árát, azzal már hegyeket lehet megmozgatni; boldoggá lehet tenni a habilitációs központ lakóit, gazdagon
meg lehet etetni az állatmen-

– Voltunk futóversenyen,
más városi rendezvényen, és
van több jótékonysági akciónk is. Idén is szervezünk
Mikulás-ünnepséget a habilitációs központban, télen a
Sirius állatmenhelynek, illetve a hajléktalanoknak
gyűjtünk majd. Vannak na-

Csaba számos jótékonysági akciót szervez a városban. Idén februárban a Hajléktalanellátó javára gyűjtöttek adományokat
gyobb volumenű terveink is,
de azokról még nem szeretnék beszélni, mert egyelőre
kezdeti stádiumban vannak.

– Belefér-e munka, a mecscsek, a szervezés mellett valamilyen hobbi az életébe? Hogyan telnek a mindennapok?
– Salsázni járunk minden
héten a feleségemmel. Különösebb hobbim nincs, sok
mindent szeretek csinálni:
kertészkedni, főzni – még

Ha kikátyúsodik az út, mi
kimegyünk a szomszédokkal csákánnyal, lapáttal,
ásóval, és megcsináljuk,
ahelyett, hogy telefonálgatnánk. Jó lenne felrázni az itt
élőket, hogy ne a sült galambot várják, hanem úgy érezzék jól magukat, hogy tesznek is érte, illetve a városért.
Ezt szeretnénk elérni a klub
akcióival is. Az embereknek
azt is látniuk kellene, milyen
gyönyörű helyek vannak Érden: a volt Szapáry-kastély

környéke, a Duna-part, a
Kakukk-hegy…

– Említette, hogy itt születettl. Gyermekkorában menynyire volt más ez a város?
– Akkor is ugyanúgy körülvettek az emberek, mint
most: a testvéreim, az unokatestvéreim, a barátaim.
Körülbelül százötvenen lakunk Érden a famíliából.
Már akkor azt tanultam a
családomtól, a barátaimtól,
hogy együtt, egymásért kell
élnünk, számítva a másikra. Nagyon szép gyerekkorom volt. A lakótelepen nőttem fel, lent játszottunk a
környékbeli kisajátított, kiürített házak udvarán, lejártunk a Duna-partra pecázni, szánkóztunk a Tónicsapáson, az Ercsi úti pályán fociztunk. Megvolt még
az érdligeti strand is, nagyon szerettük, bár jéghideg volt a vize. Ide jártam
iskolába is: általánosba a
Zárdába – ma Marianum iskola –, aztán a 220-asba,
azaz a Kósba. Villanyszerelő vagyok ugyanis. Sajnos,
katona nem itt voltam, nem
is lehettem volna, hanem
Aszódon, de jöttem, amikor
tudtam – ha nem engedtek,
hazaszöktem egy-egy éjszakára. És nem mindig kaptak
el… Rengeteg mindent kaptam Érdtől. Jó lenne, ha sokan észrevennék: olyan városban élünk, amely folyamatosan fejlődik ug yan,
mégis megőrizte kertvárosias, falusias jellegét, ennek
örökségeivel, hagyományaival együtt, amelyeket nagyon szeretnék továbbadni
az embereknek.

Lábklinika

Konyhabútor Készítése
Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
adambutor.business.site
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tett, miután NB I-esek lettek
a lányok, a feleségemmel elmentünk egy Fradi elleni
meccsre a Batthyány tornacsarnokba. Odamentünk a
pénztárhoz, és kiderült,
hogy nincs jegy, sőt, már az
előző héten sem volt, elővételben elkapkodták. A csar-

– Olyanok vagyunk és olyanok is voltunk, mint egy nagy
család; összecsiszolódtunk a
korábbi vezetőséggel, találkoztunk a meccseken, idegenben, külföldön, barátságok, kötődések alakultak ki.
Távozásuk sokakat hideg
zuhanyként ért, és nehezen
élték meg a változást. De felálltunk, leporoltuk magunkat, és folytatjuk tovább. A

– A szurkoláson kívül mi
mindent szoktak csinálni
együtt?

házi sajtot is készítek. A család fontos az életemben: van
egy lányom, egy fiam és egy
unokám, említettem, hogy ő
gyakran elkísér a meccsekre is. Szoros a kapcsolatom a
testvéreimmel, unokatestvéreimmel is, együtt vágunk
disznót, töltjük a kolbászt.
Öt generáció él egyébként a
családban: a dédnagymama
hamarosan betölti a 106.
évét, az unokám pedig a hatodikat. Már szervezzük a
dédmama születésnapját – a
105-en még táncolt, talán
idén is fog. Tevékenyen élek,
és rengeteg embert ismerek.

ÉRDI BÉTA KKT.

– A csapat elnökségével kap- gyan zajlik?
csolatos nyári változások hogy
– Az ön által kezdeménye– A meccs előtti nap dél- zett jótékonysági akciók is e
érintették a szurkolótábort?
utánján indulunk, éjszaka küldetés részei?

Csaba unokája is jár szurkolni, Dragival nagy a barátság

– Volt-e olyan, amikor úgy
érezték, valóban önök segítették győzelemre a csapatot, és nagyon kellett a jelenlétük?

ből, Békéscsabáról, mi pedig
elég szépen megyünk máshová. Na jó, a Győr mindig
népes táborral jön.
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n ÁdÁm Katalin

ránk ez nem jellemző, sportszerű társaság vagyunk –,
együtt sörözünk a szünetben a vendégszurkolókkal,
sokakat arcról ismerünk,
üdvözöljük egymást. Visszatérve a szurkolásra: előre
megbeszélt koreográfia szerint, óramű pontossággal
működünk.
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Márton lámpásai

Ki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik –
tartja a mondás. Magyarországon főleg a Márton-napi
lakoma kötődik november 11-éhez, ez ugyanis a karácsony előtti negyvennapos böjt előtti utolsó ünnepnap,
ilyenkor régen rendszeresek voltak a lakomák, bálok,
vásárok. Német nyelvterületen más hagyományai is vannak a Márton-napi ünneplésnek, és ezek egyre népszerűbbek Érden is.
Márton Pannóniában, Savariában született 316 táján,
és Itáliában nevelkedett. Katona lett, de miután az Úr hívását meghallotta, kérte elbocsátását. Megkeresztelkedett, és több évig remeteéletet
élt; 371-ben Tours püspökévé
választották. A legenda szerint Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Mártont 371-ben
püspökké szentelték, és haláláig segítette a rászorulókat.
Mag yarországon főleg
gasztronómiai szokások fűződnek a Márton-naphoz, német nyelvterületen azonban
egyéb hagyományok is élnek.
Ezek egyike a lampionos felvonulás, amit a 19. század elején vezettek be egyházi rendeletre, hogy a fény, amely a
jó cselekedetet jelképezi,
mindenkihez eljusson – tudtuk meg Eszes Máriától, az
Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől. A lámpás felvonulásban elsősorban
a gyerekek vesznek részt, sötétedéskor a maguk készítette lampionjaikkal járják az
utcákat, miközben régi Márton-napi dalokat énekelnek.
Ilyenkor német nyelvterületen különleges süteményt is
készítenek, ez a „Weckmann”,
ami egy édes tésztából készült, ember alakú figura. Mi-

vel a Márton-nap a karácsonyt megelőző böjti időszak
előnapja, a megemlékezés
után ma is sok helyen táncos
mulatságot csapnak, ahol az
asztalról nem hiányozhat a
Mártont eláruló libák sültje
és az újbor.
Idén a nemzetiségi önkormányzat és a német nemzetiségi Pumukli óvoda együtt is
megünnepli a Márton-napot,
tánccal, műsorral, és nem maradhat el az ünnepség a szintén német nemzetiségi Marianum iskolában sem: november
9-én lámpásaikkal az újvárosi
templomba vonulnak a gyerekek és szüleik, ahol Szent Márton életének egy-egy mozzanatát elevenítik meg a diákok,
német és magyar nyelven.
A lámpás felvonulás mára
más érdi, nem nemzetiségi iskolákban, óvodákban is hagyománnyá lett: a Batthyány
iskolában 9-én délután a Csóka utcai kápolnába sétálnak
át lámpásaikkal a gyerekek
és szüleik, ahol megismerkedhetnek Szent Márton történetével. A Kincses és a Szivárvány óvodák tagintézményeiben is megemlékeznek a
Márton-napról, hol énekkel,
versekkel, a magyar hagyományok, mondókák, dalok felelevenítésével, másutt a német népszokás – azaz a lámpás felvonulás – átvételével.
QQÁ. K.

Nagy kiterjedésű zöldfelület várja majd az érdieket a
Papi földeken, több ezer fát
és növényt ültetnek a korábban mocsaras területen,
ahol szabadidős tevékenységekre is lehetősége nyílik a
város lakóinak.
– A kutyafuttató helye már
ki van jelölve, amely a kutyabarátoknak egy régi kérése
volt a városvezetés felé.
Ezenkívül lesznek még itt
sportpályák, futópálya is, de

a területen akár városi rendezvények szervezésére is
lehetőség nyílik – mondta el
Simó Károly alpolgármester (Fidesz–KDNP), aki azt
is kiemelte, hogy a ligetépítést már a jövő tavasszal szeretnék befejezni, hogy elindulhasson a projekt következő üteme.
A ligeterdő egy korábbi ártéri területen létesül, így
olyan fatípusokat ültetnek
majd, amelyek valamikor itt,
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Hétvégén indul a zöldjárat

Készül az útkoncepció

Jó úton járnak

Hamarosan indulnak az
őszi zöldjáratok. Aki szeretne élni az ingyenes lehetőséggel, figyeljen a fél
köbméteres mennyiségi
korlátozásra és arra, hogy
a zsák száját nem szabad
bekötni.

Több, főútvonalon végzett közműmunka is befejeződhet
novemberben – jelentette be múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András, aki elmondta azt is: a Folyondár utca–Alsóerdősor utca útvonalat november 11-ig lezárják, útalap-erősítés miatt. A polgármester sajtótájékoztatóján elmondta: a városi közmeghallgatást ebben
az évben november 29-én, délután öt órától tartják a
Polgárok Házában.

November 10-én indulnak
a zöldjáratok: ahogy már
megszokhattuk, az ÉTH
előre elkészített ütemezés
szerint gyűjti be a zsákolt,
kötegelt nyesedéket, illetve
avart. Érdemes odafigyelni
arra, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében ingatlanonként fél
köbméter zöldhulladékot
visznek el, ami hat darab
120 literes zsáknak felel
meg – a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell biztosítania, és az ÉTH azt nem
adja vissza. Aki ennél a
mennyiségnél többet szeretne kitenni, az ügyfélszolgálaton – Diósdi út 29. – vásárolhat úgynevezett „zöld
zsákot”, aminek darabja
422 forintba kerül. Ez az
összeg tartalmazza a begyűjtés, a szállítás és lerakás költségét is. Aki nem
szeretne élni ezzel a lehetőséggel, ingyen leadhatja a
nyesedéket, lombot a hulladékudvarban november
10-e és december 15-e között, azaz a zöldjárat ideje
alatt. Az ilyenkor behozott
zöldhulladékot nem számítják be az adott ingatlan
éves (250 kg/ingatlan/év)
ingyenes beszállítási keretébe.
– Ősszel 800–1100 tonna
közötti zöldhulladék-meny-

A főútvonalak felújítása
szinte mindenkit érint, de
legfőképp az ott lakókat. A
polgármester kérte: az érintettek észrevételeik kel,
problémáikkal az utcában
dolgozó munkavezetőkhöz
forduljanak.

A Szövő utcában a Törökbálinti úttól kezdődően, az
M7-es autópályán túli részen, egészen a Lakatos utcáig felújításra kerül az útburkolat. Ez az egyik olyan
főútvonal, ahol Törökbálint irányából az M7-es autópálya felé igyekvő forgalom nagy része zajlik – mondta el
lapunknak Simó Károly alpolgármester (Fidesz–
KDNP). A Szövő utcában a munkálatok a kivitelező
ígérete szerint, ha az időjárás is engedi, november végéig tartanak.

Ha fél köbméternél több zöldhulladékot gyűjtöttünk össze, „zöld
zsákban” helyezhetjük ki a többletet
nyiséget szoktunk begyűjteni. Ez attól is függ, menynyire volt csapadékos a
nyár, sokszor kellett-e füvet
nyírni, illetve hogy mennyire húzódik el az ősz, lehullott-e már minden falevél –
mondta lapunknak Pató Simon, az ÉTH ügyvezetője,
akit arról is kérdeztünk:
mennyire elterjedt a „zöld
zsák” használata Érden.
– Nem annyira ismert
még ez a lehetőség, ennek a
folyamatnak még el kell indulnia. Sajnos, az nem tartható, ami korábban volt,
hogy egyes ingatlantulajdonosok akár 120 zsákot is
kiraktak ősszel a házuk elé
– mutatott rá Pató Simon,
hangsúlyozva: a legjobb az
volna, ha a biohulladékot
komposztálnák, beásnák a
veteményes földjébe a tulajdonosok.
– Ahogy mondani szoktam, az őszi falevelet nem
viszi a tavaszi szél. Addigra
ugyanis lebomlik. A beásott, illetve komposztált
zöldhulladék tápanyag-

utánpótlást jelent a földnek,
ezért érdemes a kertes házakban élni ezzel a lehetőséggel, annál is inkább,
mert a zöldjárat nem kis
költség: egy-egy ilyen akció
15–20 millió forintba kerül
– mutatott rá az ügyvezető.
Aki nem tud, nem szeretne komposztálni, ásni, és a
zöldjáratot választja, arra
figyeljen, hogy csak zöldhulladékot tegyen a zsákba
és annak száját ne kösse be,
ugyanis a tartalmat szúrópróbaszerűen ellenőrzik
majd az ÉTH munkatársai.
Ha oda nem illő anyagot találnak, a teljes mennyiség
elszállítását megtagadják.
Mivel a gyűjtést egy időben
több helyszínen kezdik meg,
ezért az ütemtervben feltüntetett kezdő napon reggel 7 órára érdemes kihelyezni a zsákokat, kötegeket az ingatlanok elé.
Az ütemtervet lapunk heti
bontásban is közli (lásd 16.
oldal), a gyűjtés előtt megjelenő lapszámokban.
QQÁdÁm

Fatelepítés a Papi földeken
Az „érdi városliget” projekt beruházás első részeként
már készül a vízgazdálkodási céllal létesített, árvízcsúcsot csökkentő tó, a záportározó. Ezzel párhuzamosan
megindult a fák telepítése is a területen, ugyanis a
rekreációs központ részeként egy ligeterdő kialakítását
tervezi a területen a városvezetés.

| 2018. november 7. |

a Duna mentén is előfordultak, mint például a tölgy és a
kőris.
– Tervezünk például egy
olyan kiültetést, ahol különleges díszfák jelennek meg,
és igyekszünk visszahozni
azt a természetet, ami valamikor itt jelen volt. Lesz egy
gyalogút is, ami mind az
erre sétálóknak, futóknak,
de még a bicikliseknek is
kellemes szabadidős elfoglaltságot biztosít majd –
emelte ki a ligeterdő telepítéséért felelős Nemzetközi
Dendrológiai Alapítvány kutatásvezetője, dr. Debreczy
Zsolt.
A kutatásvezető arról is
beszélt, hogy a terület kiváló-

Főként kocsányos tölgy, pannon kőris és különféle cserjefajták gazdagítják majd a területet
an alkalmas díszkert telepítésére, de indián sziget telepítésére is, ahová egészen
különleges, egzotikus növények, mocsári ciprusok is kerülnek, és lesz emellett egy
platánliget is, ahová a leg-

szebb örökzöldeket ültetik
majd. Debreczy Zsolt azt is
elmondta, hogy 600-féle növényfaj kerül majd a Papi földekre, melynek egyes részei
arborétumszerűek lesznek.
QQgyl

– A Csaba és a Szövő utcákban már terítették a kiegyenlítő aszfaltréteget. Ezt megelőzően mindkét utcában elvégezték a szükséges közműkiváltásokat, illetve -kiépítéseket, most a szegélyezés és
padkaépítés folyik. Amint

víz-elvezető rendszer kialakítása. Itt és a Sóskúti út
kapcsolódó szakaszán tíz
napja az első aszfaltréteget
már leterítették, a következő lépés a padka kialakítása
és a szegélyezés, majd november végéig a kopóréteg
aszfalt is felkerülhet a tervek szerint. Ha az időjárás
ezt nem teszi lehetővé, ez a
munka a jövő évre marad; az
úton így is lehet már közlekedni.
A polgármester a Vadlúd–
Zámori utak találkozásánál
lévő kereszteződés átépítésé-

Összesen 8 kilométernyi mellékutcát újítottak, újítanak fel az idén
– A legtöbb helyszínen még
zajlik a munka, ezért amikor
kritizálnak és kifogást emelnek a lakók, nem a kész állapotot látják. Arra kérünk
mindenkit, legyen türelemmel, és akkor értékelje az elkészült munkát, amikor azt
befejezték és átadták – hangsúlyozta T. Mészáros András, aki elmondta azt is: bár
Magyarországon az a gyakorlat, hogy a 12–14 méter
széles utak mentén zúzott
köves padkát alakítanak ki,
Érden, ahol lehetséges, szegélyköveznek is, ez ugyanis
sokkal tartósabbá teszi az
utat – így készül az Ürmös, a
Csaba, a Szövő utca és a Szovátai út is.
– Fontos a főútvonalak
mentén a járda kialakítása
is, és ahol eddig nem volt, ott
igyekszünk kiépíteni, amint
lesz rá forrás – mondta a városvezető, aki ismertette azt
is, hogyan állnak a munkálatok egyes utak, utcák esetében.

ezzel végeznek, jöhet a második réteg aszfalt; ezt a kivitelezők november végéig szeretnék befejezni.
Amint megérkezik az állami közútkezelői engedély, félpályás lezárással a csapadékvíz-elvezető rendszert
összekötik a Szövő és Folyondár utcák között, a Törökbálinti úton át.
A Diósdi úton az Antal utca
és Riminyáki út között továbbra is forgalomkorlátozásra lehet számítani. Itt csapadékvíz-elvezetési munkákat végeznek, amíg az időjárás engedi, a befejezés pedig
jövő évben várható.
A kivitelezők tájékoztatása
szerint november 5–11. között
lezárják a Folyondár utca–Alsóerdősor utca útvonalat,
ugyanis ekkor úgynevezett
remix technológiával megerősítik az útalapot. November végéig az első, kiegyenlítő
réteg aszfaltot is elterítik.
A Szovátai úton befejezéséhez közeledik a csapadék-

Idén aszfaltozott lakóutcák (teljes hosszúságban vagy egy-egy szakaszon): Aradi, Deák Ferenc, Bányász, Fűtő, Harangvirág, Hérics,
István, Jázmin, Kárpitos, Kont, Málna, Mecseki, Mély, Miklós, Művezető, Nyomdász, Olvasztár, Orgona, Papagáj, Piroska, Teréz, Trencsényi, Törcsvári, Veronika utcák. Folyamatban: Ágoston, Drégelyi,
Nagy Lajos, Petőfi Sándor, Somogyvári utcák.

ről is beszélt: mint elmondta,
a NIF Zrt. kezeli ezt a projektet, és tudomása szerint a
tervezés közbeszerzése már
lezárult, remélhetőleg sikeresen.
– Bízunk benne, hogy 2019
végén, 2020 elején elkezdődhet a konkrét kivitelezés –
tette hozzá.
T. Mészáros András a lakóutcák fejlesztéséről is beszámolt. Mint mondta, ezt három
forrásból – a képviselői keretből; ötven százalék önkormányzati és 50 százalék lakossági hozzájárulásból;
központi költségvetési támogatásból – fedezik.
– Anyagi lehetőségeink körülbelül nyolc kilométer lakóút aszfaltozását tették, illetve teszik lehetővé ebben az
évben. Jövőre szeretnénk
folytatni ezt a munkát, azaz a
mintegy 250 kilométernyi
utca pormentesítését, amihez körülbelül hatvanmilliárd forint szükséges. Az útkoncepció már készül, és dr.
Aradszki András országgyűlési képviselő mindent
megtesz azért, hogy Érd kormányzati forrásból hozzájusson ehhez az összeghez –
zárta szavait T. Mészáros
András.
QQÁdÁm KataLin

A Szövő utca felújítás
alatt álló szakaszai a Modern Városok prog ram
pénzügyi forrásából valósulnak meg, most az érdi
útfelújítási és -építési program második üteme zajlik,
amely a főútvonalakat érinti. A Szövő utcában is megtörténtek az útfelújítás előtt
a közműcserék: megtörtént
az ivóvízvezeték kiváltása,
a gázvezeték-süllyesztések
is elkészültek, illetve a csapadékvíz-elvezetési rendszer bővítését ezen a szakaszon is elvégezték: ahol
kellett, elvezetéssel, ahol
pedig lehetséges volt, ott
szikkasztás módszerrel.
– Az érdi útfelújítási
program és a csomópont
építési program teljes értéke 9,6 milliárd forint, ennek
része a Szövő utcai szakasz
építése is. Fenyves-Parkvárosnak ezen a részén, az
M7-es autópályától északra
eső területen az elmúlt

nyeik folyamatosan javulnak. Ez valóban egy olyan
kertvárosi rész, ahol jó élni
– emelte ki Simó Károly alpolgármester.
A 2018-as év a FenyvesParkváros útépítése tekintetében kiemelkedő volt, hiszen három forrásból is
megújultak utak vagy újak
épülnek. Sok út, köztük a
Szövő utca is, a Modern Városok program forrásaiból
készülhet el. Több utcában
fogtak össze a lakók és pályáztak az önkormányzatnál az 50–50%-os finanszírozásra, így önerőből is
megvalósultak aszfaltozások a területen.
– A harmadik ilyen forrás
a képviselői keret: a terület
önkormányzati képviselője,
Szabó Béla képviselői keretéből is készültek el utak,
például a Bányász és a Fűtő
utcának eg y szakaszán.
Van még tennivaló bőven,
de a meglévő pénzügyi for-

A Szövő utca útfelújítása a Modern Városok program keretében
valósulhat meg
években igen komoly fejlődés ment végbe. Nagyon sok
út már megújult, olyanok is,
amelyek korábban nem voltak pormentesítve, ezek
most szilárd burkolatot
kaptak. Ez a rész most a
Modern Városok program
forrásaiból valósulhat meg.
Én azt gondolom, hogy az
itt élők láthatják, tapasztalhatják, hogy életkörülmé-

rások függvényében haladunk előre az útépítésekkel
– tette hozzá Simó Károly.
A Szövő utcában a kivitelező ígérete szerint, ha az
időjárás is engedi, november végére a második réteg
aszfalt is az útra kerül
majd, miután megtörtént a
szegélyezés és a kapubeállók helyreállítása.
QQGyőri Lívia
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az alapozás is elkezdődött,
de ez az út sem bizonyult
járhatónak, a döntéshozók
nem találták megfelelőnek
ezt az elhelyezést. Fordulatot akkor vett a történet,
amikor Mógor Béla lett az új
város tanácselnöke, aki –
talán mert földrajz szakos
tanár volt eredetileg – a múBalázs Dénes érdi ottho- például Vogronics László zeumi tervek mellé állt,
megígérte Balázs Dénesnek,
nából indult tudományos tanácselnök-helyettes.
utazásaira, ide tért haza,
– Mi, a feleségemmel, aki hogy a Wimpffen-kúria öt
eszébe sem jutott, hog y könyvtáros volt, jól ismertük üres termét a gyűjtemény
máshol próbáljon múzeumot Balázs Dénest, családi ba- rendelkezésére bocsátja.
Öt szoba azonban önmaalapítani a magyar földrajz- rátságban voltunk – emléktudománynak, az ötletet ta- szik vissza a negyven évvel gában még nem múzeum.
lán az adhatta, hogy már ezelőtt történtekre az egy- Sok-sok munka és pénz kelsaját expedícióinak a hoza- kori tanácsi vezető –, támo- lett a kiállítás megtervezédéka is kezdte kinőni a csa- gattuk hát az elképzelését, séhez, a termek berendezéládi otthon kereteit, de pon- próbáltunk segíteni neki. séhez.
Prof. dr. Becsei József dsc professor
emeritus szintén ott
bábáskodott a múzeum alapítása körül,
Balázs Dénes és Mógor Béla tanácselnök
mellett a legaktívabb
támogatója volt a
kezdeményezésnek,
ráadásul a Békés megyei tanács elnökhelyetteseként jó kapcsolatokkal is rendelkezett, ami jól jött a
támogatások elnyeréséhez, s elnöke volt
a Magyar Földrajzi
Cholnoky Jenő dolgozószobája (részlet a Kárpát-medence tudományos fel- Társaság múzeumi
bizottságának is.
tárói című kiállításból)
– Szakmai oldalról
tosan tudta, hogy számos Akkor már tudtuk, hogy az maximális támogatást élvenagy felfedező bemutatásra egykori fogadó épületének zett a múzeum ügye, így a
érdemes anyaga lappang egy része megürül, mert a pénz is ezekből a körökből
szerte az országban. A Ma- tanácsi irodák új helyre köl- érkezett, a Magyar Tudog yar Földrajzi Társaság töznek, ez alkalmas lett vol- mányos Akadémia kétmilmindig megoldandó feladat- na a gyűjtemény számára. lió forintot adott az épületként kezelte egy gyűjtemény Itt helyben végül sokan az rész felújításához, a művelétrehozását: elsőként Tele- elképzelés mellé álltak.
lődési minisztérium pedig
Vogronics László meg is állta a kiállítás tervezéséki Pál vetette fel ezt 1911ben, de az első világháború mutatta a kúria megürülő nek, berendezésének a költezt a tervet is elsöpörte, az szobáit Balázs Dénesnek, de ségeit – emlékszik vissza a
1960-as évekbeli próbálko- korainak bizonyult a lelke- professzor.
zások sem jártak sikerrel, sedés és kevésnek a helyi
– Amikor 24 éves fiatalemaztán jött Balázs Dénes, és támogatás, mert a megyei berként először beléptem
1978 végén javaslatot tett párt- és tanácsi vezetés me- ebbe az épületbe, csak üres
Érd nagyközség tanácsá- reven elutasította az ötletet, falak voltak – meséli dr. Kunak egy földrajzi múzeum mi több, a helyi vezetők ke- bassek János, aki azóta is
megalapítására, amihez fel- mény dorgálásban részesül- az intézmény igazgatója –,
ajánlotta saját anyagát, ké- tek, ami akkoriban nem volt nem volt még kiállítás, nem
sőbb százezer forintot is, tréfadolog.
volt gyűjtemény, nem volt
Le is került a múzeum könyvtár, nem volt semmi
vállalta a szervezést, a kiállítás megtervezését, még ügye a napirendről, de Ba- sem. A nulláról kellett megalkalmas épületet is kere- lázs Dénes nem adta föl, teremteni ezt a múzeumot,
sett – írásbeli javaslatára maga mellé állította a Ma- és nag yon sok embernek
azonban nem is reagáltak gyar Földrajzi Társaság ve- tartozunk hálával a segítséaz illetékesek, s amikor hó- zetőségét, múzeumi bizott- gért. Szerény körülmények
napok múlva beszélni tudott ságot hoztak létre, elkezd- között kezdtük el a munkát,
az akkori tanácselnökkel, ték felkutatni a hagyatéko- az első kiállításunk a Maaz közölte vele, hogy Érdnek kat, a lelkes geográfus odáig gyar utazók, földrajzi felfekövezett utakra és járdákra ment, hogy saját lakóházát dezők címet viselte, ezzel
van szüksége, nem múze- hajlandó volt fölajánlani a nyitottuk meg 1983 októbeumra. Szerencsére nem gyűjtemény céljaira, meg is rében a Magyar Földrajzi
mindenki gondolkodott így, terveztette a bővítést, már Gyűjteményt – a múzeumi
Múzeumot alapítani nem tartozik a hétköznapi dolgok
közé, de ha valaki ezt az 1970-es évek végén veszi a fejébe, egy éppen csak városi rangra emelt óriásfaluban,
ahol nyaranta ezrek maradtak ivóvíz nélkül, ahol alig
volt telefon, aszfaltozott utca pedig még annyi sem, ahhoz már olyan elkötelezettnek, de leginkább elszántnak
és kitartónak kellett lenni, mint Balázs Dénes geográfus, aki végül megvalósította az álmot: 1983-ban megnyílt Érden a Magyar Földrajzi Gyűjtemény.
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rangot csak 1988-ban kaptuk meg.
2018. november 15. (csütörtök)
Kecskeméti Tibor muzeo17.00 óra
lógus, geológus, a természettudományi múzeumi
szakfelügyeleti rendszer kidolgozója és vezetője, nála
jogász, konzul könyvbemutatója
jobban tehát senki nem tudja megítélni azt a munkát,
Köszöntőt mond:
amit az elmúlt 35 évben ÉrT. Mészáros András
den Kubassek János és csaÉrd Megyei Jogú Város polgármestere
pata végzett.
– Balázs Dénes nagyon
A könyvet bemutatja:
lelkes és elszánt volt, nem
ismert akadályt, szakmai
Dr. Gábris Gyula
tekintélye a Magyar Földprofessor emeritus (ELTE)
rajzi Társaságban biztos
és
hátteret jelentett a számáDr.
Kubassek
János
ra, keresztül tudta vinni,
múzeumigazgató
amit akart, de a g yűjteményből már Kubassek János csinált múzeumot – persze ott állt mögötte támogatóként az alapító élete végéig. Volt szakmai koncepciójuk, igyekeztek minden lehetséges hagyatékot, a földA fegyencteleptől a jogállamig.
rajztudományhoz köthető
relikviát megszerezni és Az alapító Balázs Dénes szobra fogadja a látogatókat (Domonkos
Az előadásra minden kedves érdeklődőt
bemutatni, ug yanak kor Béla alkotása)
szeretettel várunk!
nagy súlyt fektetnek a múHelyszín: Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. Tel: 06 (23) 363-036
zeumpedagógiai munkára, teljesen megújulhatott az
Ahogy az elmúlt 35 év igawww.foldrajzimuzeum.hu
sosem feledve Balázs Dénes épület és a kiállítások.
zolta Balázs Dénes elképzeelvét, hogy élő múzeumot
És persze nem maradhat lését, s mindazokat, akik táAz intézmény fenntartója
kell csinálni. Az intézmény említetlenül az a tudomá- mogatták, segítették a múÉrd MJV Önkormányzata
így beépülhetett a település nyos munka, amely a mú- zeum létrejöttét, s azokat,
oktatási és kulturális életé- zeu mot nemzetközi szak- akik azóta munkájukkal
be, amit a város folyamato- mai körökben ismertté és életben tartják, mert, ahogy
san meghálál azzal, hogy elismertté tette, a konferen- T. Mészáros András polgárszívén viseli a múzeum sor- ciák, a kiadványok sora, és mester fogalmazott: eltelt 35
sát, s fenntartóként minden hát persze maguk a kiállítá- év, egy fél emberöltő, és nem
erejéből telő támogatást sok: a Magyar utazok és öregszik, egyre teljesítőkéés
megad.
földrajzi felfedezők, a Kár- pesebb ez a múzeum. Egyre
Beltériti
Mindenre van
Kubassek János sem győ- pát-medence tudományos többet mutat meg a magyar Mindenre van
megoldásunk!
bejára
zi hangoztatni munkatársai feltárói, 3276 expedíciós földrajz tudósairól és a nagy megoldásunk!
Kérjeajánlatunkat!
ajánlatunkat!
ajtók
elkötelezettségét, akik kö- nap – Balázs Dénes, Szaba- utazókról, ami a mostani kérje
zül többen a kezdetektől dulás nélkül – az Érdről el- munkatársaknak köszönhevesznek részt a múzeumépí- hurcoltak emlékére és a kü- tő, s nem véletlen, hogy ami- EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft. 2030 érd, Iparos u. 30.  70/608-0808
EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft. 2030 Érd, Iparos u. 30.  70/608-0808
tés izgalmas kihívásában. lön eg ységként működő kor egy felmérésben azt kérdeztük az érdiektől, hogy
Hosszan meséli az igazgató helytörténeti gyűjtemény.
a történteket, miként jutotMert a múzeum mintegy mit mutatnának meg a váÚJ PEUGEOT RIFTER
tak felbecsülhetetlen anya- kötelességének érezte azt a rosból eg y idegennek, a
TIÉD A PILL ANAT!
gokhoz, mint a Cholnoky-, a feladatot is vállalni, hogy a többség első helyen a MaGermanus- és a többi hagya- település múltját is kutassa g yar Földrajzi Múzeumot
említette.
ték, hogyan kutatták föl Kő- és bemutassa.
n M. Nagy Péter
rösi Csoma Sándor
szobrát, amivel megalapozták a sok önzetlen adakozásból
meg valósult szoborparkot Domonkos
Béla alkotásaiból,
MÁR HAVI 35 000 FT
vag y miként csemINDULÓ LÍZINGDÍJJAL 1
pésztek ki Romániából értékes relikviákat. De beszél arról
is, hogy újította föl a
millenniumra a város
az épületet, aztán később hogyan szereztek három éven át páPEUGEOT PÉ-TA MÁRKAKERESKEDÉSEK,
lyázatokon és önkorM7: 2030 Érd, Iparos u. 28. Tel.: 23/521-120
mányzati forrásokból
M6: 2030 Érd, 6-os Fő út 23.km Tel.: 23/521-620
összesen mintegy 50
www.peta.hu
millió forintot, amiből A hangulatos múzeumkert ma már az érdiek kedvelt találkahelye

Dr. Domaniczky Endre

Ausztrália
magyar szemmel.

A múzeum médiatámogatója:
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Műanyag éS fa nyíláSzárók kedvezMénnyel!
éretű
Szabványm
or
beltéri dek ól
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ajtók raktá

Csak magánszemélyeknek,
további feltételek
teljesülése esetén.**

Csak magánszemélyeknek,
további feltételek
teljesülése esetén.**

1
Jelen ajánlat és finanszírozási ajánlat 2018. október 22-től visszavonásig, új Peugeot Rifter Access PureTech 110 S&S modell esetén, készletlistáról történő vagy gyártásba
leadott és visszaigazolt megrendelésekre érvényes. A kedvezményes ajánlat keretében meghirdetett 35 000 Ft-os havidíj 5 315 000 Ft kedvezményes bruttó vételár mellett,
2 656 500 Ft önerő befizetésével, 84 hónap futamidővel, változó kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést eredményező, zártvégű, pénzügyi lízingkonstrukcióban
érhető el. A feltüntetett ár a regisztrációs adóval növelt, a maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett, a hirdetett modell esetén érvényes akciós árat jelöli. Az akció
keretében meghirdetett 3,01%-os induló THM tájékoztató jellegű, amely meghatározására a fentebb ismertetett feltételek figyelembevételével került meghatározásra, ezen
feltételek változása esetén a THM %-os mértéke módosulhat. A THM megadott értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A finanszírozás forintalapú, melyhez a
Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötni akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint Finanszírozó
lesz. A Lízingbevevőt a futamidő alatt a Referenciakamat (3 hónapos BUBOR) változásától függően kamatkülönbözet-fizetési kötelezettség terhelheti. A Referenciakamat
mértékéről a Merkantil Bank honlapján, a kamatláb-változás és a finanszírozás további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Általános Lízingfeltételeiből és Hirdetményeiből
tájékozódhat, a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Az ajánlat más finanszírozási konstrukciókra nem vonatkozik. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat.
Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték. *Minden 2018. október 10. után
megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot Rifter személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év
kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl
érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig
(amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes. **A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és
körülmények egyidejűleg teljesülnek. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedéseinkben, illetve keresse fel a www.peta.hu honlapot.

A Peugeot Rifter kombinált átlagfogyasztása: 4,3–5,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 113–131 g/km..

165282

A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
TISZTELETTEL MEGHÍVJA

| 2018. november 7. |

216201

| 2018. november 7. |

224020

8

10 | 2018. november 7. | ajánló

hely, történet

Kalas Györgyi: Tilda és a kövér macska

Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár
meghívja Önt és ismerőseit 2018. november 14. (szerda) 17 órára

LENGYELORSZÁG FÜGGETLENSÉGÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA
alkalmából

Dr. Mitrovits Miklós történész
előadására:

A független lengyel állam megteremtése és magyar vonatkozásai.
A rendezvényen két könyv bemutatására kerül sor:

Tilda vagyok, nyolcéves és
egy eldugott kis tóparti városban élek édesanyámmal, aki főszakács a környék leghíresebb
éttermében, a Bodzásban.
Tópart, nyár, mindenki álma,
de én nem szeretem a nyarat,
mert ilyenkor minden barátom
nyaralni megy, én pedig itt ülhetek az étterem konyhájában,
a tölgyfa asztal alatt és várhatom, hogy történjen valami.
Addig is nézem anyukámat,
aki reggel óta meg sem állt, a
kukták szeletelnek, aprítanak
és zöldséget pucolnak. Készülnek a finomabbnál finomabb
fogások a vendégek számára,
akik a híres Amarilla-féle rakott
krumplit vagy a gombás to-

Mitrovits Miklós: Riválisok a pályán, barátok a hétköznapokban.
Lengyel-magyar sportpárbajok

Támogatói:

sélte, hogy a becsületes neve
Besamel és egy híres párizsi
étteremből érkezett és mindig
tudott beszélni, csak eddig titkolta. És én ekkor már tudtam,
hogy nem lesz unalmas a nyaram, sőt amikor beüt a katasztrófa, Besamellel nyomozásba
kezdünk.
Ha tudni szeretnéd, hogy
mi történik, ha elromlik egy
étterem hűtője vagy gonosz
pletykák kelnek szárnyra, vagy
hogy kinek fáj a foga a Bodzásra, akkor el kell olvasnod a történetemet. Keresd a Gyermekkönyvtárban!
Emlékezzetek a nyárra, a vakációra velünk!
Tilda és Besamel

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

Érd MJV Önkormányzata

Célok Érden

Nem hiába mondják, hogy Érd az ország legnagyobb faluja. Gondjai is ilyen természetűek: a villany, az út, a
víz-csatorna, az egészségügy, a kereskedelem és az intézményes lakásépítés.

Társadalmi segítség

nokra és Törökbálintra is jut.
Viszont a csatornahálózat
mindössze két kilométer, csak
a gimnázium igényeit elégíti
ki. Ötven és fél millió forintos
költséggel, hat kilométer hoszszúságban most épül az a gerincvezeték, amely 1977 derekára készül el. Kezdetben a
település központjának, a közintézményeknek az igényeit
elégíti ki.
– Az egészségügyben az
alapellátás jó. Mind a tizenkét
körzetünkben van orvos. Három gyermekkörzet van. De
hat kellene. Ennek előfeltétele,
hogy mielőbb lakást tudjunk
biztosítani. A szakrendelő intézet, amely egyben a budai
járási szakrendelő is, korszerűtlen, elavult, igen sürgősen
bővíteni kellene. A legjobb
megoldásnak egy új rendelő
építése látszik; foglalkoznak is
ilyen terv kidolgozásával. Erről csak annyit; előkészítés
alatt áll a járás legnagyobb lakótelepének építése.

kozódhatott, nem kapcsolódhatott be akcióinkba. A társaE gondok felszámolásában, dalmi munkák szervezése
a feladatok megoldásában mi- tervszerűtlen volt, a körzetek
ként működik közre az éppen képviselői sokszor csak saját
száztagú, fele részben munkás érdekeiket tartották szem
tanácstagság? – kérdeztük dr. előtt. Az útgondot azért említettem első helyen, mert e téren
Szekeres József vb. titkárt.
– Ma még nem eléggé tevéke- nyílik a legnagyobb lehetőség
nyen – mondta. – Pedig volna a lakosság bevonására. Hiszen
mit segíteni, hiszen 38 ezer a főutak egyengetéséhez, járember helyzetéről van szó. daépítéshez, az utak rendben
Községünk úthálózata 382 ki- tartásához egy-egy lapát, ásó
lométer, de csak 41 kilométer is elegendő.
pormentes burkolatú. A járdahálózat is csak 159 kilométer.
A terelőutak állapotáról nem
is beszélve.
– 232 kilométer hosszú az
– És miben áll a tanácstagi elektromos hálózat, s mielőbb
még 45 kilométer kellene. Jesegítség?
– Elsősorban a tájékozódás- lenleg 2500 család van villany
ban, tájékoztatásban. Mivel a nélkül. Az ivóvízellátás vitanács vezetői és a szakigaz- szonylag a legkedvezőbb: valagatási szervek eddig nem tájé- mivel több mint 200 kilométer
koztatták kellően a tanácsta- hosszú a hálózat. De hatezer
– A megoldás nemcsak hoszgokat, s a tanácstagoknak is ember vár még vezetékes ivó- szabb időt, de sok türelmet,
csak kis része tart fogadóórát, vízre Kutunk van, a jó minősé- megértést kíván a lakosságtól.
érthetően a lakosság sem tájé- gű ivóvízből Sóskútra, Tár- S természetesen az eddigiek-

Gondok és gondok

„Továbbképzés”

Látkép, Érd-Ófalu,

(Képeslap, 1977; Fotó: Csobaji Előd; Forrás: csukalib.hu)

nél tevékenyebb munkát tanácstagjainktól. A tanácstagi
munka színvonalának javítása
érdekében az apparátus vezetői sem késlekednek az intézkedésekkel. A minap tartottuk
meg első ízben azt a tanácstagi
tájékoztatót, amelynek során
országg yűlési képviselőnk,
megyei tanácstagjaink, a tanács elnöke és jómagam beszámoltunk időszerű községpolitikai kérdésekről a tanács
tagjainak. Ezt úgy is felfoghatjuk, hogy „továbbképeztük”
tanácstagjainkat. Több jogszabályi – például építési –
kérdésben nyújtunk ismertetést, felvilágosítást.

– Mivel javítanak még a tanácstagi munka színvonalán?
– A fejlesztések előzetes elbírálására és a lakosság eddiginél jobb tájékoztatására tizennégy tanácstagi csoportot alakítottunk. A tanács bizottságainak munkáján is javítani
szeretnénk. Arra törekszünk,
hogy ezek a testületek gyakrabban ülésezzenek. Javaslataikkal a szakigazgatási szerv is
foglalkozik, a bizottság tagjait
az érdemi munkába is bevonjuk. Csak így valósítható meg a
szoros kapcsolat a lakossággal.
Korompay János
Pest Megyei Hírlap,
1975. november 4.

néprajzkutató
néprajzkutató
MTA BTK
MTA BTK
Néprajztudományi
Néprajztudományi
Intézet
Intézet

tevékenysége
a csángók között
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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

Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata
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kedves érdeklődőt
szeretettel
szeretettel
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AZ ÉRDI FESTŐBARÁTOK TISZTELETTEL MEGHÍVJÁK ÖNT ÉS PARTNERÉT
Helyszín:
Helyszín: Magyar
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Földrajzi
Földrajzi
Múzeum
Múzeum
KAJTÁR LÁSZLÓ
2030 Érd,
2030 Érd,
Budai
Budai út út
4.
Tel:
4.
06
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(23)
363-036
06
(23)
363-036
FESTŐMŰVÉSZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁRA
www.foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
”ÁRNYÉKBÓL A FÉNYBE”
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Érd MJVÉrd
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MEGTERVEZTÜK, MEGÉPÍTETTÜK!
A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: MAJORNÉ BÁNICZKI JULIANNA művésztanár
KÖZREMŰKÖDNEK: SZIGETI ESZTER ének, VARGA ZOLTÁN zongora
MEGNYITÓ: 2018. november 29.-én 18.00 órakor
HELYSZÍN: ÉRDI GALÉRIA EMELETI KAMARATERME
2030. ÉRD, Alsó u. 2.
A kiállítás megtekinthető 2018. december 15-ig.

Érden a Szent István utcai felüljárók
megépülésével a közlekedés gyorsabb
és biztonságosabb lett!

Kohéziós Alap

219351

Helyszín: Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, Hivatalnok u. 14.

jáslepényt szeretnék megkóstolni. Igazából én is szeretek
főzni, de csak télen gyakorolhatok, mert nyáron túl nagy
a forgalom. Anyukámnak két
kuktája van, Péter és Norbi.
Péternek még a hangját sem
hallottuk, de Norbi örökké elégedetlen, mert anyukám nem
engedi, hogy új fogásokkal
kísérletezzen vagy nem létező
ételeket készítsen (kocsonyatorta, rántott halfarok).
Ahogy itt ülök az asztal alatt
és unatkozom, egyszer csak az
ölembe huppan a vendéglő
kövér cicája, Zeller, és megszólal… Akkorát ugrottam ijedtemben, hogy még a fejemet
is bevertem. A macska elme-

MÚZEUMBARÁT
MÚZEUMBARÁT
KÖR
KÖR
PROGRAM
PROGRAM

és

Hídépítők. A magyar-lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka.
(Szerkesztette: Mitrovits Miklós)

Urbán LászLó – sajtótükör

KÖNYV

Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy...
Nincs még veszve Lengyelország, míg mi meg nem haltunk…
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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
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Minden Ember Unicum!
Sérült fiatalok által készített dísz- és ajándéktárgyak bemutatója. A tárgyak megvásárolhatók a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs

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

HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna
9 órakor

Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor

Zumba

PROGRAM
Márton-napi ludasságok

Gyerekszínház
November 9-én, pénteken 10 órakor

Anya-baba Klub

November 13-án, kedden 10 órakor

Ecsetelő

Kézműveskedés kicsiknek. A részvétel
ingyenes
November 15-én, csütörtökön 9 órakor

Textilszobrászat tanfolyam

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

Hercules

Zenés mesejáték
November 17-én, szombaton 15 órakor

ELŐZETES
Kerámia workshop

SZERDÁNKÉNT
Senior torna

November 24-én, szombaton 16 órakor

POLY-ART kiállításmegnyitó

8.30 órakor

Kerekítő
Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45 órakor

Szenior Örömtánc

17 órakor

Zumba

318.30 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

TÁRLAT
Képzőművészek Érdi Közösségének
kiállítása
Megtekinthető november 20-ig

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

November 24-én, szombaton 12–15 óráig

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek

A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus
újraolvasva

Karinthy Örök

18.30 órakor

14.30 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos
feltárói
3276 expedíciós nap

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-vasárnap10–18 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

Ausztrália magyar szemmel

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

TÁRLAT
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Érd 775

Mindennapi élet Érden a 13–16. században

Vidám kupakfigurák készítése

Csoportoknak és egyéni jelentkezőknek
November 14-én, szerdán 10 órakor

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Mesés tárgyak
Kiállításmegnyitó és eredményhirdetés
November 12-én, hétfőn 18 órakor

A belépés minden rendezvényünkre
ingyenes! Foglalkozásokra
csoportokat csak előzetes
egyeztetés után tudunk fogadni.
Kérjük, hogy legalább két héttel
előre kérjenek időpontot, azon
részleg e-mail címén, telefonszámán
vagy személyesen, ahol a
foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és megértésüket
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVATARTÁSA
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 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 ajtódíszkészítő pályázat
A részletes kiírás elérhető a könyvtár
honlapján

Tadeusz Kosciuszko
– A szabadság ára

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

A könyvtár részlegeibe 18 éves korig
és 70 éves kor felett INGYENES
a beiratkozás. Családi jegy váltása,
érvényes diákigazolvány,
pedagógusigazolvány és
nyugdíjas-igazolvány is
kedvezményre jogosít!
A fenti kedvezmények a zenei
könyvtár nem hagyományos típusú
anyagának (CD, DVD) kölcsönzésére
nem vonatkoznak.

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

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

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő, szerda csütörtök: zárva
Kedd: 10-től 18 óráig
Péntek: 9-től 17 óráig

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

TÁRLAT
Érdi emelkedő

Matzon Ákos festőművész kiállítása
Megtekinthető november 17-ig

A Lengyel Intézet kiállítása
Megtekinthető november 21-ig

Százéves a lengyel függetlenség
Mitrovics Miklós történész előadása
November 14-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
Könyvtárhasználati foglalkozás
November hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR
Koncert színesben

Rajzpályázat gyerekeknek.
Részletes információk: www.csukalib.hu
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csütörtök 19 óra

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

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

NoVEMbEr 12., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 2018–2019. EHF-kupa selejtező
Érd–Storhamar HE
20:40 Kor Kontroll Percek 20. rész
Mire jó a vérplazma?
21:05 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 bibliai Szabadegyetem 33/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

NoVEMbEr 13., KEDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 JAZZ
Ferenczi György és a Rackajam 01.
20:30 Vámos Miklós beszélgetős műsor
46. rész 2002
Grillus Vilmos zenész
21:20 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
Érdi VSE–SÁRVÁR FC
23:00 Műábránd
Body Slim 2 felület sértések 2017
23:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

NoVEMbEr 14., SZErDA

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 34/90. rész
20:50 Két Székely Autonómia
dokumentumfilm

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

22:05 Szeptember katonája
portréfilm
22:40 Sztárportré 170. rész
23:10 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
23:40 Fény-kép kulturális magazin
00:10 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:25 Híradó
00:40 Tűzijáték

NoVEMbEr 15., CSÜTÖrTÖK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd EXTrA
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:05 Sztárportré 170. rész
20:35 2018-2019. EHF-kupa selejtező
Érd–Storhamar HE
21:45 Kempo sportmagazin
22:00 Kor Kontroll Percek 20.rész
Mire jó a vérplazma?
22:25 Fény-Kép kulturális magazin
22:55 Mozgás sportmagazin
23:25 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:55 Párbeszéd EXTrA
beszélgetés aktuális témákról
00:15 Híradó
00:30 Tűzijáték

NoVEMbEr 16., PÉNTEK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Kor Kontroll Percek 20. rész
Mire jó a vérplazma?
20:25 Egy nap a világ – Madeira
útifilmsorozat
20:50 50 éves a Lukin Zeneiskola
jubileumi hangverseny
23:10 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:40 Fény-Kép kulturális magazin
00:10 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

00:40 Érdi Szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 6.
01:10 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
01:25 Híradó
01:40 Tűzijáték

NoVEMbEr 17., SZoMbAT

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Kor Kontroll Percek 20. rész
Mire jó a vérplazma?
19:55 Fény-Kép kulturális magazin
20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 171. rész
21:25 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 Két Székely Autonómia
dokumentumfilm
23:10 Szeptember katonája
portréfilm
23:35 bibliai Szabadegyetem 29/90. rész
00:35 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
01:05 Tűzijáték

NoVEMbEr 18., 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 Egy nap a világ – Madeira
útifilmsorozat
21:25 50 éves a Lukin Zeneiskola
jubileumi hangverseny
23:45 Mozgás sportmagazin
00:15 Fény-Kép kulturális magazin
00:45 Érdi Szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 6.
01:15 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
01:45 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
02:15 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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Tisztelt érdi Lakosság, Partnerek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Érd
Parkváros északi részén lévő,
volt katonai lőtér – Földmunkás
u. – Esztergályos u. – 0313 hrsz-ú
ingatlan által határolt területet
érintően az önkormányzat és a
területtulajdonos között kötött
településrendezési szerződés értelmében a hatályos településrendezési eszközök – 53/2016.
(III.24.) határozattal elfogadott
Településszerkezeti Terv, és a
9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv
melléklete – módosítási eljárása
zajlik.
Érd MJV Közgyűlése a 103/2012.
(IV.26.) számú határozattal elfogadta
a területre készített tanulmánytervet,
majd a természet- és környezetvédelmi szempontokat is megalapozottabban, hangsúlyosabban érvényre
juttató, ütemekre bontott fejlesztést
megállapító 268/2016. (XII.22.) számú határozatával módosította a településrendezési szerződést.
A településfejlesztési cél az összességében ~ 16 ha nagyságú beépítetlen, magántulajdonban lévő terület
ütemezett kertvárosi lakóterületi
fejlesztése, amely kizárólag a botanikai szakvélemény alapján védelemre,
zöldfelületi megtartásra kijelölt területek megőrzése mellett lehetséges.
A 2012-ben megindított tervezési,
egyeztetési folyamat tehát jelenleg
is zajlik, amelynek keretében az első,
5 ha nagyságú lakóterületi fejlesztési
részére elkészült a településrendezési
eszközök véleményezési dokumentációja.
A településrendezési eszközök módosításának várható hatása, hogy az
érintett területen a környező területekhez hasonló beépítési intenzitású
kertvárosi lakóterület jön létre, a
teljes, ~ 16 ha nagyságú területre
vonatkozóan összességében ~ 5,7 ha

nagyságban természetközeli karsztbokorerdő és zöldterületi övezetbe
sorolt, valamint megtartandó zöldfelületi szabályozással kijelölt terület
jön létre.
A tárgyi ügyben 2018. október
1-jén tartott lakossági fórumon,
és a Közgyűlés október 25-ei ülésén a területre vonatkozó napirend tárgyalása során felmerült
az érintett lakossággal történő
újbóli egyeztetés, és a tervezett
szabályozással kapcsolatos véleménynyilvánítás igénye.
A fentiek okán ismételt
lakossági fórumra hívom
Önöket, amelynek
ideje: 2018. november 19.,
hétfő 18.30 órától,
helye: Parkvárosi Közösségi Ház
(Gépész u. 14.) fszt.
közösségi terme.
A településrendezési eszközök módosításának dokumentációja elérhető
a város honlapján a http://www.
erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod helyen és a
Főépítészi Csoport irodájában.
Felhívom figyelmüket, hogy a
lakossági fórum célja a tervjavaslatban rögzített szabályozási
megoldásokkal esetleg okozott jogsérelmek kellő időben
történő feltárása, ezzel összefüggésben a tervi megoldások
módosítására,
finomítására
irányuló konkrét változtatási
igények felmérése, az erre vonatkozó tervmódosítási javaslattételek rögzítése, nem pedig
tágabb területekkel, a Parkváros
egészével kapcsolatos, e terv
keretei között bizonyosan nem
orvosolható egyéb problémák
megvitatása.
Közreműködésüket köszönve, tisztelettel:
T. Mészáros András
polgármester

Közérdekű felhívás

Érd Kiváló Sportolója Díj
Érd Kiváló Sportcsapata Díj

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

si intézmények vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői tehetnek javaslatot.
A köznevelési intézmények vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői az elismerések adományozása érdekében évente
egy személyre és egy csapatra tehetnek
javaslatot. A javaslatokhoz az elért eredményekről, a válogatottságról a sportág
országos szakszövetségének, illetve a Magyar Diáksport Szövetségnek az igazolása
szükséges. Az elismerés adományozásáról
a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.
A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak címezve, a Polgármesteri
Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd,
Budai út 8.) kell benyújtani. Bővebb
információt Havril Károly sportreferens nyújt a következő elérhetőségeken: 06/23/522-344 telefonszámon,
havril.karoly@erd.hu.
A benyújtás határideje
2018. december 21.
Sport és Ifjúsági Bizottság

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Nappali melegedő

szociális és mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Fehérvári utca 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: a
szakmai irányelveknek megfelelően a Hajléktalanszállón élők gondozása, bekerülésük okának
megszüntetése érdekében, személyre szabott
bánásmód alkalmazása mellett.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, felsőfokú
szociális alapvégzettség, közösségi szociális
munkás vagy felsőfokú egészségügyi végzettség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedéselemző, pszichológus; magyar állampolgárság;
büntetlen előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs
levél; iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány; hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Nappali melegedő
szociális segítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Fehérvári utca 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: a
szakmai irányelveknek megfelelően a Hajléktalanszállón élők gondozása, bekerülésük okának
megszüntetése érdekében, személyre szabott
bánásmód alkalmazása mellett.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: középfokú képesítés,
szociális asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), szociális segítő (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (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.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ, Férfi Hajléktalanszálló

utcai szociális munkás munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Fehérvári utca 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: a
szociális munka eszközeivel és módszereivel
segítséget nyújt az utcán életvitelszerűen
tartózkodó egyéneknek az életvitelük javításában, ügyeiknek intézésében, és hozzájárul a
családi és társas kapcsolatok újrafelvételéhez;
krízisidőszakban napi szinten kapcsolatot tart
a hajléktalan személyekkel, csoportokkal és
biztosítja számukra az életfenntartáshoz szükséges feltételeket.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, felsőfokú
szociális alapvégzettség, közösségi szociális
munkás vagy felsőfokú egészségügyi végzettség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedéselemző, pszichológus; B kategóriás jogosítvány; magyar állampolgárság; büntetlen
előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs
levél; iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány; hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 26. 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: 1/566/2018, valamint a
munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs; elektronikus úton Galambosné Póder Mária részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül; személyesen
Galambosné Póder Mária részére, Pest megye,
2030 Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt
végzettséggel lehetséges; az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
november 26.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 26. 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: 1/565/2018, valamint a
munkakör megnevezését: szociális segítő; elektronikus úton Galambosné Póder Mária részére a
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül; személyesen Galambosné Póder Mária
részére, Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt
végzettségekkel lehetséges; az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
november 26.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 26. 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: 1/567/2018, valamint a
munkakör megnevezését: utcai szociális munkás; elektronikus úton Galambosné Póder Mária részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail
címen keresztül; személyesen Galambosné
Póder Mária részére, Pest megye, 2030 Érd,
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt
végzettségekkel lehetséges; az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
november 26.

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; gondoskodik
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

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 költségvetési 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

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

Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában
működő, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági 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; cselekvőképessé; 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

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
résztvevők 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:
14/9930-18/2018, 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.

kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 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: 14/9930-22/2018, valamint
a munkakör megnevezését: „intézményvezető”.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Péterfia Krisztina nyújt a 06-23-522366-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.

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 nagyfo-
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kú gyerekszeretettel; 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

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.
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hitélet
Közérdekű tájékoztató

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

A 2018. ÉVI, ŐSZI ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

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

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 értelmében 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.

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.

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.

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

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

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.

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 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.

Szükség van zsinórmértékre

Akikért a harang szólt
A kerítésen túl már kopárak a fák, levélszőnyeg mindenütt, a kerítés innenső oldalán viszont örökzöld tuják,
fenyők zöldellnek, és pompás virágok virulnak. Mindenszentekre tavaszi színpompába öltözött az Ercsi úti temető, madárdal helyett azonban a lélekharang szólt.

A Szentírásról mint zsinórmérték fontosságáról,
a reformációról mint a
személyes ember életében
és a társadalomban szükséges megújulásról beszélt Erdélyi Takács István református lelkész
azon a szentmisén, amit
október 31-én, a reformáció napján tartottak a Thököly Imre utcai evangélikus templomban.
Október 31. a reformáció
napja annak emlékére, hogy
1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton
a wittenbergi vártemplom
ajtajára 95 pontba foglalt tételét.
– Nem irigylem azt a pillanatot, amikor Luther mint
az egyház tanítója arra jött
rá, hogy nem a szentírás
dolgairól beszél, hogy amit
akkor az egyház tanított,
annak sok esetben semmi
köze nem volt a Szentíráshoz. Mit csinált hát? Még
jobban kereste az utat, és a
Szentlélek odafordította a
Szentíráshoz – mondta el
igehirdetése során a lelkész.
Erdélyi Takács István az
Ige jelentőségéről is beszélt:
– Ige nélkül nem megy. Lehet
valaki pszichológus, szociológus és polihisztor egy személyben, az Isten igéje nélkül nem fog válaszokat találni a kérdéseire. A küzdelmet
és a harcot nem lehet megspórolni, de Isten adja hozzá
a győzelmet.
– Miért kell a reformáció
2018. október 31-én? – tette

Miért kell a reformáció 2018. október 31-én? – tette fel a kérdést
Erdélyi Takács István lelkész
fel a kérdést Erdélyi Takács
István. – Azért, mert ez a
világ deformációban él. Mi
lenne akkor, ha nem formálódna újra? Nincs a helyén a
világ, és a dolgok a világban
nincsenek a helyükön. Nekünk arra van szükségünk,
hogy a deformálódó világban tudjuk, hogy hova nyúljunk. Tudjuk, hogy ott a zsinórmérték: a Szentírás.
Labossa Péter evangélikus lelkész kérdésünkre
hozzátette: – A reformáció
öröksége számunkra többek között az, hogy van
anyanyelvi Szentírásunk,
van ige, amit olvashatunk.
Hisszük és valljuk, hogy Isten az ő igéjén keresztül
újítja meg, reformálja ma is
a mi életünket. Ha meg akarunk újulni, és komolyan
vesszük azt, hogy változásra van szükségünk, akár a
társadalmat, akár személyes életünket tekintve, Is-
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ten pont azt a megújulási
lehetőségét adja az igéje által, amire minden embernek szüksége van.
Labossáné Kővágó Anita
evangélikus lelkészt arról
kérdeztük, mi lehet a reformáció üzenete a nők számára. – Ma az a legfontosabb,
hogy nőként megtaláljuk a
helyünket, hogy mi Istennek a célja velünk. Nagyon
előtérbe került a női emancipáció, a női önmegvalósítás. Istennek csodálatos
terve van az asszonyokkal.
A Szentíráson keresztül
kell, hogy tájékozódjunk, az
anyák azon keresztül tanítsák a g yerekeiket arra,
hogy mi Isten akarata, mi
Isten igéje, mert így tudja
majd a következő nemzedék
is megtalálni a helyét. Mindez akkor lehetséges, ha
mindennapi, élő, személyes
kapcsolatban vagyunk az
Úr Jézussal.
Q JANOÉ

Kevés az olyan sír, ahová
nem jutott egy-egy mécses
sem ilyenkor. Még a „felszámolás alatt” feliratot viselő
urnáknál is virított virág. Volt
olyan hant, ahol magányos
idős ember kertészkedett,
másutt négyen-öten rendezgették a csokrokat. Egy család népes gyerekhaddal érkezett, az édesanya kérdésünkre elmondta: fontosnak tartja,
hogy a gyerekek tudják, mit
jelent az elmúlás, és hogy miért járunk ki a temetőbe.
Nem messze egy idős aszszony tett virágot a férje sírjára. Minden héten eljön, neki
nem számít, hogy halottak
napja vagy egyszerű hétköznap van. Most a sógornőjével
érkezett.
– A fiam mondja néha: miért vannak olyan sokan november másodika táján, miért nincsenek kint mindig az
emberek! Hát igen, máskor
azért kevesebben jönnek ki.
Ez a temető egyébként nagyon rendes, biztonságos. Sokat számít, hogy van porta.
Régen előfordult, hogy ellopták a virágokat; édesanyám
sírját háromszor kellett beültetni. Most nincsenek ilyen
gondok – jegyezte meg Anna.
Egy hölgy a testvéreit, szüleit, férjét, sógorait látogatja
a temetőben. Egyedül szokott
jönni, szép lassan végigjárja
a rokonságot.
– Kéthetente biztos itt vag yok. Katolikus vag yok,

gyakorlom is a vallásomat,
nekem ez a természetes.
Úgy neveltek, hogy nemcsak
az élet dolgait, hanem a halált is tudatosították bennünk. Otthon is szoktam
gyertyát gyújtani a halottaimért, de ide kijönni nekem
megnyugvás. Jó érzés elmatatni a virágokkal. Ha jó az
idő, leülök a férjem sírkövére, még beszélek is hozzá.
Nekem ez jó, így tartom velük a kapcsolatot – mondta
mosolyogva Teréz.
Nemcsak a síroknál, hanem a temetőgondnokságon
is nagy volt a forgalom ezekben a napokban: sokan egyegy ismerős, rokon sírjáról
érdeklődtek, vagy ilyenkor
intézték a hosszabbítást. A
tizenhétezerből ezernyolcszáz sírhely lejárt, ebből vagy
háromszáz felszámolásra
vár. Ez utóbbiakat a kilencvenes évek óta nem hosszabbították meg, pedig a koszorúk,
gyertyák arról tanúskodnak,
hogy ha ritkán is, de látogatják őket.
A lélekharang – ami máskor csak temetéskor szokott
szólni – halottak napja környékén folyamatosan megmegkondult; sokan ide is helyeztek egy-egy mécsest, így
is megemlékezve kedves – és
gyakran távol nyugvó – halottaikról. Hiszen – ahogy az
egyik síremléken áll – csak
az hal meg, akit elfelednek.
QQÁ. K.

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI

Gyermekjóléti Szolgálat:
Polgárőrség:
Hajléktalanszálló:
Érdi Vöröskereszt:
Mentő:
Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ügyelet
Felnőttorvosi ügyelet

20/231-6273
20/376-5363
20/576-9021
20/949-5477
20/231-8561
30/621-2596
20/336-8773
70/933-8306
104; 112
23/365-770
23/365-274

MÉDIATANÁCSADÓ
be.
munkakör

Amit kínálunk:

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

226251

Szociális Gondozó Központ:
Intézményvezető:
Utcai szociális munkás:
Kríziskoordinátorok:

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

Amit várunk:

3.990 Ft/m2

Karácsonykor

HELYETT

3.490 Ft/m

MINDEN
FORINT

K
AJSZEÁNGÉLDÉ
YLÉC

SZÁMÍT

12,54
%

NY
KEDVEZMÉ

Ballade Barro tölgy

49890

8 mm

• proaktív, precíz,
gyakorlatias hozzáállás
Az önéletrajzokat a
bela.kiss@maraton.hu
e-mail címre vájuk.

2

160 mm

Hubert Parketta Kft.
2030 Érd, Budafoki út 14.
+36 23/375-833

Svédpadló

ÉS ALÁTÉTFÓLIA!

Ballade Moreno tölgy
8 mm
160 mm

49891

Svédpadló

Érvényes: 2018. november 1.- december 31.-ig, vagy a készlet erejéig.
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.

www.hubertparketta.hu

225657

Az

A hét minden napján,
0–24-ig hívható telefonszámok:
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helyi érték

Halk zene helyett gyerekzsivaj fogadta a zenei
könyvtárba betérőket szerda délelőtt: a halloweeni
kézműves foglalkozás telt
házas volt.
– Első ízben tartottuk
meg ezt a rendezvényt. Befőttes üveget festettünk,
mécsestartó készült belőle,
vécépapír-gurigából pedig

lévőkből két-három anyuka
járt itt korábban. Szeretnénk, ha híre menne a gyűjteményünknek: 4200 DVDfilmünk van, a sci-fitől az
akción át a mesékig. CD-ből
közel hétezernél járunk –a
komolyzenétől a válogatásokon át a hangoskönyvig
nagyon széles a repertoárunk – tette hozzá Pozsgai

Karácsony előtt ismét lesz zenés foglalkozás
denevér. Odafig yeltem
arra, hogy újrahasznosítható anyagokkal dolgozzunk – mondta lapunknak
Pozsgai Eszter zenei
könyvtáros.
– Zenével is készültem:
az Alma együttes dalait
hallgattuk, de akkora volt a
zsivaj, hogy egy idő után kikapcsoltam – tette hozzá
mosolyogva.
– Ez az alkalom nagyon
jó volt arra is, hogy a családok megismerjék a zenei
könyvtárat, hiszen a jelen-

Eszter, akitől megtudtuk
azt is: aki kölcsönözni szeretne, annak nem elég a felnőtt- vag y a g yermekkönyvtári olvasójegy, hanem ide is be kell iratkoznia.
– Érdemes fig yelni a
Facebook-oldalunkat is, ott
közzétesszük a különféle
rendezvényeinket. Karácsony előtt ugyanis ismét
tartunk kézműves foglalkozást, már az ünnep jegyében – zárta szavait.
QQÁ. K.

A Gyermekkönyvtár már
régóta rendez különböző
életkorú gyermekek részére
kézműves foglalkozásokat,
de a szülők felől is felmerült
az igény, hogy ők is szívesen
részt vennének ezeken az
eseményeken – magyarázza
Kondriné Varga Kornélia,
a Gyermekkönyvtár munkatársa. A könyvtárosok pedig
szívesen teljesítették a szülők kérését: amikor megérkeztünk, nag y halomban
álltak az egykor volt bébiételes üvegcsék, krepp-papírok, üvegfestékek, tündéres,
sárkányos, házikós sablonok, no meg a csillámporok
is kötelező jelleggel – a kis és
nagy kezekre várva.
Bartos Erika A lámpások
című meséje után következhet is a nagy attrakció: azaz,
hogy a bébiételes üvegcsék
lámpásokként szülessenek
újjá.
A résztvevők között jócskán akadnak kis- és nagyfiúk is. Az egyikük már éppen
elkészült csodalámpásával,
de édesanyja az otthon maradt két kistestvérnek is készít egyet-egyet. Anikó nevetve meséli, hogy a kézműveskedés számára is kikapcsolódás, újra g yereknek
érezheti magát.
– Azt látom, hogy a gyerekeknek igényük van rá, hogy
leüljenek közösen a szüleik-

Mit csinál egy rendes szülő az őszi szünetben? Színezget, festeget, de nem ám akármit és akárhova: játékokat
az iskola betonplaccára. Legalábbis ezt tették az Érdligeti Általános Iskola alsósainak szülei.
És ha látták volna, amit a
cikk írója látott, hogy az őszi
szünet utáni első hétfőn milyen boldogsággal vették birtokba kiszínesedett udvarukat a diákok, akkor valószínűleg lehetett volna egy sort
mag yarázkodniuk, hog y
már megint valami a szemükbe mehetett, és csak ez
az oka, hogy egy-egy könnycseppet kitörölnek onnan.

Volt, aki reggel óta izgatottan leste az órát, mikor kezdődik már a
kézműveskedés
kel barkácsolni. Ez egyrészt
erősítheti, bensőségesebbé
teheti a kapcsolatukat, másrészt később olyan jó érzés
visszaemlékezni, milyen is
volt, amikor együtt voltunk,
és együtt készítettük el ezeket – mondja.
A hétéves Gina reggel óta
izgatottan leste az órát, mikor kezdődik már a kézműveskedés – meséli az édesanyja, Kata. A kislány pedig
vadul bele is vetette magát a
barkácsolásba: amikor megszólítom, már a harmadik
lámpását készíti, mert rettentően szeret kézműveskedni, otthon is sokat szoktak édesanyjával – ahogy
mondja.
– Itt ugyanakkor az a jó,
hogy az ember figyelme nem
osztódik meg a háztartás, a
munka és a gyerek között,

tudok csak a gyerekemmel
foglalkozni – teszi hozzá
Kata.
Lilla, Gina barátnője azt
meséli lelkesen, hogy csinált
egy sötétben világító festékes, szentjánosbogarasat,
amit otthon majd az ágya
mellé tesz, hogy fényt hozzon a sötétbe, és hogy ne féljen elalváskor.
Az is kiderült, az alkotók
számára egyáltalán nem közömbös a helyszín, így hát,
míg az üvegfestékek száradnak, mindenki megrohamozza a polcokat, és végül nemcsak lámpásokkal, de mesekönyvekkel felpakolva indulhatnak haza a könyvtárból.
Legközelebb karácsonyváró kézműves foglalkozással várja majd az érdeklődőket a gyermekkönyvtár.
QQjapnoé

Kreatív szüneti mulatság
Biztosan nem unatkoztak a Batthyány Sportiskolai Általános Iskola azon tanulói, akik az őszi szünet első napján ellátogattak az iskolájukba, hiszen a segítőkész pedagógusokon át az alapanyagoktól roskadozó asztalokig minden adott volt egy jó hangulatú barkácsolós délelőtthöz.
Az iskola idén immár ötödik alkalommal rendezte
meg a kézműves foglalkozást az őszi szünetben. Az
alapanyagokat a diákönkormányzat biztosította, de kérdésemre a gyerekek mellett
asszisztáló pedagógusok elmondták, nincs kőbe vésve
semmi, az, hogy milyen műalkotások születnek, csak a
kis és nagy kézművesek fantáziáján múlik.

Ottjártunkkor éppen csodaszép sündisznó készült
fából és krepp-papírból. Az
ötletgazda és kivitelező Nikolett a Batthyány diákja
volt valamikor, most öccsét
kísérte el. Azt mondta, eddig
egyetlenegyszer sem hagyták ki ezeket a barkácsolós
alkalmakat, hiszen remek
dolgokat lehet itt kreálni,
nag yszerű hang ulatban.
Mindent el is tett eddig, ami

itt készült, most is otthonukat díszítik a tavalyi hóemberek. Öccse, a 2. osztályos
Nándi már alig várja, hogy
egy tökből csalogassanak
elő denevért – vagy legalábbis denevér formát öltsön a
tök, de előtte még egy koszorút készít nagy koncentrációval.
Lili és Vanda is visszatérő, mondhatni törzs-kézműveskedők itt. Most 7. osztályba járnak, és 2. osztályos
koruktól, azaz a kezdetek
kezdetétől, amióta ezeket az
alkalmakat megrendezik,
részt vesznek a barkácsolásokon. Amikor megszólítom
őket, épp egy-egy cicán vég-

Azt, hogy a kissé sivárnak
tűnő betonudvarral valamit
kezdeni kellene az Érdligeti
Általános Iskola Diósdi úti
épületénél, már régóta tudják – mondta el kérdésünkre
Galamb Viktorné Krisztina, az akció egyik szervezője, aki egyben a szülői munkaközösség alelnöke, illetve
az iskola munkatársa is. Elhatározásban nem volt hiány

A szülők, az iskola és a tankerület összefogásával lett barátságosabb a betonudvar

zik az utolsó simításokat:
szemek és orrok kerülnek a
macsekokra. Nagyon szeretnek kreatívkodni, ezért nem
unják nagylányként sem a
kézműveskedést – magyarázzák.
Múlt hét hétfő délelőtt tehát mindenki, aki csak részt

vett a Batthyány kézműveskedős programján, egy tucat
saját készítésű dísszel, ajándékkal, játékkal, no és persze élménnyel megrakodva
térhetet haza, hogy élvezze
az őszi szünet hátralevő részét.
QQ-n-

gáltak egyik színes, betonra
festett játéktól a másikig,
egymás szavába vágva magyarázva, mit és hogyan kell
vagy lehet itt játszani.
Így történt tehát, hogy az
Érdligetiben kicsit barátságosabb és talán otthonosabb
is lett a betonudvar a gyerekek és a pedagógusok legnagyobb örömére. Az akció értelmi szerzője, Somkutiné
Bicskei Katalin reménykedik benne, hogy a vízalapú
betonfesték bírja majd a
strapát, és legalább tavaszig
vagy nyárig megmarad.
QQJakab-aponyi noémi

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!
MUNKALEHETŐSÉG
• Dísznövénykertészeti munkatárs
(Szigetszentmiklós, részmunkaidőben is)
• Csomagolás, címkézés, áruösszekészítés
(Budaörs, Gyál Ipari Park)
• Irodai munkára megváltozott munkaképességűeket keresünk. (Érd)

NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

A fenti munkakörök részmunkaidőben is betölthetők, illetve
megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk.

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

Amikor ellátogattunk hozzájuk, Somkutiné Bicskei Katalin azt magyarázta, azért
gondolta mindezt ki, hogy
gyermekeik kicsit hasznosabban és tartalmasabban
tudják eltölteni az udvaron
az időt.
És így kerülhetett sor arra
is, hogy az őszi szünet utáni
első hétfőn Vargáné Balogh
Erika örömmel adta át az udvart a gyerekeknek, kívánva
nekik sok játékkal, jókedvvel töltött percet rajta. A gyerekeknek persze mondani
sem kellett, ellepték az udvart, és kíváncsian szalad-

jelentkezését várjuk 2 műszakos álláslehetőségre.

Nálunk mindenki
megtalálja a számítását.
Magyarországon 1995 óta meghatározó szerepet betöltő
kávé – üdítőital – snack automaták üzemeltetésével foglalkozó
vállalatnál végbemenő dinamikus fejlődés miatt agilis,
elkötelezett munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

A gyerekek boldogan vették birtokba a kiszínesedett udvart

Raktári áruösszekészítő operátorok
és targoncavezetők

Bővülünk, fejlődünk,
munkatársakat keresünk!

H
H
H
H
H
H
Az, hogy mi készült, a diákok fantáziájára volt bízva

eddig sem, csak anyagi forrásokban. Aztán jöttek őszszel az elsősök, és velük
együtt az 1.c egyik tanulójának édesanyja, Somkutiné
Bicskei Katalin, aki fogta
magát, és elhatározta, ha törik, ha szakad, ő bizony változtat ezen az állapoton.
Plakátokat tett ki, amelyen 100–200 Ft-ot kért a
szülőktől, akik közül jó néhányan szívesen be is kapcsolódtak az akcióba, majd a
tankerülethez fordult anyagi
támogatásért. Ekkor kereste
meg Vargáné Balogh Erikát, az iskola igazgatóját is,
aki természetesen a legnagyobb örömmel támogatta a
kezdeményezést, és aztán a
tankerülettől is megjött az
értesítés, hogy ötvenezer forinttal hozzájárulnak a beton kifestéséhez.
Így kerülhetett sor arra,
hogy október 31-én egy maroknyi szülő és néhány gyermekük reggeltől sötétedésig
számokat, pöttyöket, labirintusokat, tappancsokat,
ugróiskolákat, órát és még
ki tudja, milyen figurákat
festegetett a Diósdi úti épület betonplaccán egész nap.

221313

A Gyermekkönyvtár első
családi kézműves délutánján, múlt héten kedden, kicsik és nagyok szüleikkel
és nagyszüleikkel közösen
készítettek sárkányos,
tündéres, házikós és szentjánosbogaras lámpásokat.

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.
Érdeklődni munkanapokon a 06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését a kívánt munkakör megnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre várjuk.
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Küldje el jelentkezését a logisztika@vendomat.hu címre.

225335

Mécsestartók és papírdenevérek készültek múlt szerda délelőtt a zenei könyvtár kézműves foglalkozásán.
Ez az alkalom sok olyan szülőt, gyermeket vonzott,
akik eddig még nem ismerték a könyvtár kínálatát,
szolgáltatásait – sokan nem tudják, hogy az Alsó utcában több mint négyezer DVD-film is kölcsönözhető.

Színes tintákkal álmodók

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!
Önéletrajzok leadása : e-mail@schako.hu

220538

A lámpások meséje

223689

Zenés denevérparty
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*19732*

Ema ablakgyártó kft.
érdi nyílászáró szaküzletébe

értékesítő

INGATLAN

*76649*

VÁLLALKOZÁS

Érden 87 nm-es felújítás alatt álló
ház eladó, esetleg bérelhető. 06-706788234
*26011*

ALBÉRLET KÍNÁL
Különbejáratú szoba fürdőszoba használattal kiadó középkorú,
egyedülálló nőnek hosszabb távra,
ár megegyezés szerint. 06-20-3447466

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás

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

T: 06-20/288-5148

*25294*

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

Korall I társasházban, teremgarázsban garázshely eladó 2,1 M Ft-ért.
06-30-377-8034

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

GARÁZS

*78115*

*22879*

*25634*

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

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

Duguláselhárítás non-stop,

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

Munkavédelem
Munkaruházat

PaPucsok,
klumPák

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

172107

220496

224055

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

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

ANTIKVITÁS

LOMTALANÍTÁS A-Z-IG!

Ismerje meg, milyen egy gyártóvállalatnál dolgozni!

06-20-525-1211
JÁRmű

JELENTKEZZEN MOST!

GÉPJÁRMŰFELVÁSÁRLÁS

Álláslehetőség Érden

Sérült, törött, totálkáros, hibás vagy hiányos gépjárműveket vásárolunk 2005ös évjárattól. Tel.: 0630-329-18-39

A Konténer Hungária Kft. keres:

Lakatos munkatársat

217046

Legyen Ön is SMT GÉPKEZELÕ!

– szakmai végzettséggel és tapasztalattal

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

Amit kínálunk:

versenyképes juttatási csomag,
hosszú távú, stabil munkalehetőség,
Amit keresünk:
precíz munkavégzés, megbízhatóság
Munkavégzés helye: Konténer Hungária Kft. 2030 Érd, Fiastyúk u. 7.

t: 06-30-682-1390

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

Felnőtt szakápolónő idős gondozását vállalja, eltartási szerződést kötne. 06-30-632-4313

*25843*

Ocean kombi, fali gázcirkó 23 000 Ftért eladó. 06-30-231-4620
*25143*

Sürgősen ELADÓ 80x80 cm-es asztal, dohányzóasztal, menetmetsző
készlet, szőnyegek, Toyota asztali varrógép, Korona gáztűzhely, Hajdu Elektromat mosógép, 2 ajtós régi szekrény, konyhaszekrény mosogatóval, hifi torony erősítő. 06-305688942, 06-30-5688921
*24018*

Vásárolnék használt szerszámokat:
hegesztőt, üllőt, satut, marószerszámokat, esztergaszerszámokat, vídialapkát, villáskulcsot, szőlődarálót és
prést stb. T:06-30-242-8413, 06-30193-5354
*20693*

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

*01541*

HIRDESSEN ÖN IS
AZ ÉRDI ÚJSÁGBAN!
Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
hetilapjában 25 300
példányban
ElÉRHEtőSÉGEk:
E-mail:
ertekesites.erdiujsag@
maraton.hu
Telefon:
06-23-520-117

... és hogy miért érdemes minket választani?
VEGYES

223799

Küldje el önéletrajzát az allas@kontener.hu email címre vagy jelentkezzen
telefonon a 061/200 8703 számon, munkanapokon 9 és 17 óra között.

TÉLiGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRDI GYORSSZERVIZ

Eladó koloniál hálószobabútor, 8
db-os, jó állapotú. Irányár: 250 000
Ft. 06-20-8014524

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!

*25174*

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

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

Homlokzati kôzetgyapot
Hôszigetelô rendszer

220985

komplett rendszer 1,5,
szilikon vakolattal:

10 cm
15 cm

Átlagosan elérhetõ bruttó jövedelem: 340 000 Ft
AKCIÓ!

06 23 534 111
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Budai utca 1.

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!

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

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

További információ:

213574

225620

Keresse minden héten
a postaládájában!

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

225225

TELEFON:
06-20-9153667

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

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

HAGYATÉKOT, FESTMÉNYEKET, RÉGI
BÚTOROKAT, PORCELÁN, BRONZ, RÉZ
ÉS EZÜSTÖT, CSILLÁRT, RÉGI ÓRÁKAT,
SZŐNYEGET, KITÜNTETÉSEKET, RÉGI
PÉNZEKET, KÖNYVEKET, STB. VÁSÁROLOK.

Driving Mobile Media Innovation

RAKTÁROS

Driving Mobile Media Innovation

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése
• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje

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

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,
kiemelkedő kereseti lehetőséggel.
Érdeklődni: 30/939-2222
Érdi építőanyag-kereskedésünkbe

FŰTÉS-VÍZSZERELÉS
174869

194175

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

212668

*19151*

Magányos? Társra vágyik? Hívja Fehér Orchidea Társközvetítőnket. 0620-487-6047, 06-30-974-1056

Telefon: 06-70-3036003

202722

*22816*

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

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

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló

*75836*

Hétvégén és ünnepnapokon is!
Nincs kiszállási díj!

216223

Mézi 8 hónap körüli, kedves, barátkozós, közepes termetű keverék, ivartalanított szuka. Más kutyákkal általában jól kijön, a
gyerekeket szereti, még nevelést
igényel.

*20481*

Józanéletű, jó fizikumú férfi munkatársat keresünk temetkezési munkakörbe. Tel.: 06-30-5100590

TÁRSKERESÉS

ÁLLAT

Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS

165245

ÉRD KÖZPONTJÁBAN,
A SIKER ÜZLETHÁZBAN
57 NM-ES
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.
KEDVEZŐ ÁR
+KEDVEZMÉNY!

Érdi telephelyű kft keres rajzot ismerő, önállóan dolgozni tudó kőműveseket, segédmunkásokat. Szállás biztosított. Kimagasló bérezés! Tel.: 0670-3925535

*11326*

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

165958

0620/981-6474

*24006*

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

165300

Dr. Fekete Balázs

*20098*

Érd, Asztalos utcába keresünk nyugdíjas férfit, ház körüli munkák elvégzésére, illetve kertgondozásra. Bérezés: 1250 Ft/óra. 06-70-362-1550

OKTATÁS

164255

Sámán nagytermetű, 2 év körüli
kan kutyus. Barátságos, de nagy
ereje miatt tapasztalt gazdinak
Bankszámlaszám: ajánljuk. Ivartalanított szuka ku10403136-49534949- tyával jól kijön, de egyedüli ked49521015.
vencnek is alkalmas.
Adószám:
18707379-1-13,

kiszállással.

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

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

171568

Ha örökbe fogadná
Sámánt vagy Mézit,
vegye fel a kapcsolatot az alapítvány
munkatársaival. Telefon: 06 30 276 6071
vagy 06 30 910 6987,
E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. A
többi gazdikeresőt
pedig megtalálja a
w w w. s i r i u s a l a p i t vany.hu weboldalon.
Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

168178

Veszettség
elleni
védőoltás,

Gazdikereső

ÁLLÁST KÍNÁL
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apróhirdetés

226252
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Kettőből kettő

Szkander

Előbb az NB II-es Monort búcsúztatta a Magyar Kupából
és jutott a legjobb 32 közé, majd az FC Nagykanizsa
vendégeként győzött az NB III Nyugati csoportjában az
Érdi VSE.

Érdi VSE–Monori SE

Hetedik világbajnoki címét szerezte meg a szenior nagymesterek
75 kilogrammos súlycsoportjában a Vaskar SE érdi szkanderese,
Józsa Mihály. A törökországi Antalyában immár negyvenedik
alkalommal rendezett világbajnokságon a 65 éves érdi sportoló
a nyolcfős mezőnyben japán, spanyol, amerikai és olasz ellenfeleit legyőzve lett aranyérmes.

Röplabda
Zsinórban második bajnoki sikerét könyvelhette el a Delta RSE
Érd az NB II-es női röplabda-bajnokságban, szombaton. A hazai
pályán szerepelt tigrisek a Herculest győzték le. Dömötör-Mátrai
Beáta együttese szoros csatában múlta felül a vendég Herculest,
amelynek a második szettben még sikerült egyenlítenie, de a
folytatásban a hazaiak akarata dominált. A 3:1-es győzelemmel a
Delta az eddig lejátszott hat bajnokijából már hármat megnyert,
Tatabányán pedig a vereség ellenére is szerzett egy pontot.

bajnokságot is, szóval ez a
vasárnap-szerda ritmus
nem a mi világunk. De aztán
látszott rajtuk, hogy viszi
előre őket a szívük. A hoszszabbítás pedig a miénk volt,
ott mi is hamarabb eldönthettük volna a meccset, nem
érdemtelen a továbbjutásunk – értékelt Limperger
Zsolt.
A Magyar Kupa hetedik
körének mérkőzései után el
is készítették a nyolcadik
forduló párosításait. Az Érdi
VSE a szintén az NB III Nyugati csoportjában szereplő,
az NB II-es Nyíregyházát búcsúztató Tarr Andráshida
SC-t látja vendégül december 5-én az Ercsi úti Sporttelepen.

Az NB II sereghajtóját látta vendégül a Magyar Kupában, a legjobb 32 közé jutásért rendezett mérkőzésen
az Érdi VSE NB III-as együttese. A találkozó elején a
vendégek kezdeményezőbbek voltak vendéglátójuknál,
amelynek köszönhetően az
első félidő közepén Palincsár Martin jobb oldali beadásába az érdi védők roszszul értek bele, így a labda
utat talált Kertész Ferenc
kapujába (0–1). A szünetig
pedig több nagy lehetősége
is volt a másodosztályú gárdának, de nem tudott élni
vele.
A fordulás után az érdiek
átvették az irányítást, számos lehetőséget dolgoztak
ki, amelyek közül egyet, Melczer Vilmossal való összjátéka után a nem sokkal koAz érdiek a Magyar Kupa
rábban csereként beálló Pál mérkőzés után, vasárnap az
Szabolcs értékesített. A ren- FC Nagykanizsa vendégedes játékidőben nem szüle- ként léptek pályára az NB III

FC Nagykanizsa
–Érdi VSE

A félidőig bírta az ÉRD Győrben
nizsaiaknak voltak nagyobb
lehetőségeik, de egyik csapat sem talált be, így a szünetre 60 perc játék után gól
nélküli döntetlennel vonultak a csapatok.
A fordulás után aktívan
kezdett a házigazda, de az
első tíz perc nyomását elbírták az érdiek, majd ismét érvényesítették akaratukat,
sőt, a hajrában saját kapujához szegezték a Nagykanizsát, viszont Borsi Bence, a
hazaiak kapusa eszén nem
tudtak túljárni.
Egészen a rendes játékidő
utolsó percéig, amikor Németh Gábor Vince bal oldali
beadására a második hullámban remekül érkezett
Koós Gábor, s kilőtte a kapu
felső részét (0–1), ezzel az
érdiek megszerezték a három pontot és visszavágtak
a tavalyi kupabúcsúért.
– Úgy gondolom, minket
jobban megfogott ez a sérülés, mint az ellenfelet, de szerintem egy teljesen vétlen
helyzet volt, mielőbbi felgyógyulást kívánunk neki! Vittmannak volt két nagy helyzete is az első félidőben, míg
nekünk olyan nagy helyze-

Ökölvívás

A tavalyihoz hasonlóan idén is aranyérmes lett a huszonharmadik WKF Karate diákolimpián Botos Botond érdi karatéka. Tavaly a
Koroibosz KRSE sportolója nyerte meg a junior 68 kilogrammosok küzdelmi versenyét, így idén címvédésre készült Botos Botond, aki viszont ezúttal a 61 kilósok mezőnyében volt érdekelt.
Botos első meccsét 1–0-ra, másodikat 9–0-ra nyerte meg, míg a
döntőben 3–1-re győzött egy gyönyörű fejrúgással, így idén is a
dobogó tetejére állhatott fel.
QQPP-DB

riát kihasználva Kiss Nikolették a 22. percben egyenlítettek is (11–11). Ezután több
vendégtámadásba is hiba
csúszott, így a vezetés helyett ismét a győriek voltak
há r om g ólos
előny b en,
amelyből a szünetig kettőt
meg is tartottak (18–16), de
az ÉRD játékára nem lehe-

Az első félidőben megnehezítették a Győr dolgát az érdi lányok

(Fotó: Boros Sándor)

Győr, 4713 néző. V: Őri, Pozdena
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 9 (3), Kiss N. 3, Tóth G. 2, Kisfaludy,
Jerábková 4, Gávai. Csere: Foggea (kapus), C. Lassource 1, Simon A.,
Kovacsevics 4, Szabó L. 2, Lavko 1, Schatzl Natalie 1 (1). Vezetőedző:
Szabó Edina. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 5/5 ill. 4/4.

percre már hét gólra hízott a
különbség, s ugyan az érdieknek is voltak jó periódusaik – a 45. percben már csak
öt volt közte –, de innentől
kezdve nem tudta tartani a
lépést a BL-győztessel Szabó Edina csapata, így végül
a Győr 40–27-re nyert.
– Nagyon sportszerű, jó
meccs volt, gratulálok a
Győrnek a győzelemhez és a
játékhoz. Óriási dinamikával játszottak, mi egy félidőig valódi ellenfelek voltunk
még úgy is, hogy elég sok
hiba becsúszott. A védelemből kiesett az első félidő közepén Kisfaludy Anett, aki
az ÉRD kulcsjátékosa és abszolút vezére. Az elmúlt időszakban sok dolog sújtott
minket, ez emiatt is nagyon
nehéz volt – értékelt Szabó
Edina, az ÉRD vezetőedzője.
– Úgy érkeztünk ide, hogy
szeretnénk megnehezíteni a
Győr dolgát, ami az első félidőben sikerült is, még ha
olyan hibákat is vétettünk,

amiket nem szabadott volna.
A második félidőben fejben
és sebességben is túlnőttek
rajtunk, de örülünk, hogy az
elsőben sikerült őket tartanunk és ebből építkezünk, a
másodikat pedig próbáljuk
kijavítani, mert olyan mecscsek jönnek, amikre nagyon
szükségünk lesz és ott a második félidőben is szeretnénk
nagyon odafigyelni. Az egész
csapat nevében mondom,
hog y reméljük, Anettnek
nincs semmi baja és felépül –
mondta az érdiek csapatkapitánya, Janurik Kinga.
Az ÉRD–Moyra Budaörs
Handball mérkőzést a bajnokság kilencedik fordulójából lapzártánk után játszották.
A Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette a női Magyar Kupa negyedik fordulójának sorsolását. Az ÉRD
együttese november 14-én,
szerdán, hazai pályán a
DVSC Schaefflert látja vendégül.
n Domonkos

A Budapesti Honvéd SE színeiben folytatja pályafutását
Milák Kristóf, az Érdi Úszó Sport Kft. eddigi sportolója,
s vele tart edzője, Selmeci Attila is.

Tollaslabda

Karate

Nem kezdte jól a Győr elleni mérkőzését az ÉRD, a jóval esélyesebb házigazda
Kari Brattset és Nycke
Groot dupláival hat perc
alatt 4–1-re húzott el, de szépen lassan Szabó Edina lányai is belejöttek, a győriek
villámgyors góljaira volt válaszuk, s egy 6–2-es érdi szé-

tett panasz, hiszen méltó ellenfele volt a világ legjobb
csapatának. Pláne úgy, hogy
a játékrész derekán a vendégek elvesztették Kisfaludy
Anettet is, aki a mérkőzés
hátralévő részében már nem
lépett pályára. Mint utóbb
kiderült, a válogatott beálló
súlyos térdsérülést szenvedett, így több hónapig nem
számíthat rá Szabó Edina és
Kim Rasmussen sem.
A fordulás után aztán hengerelt a házigazda, a 38.

Milák a Honvédban folytatja

Az Érdi Box Klub két ökölvívóval indult a kaposvári országos serdülő bajnokságon, ahol az 54 kilós lányok mezőnyében Bicskei
Doroti debütált, s ugyan vereséget szenvedett a későbbi döntős
debreceni Komjáthi Nórától de edzője, Dobrádi Zsolt szerint ez a
mérkőzés nagy lökést adhat neki a pályafutását illetően. A másik
érdi induló az 56 kilogrammos fiúknál érdekelt Sipos Richárd volt,
aki pedig a végső győztes KSI-s Dömény Martinnal szemben maradt alul három menetben.

Az Érdi VSE kilenc tollaslabdázója ragadott ütőt a seregélyesi
Pesti Sport Pelikán Kupán, ahonnan egy arany-, egy ezüst- és
négy bronzéremmel tértek haza. Az U9-es fiúknál Dancs Olivér
bronzérmet, az U11-eseknék Kovács Marcell egyéniben, valamint
párosban Szabó Domonkossal egyaránt harmadik helyet szerzett. Az U13-as korosztályban Schvirján Zsófia szegedi társával
lett aranyérmes párosban, míg egyéniben a dobogó legalsó fokára állhatott. Zsarnai Marcell az U13-asok egyéni versenyét
nyerte meg, míg az U15-ösöknél Horváth Barnabással karöltve
bronzérmes lett.

Az első félidőben jól tartotta a lépést a Győrrel Szabó
Edina csapata, a másodikban azonban a Rába-partiak
tempót váltottak és 40–27-re legyőzték az ÉRD-et a női
kézilabda NB I nyolcadik körében.

GYŐRI AUDI ETO KC–ÉRD 40–27 (18–16)

Németh Gábor Vince (k) gólpassza és Koós Gábor (j) gólja kellett a nagykanizsai győzelemhez
(Fotó: Balogh István)

tett több gól, így hosszabbítás következett, ahol már az
érdiek is eldönthették volna
a továbbjutás kérdését, végül a 116. percben a vendégek kezezése miatt büntetőhöz jutott az Érdi VSE, Melczer Vilmos pedig nem hibázott, így az NB III-as együttes jutott a legjobb 32 csapat
közé a Magyar Kupában.
– A továbbjutástól függetlenül az első félidővel kapcsolatban hiányérzetem van.
Ott lassúak voltunk, nagyon
nem tetszett a játék. A fiúk
panaszkodtak a fáradtságra, amihez tudni kell, hogy
nem vagyunk sokan, ezek a
játékosok játsszák végig a

Nyugati csoportjának 13.
fordulójában.
A mérkőzés ígéretesen,
nagy iramban indult, mindkét félnek megvoltak a lehetőségei, de sajnos néhány
perc után megállt a játék,
amikor Melczer Vilmos rúgott össze Vlasics Dániellel
és utóbbinak kifordult a térde, amely miatt még mentőt
is kellett hívni az Olajbányász Stadionba. Ez mindkét együttest megfogta, s tíz
perc is eltelt, mire érdemi
helyzetet láthatott a publikum, ezt követően viszont
mindkét fél sok helyzetet
dolgozott ki, ugyan az érdieknek volt több, de a nagyka-

tünk ezúttal nem volt. De jött
Németh Gábor szenzációs
meglátása és Koós Gábor érkezése, és ez három pontot
ért. Azért érezhető, hogy fáradtabbak voltak a srácok,
hiszen három meccset játszottunk a héten. Fizikálisan robotoltunk, de fejben
most fáradtabbak voltunk,
így nem volt meg az a kellő
plusz bennünk – értékelt
Limperger Zsolt, az Érdi
VSE vezetőedzője.
Az Érdi VSE az NB III 14.
fordulójában, november 11én, 13.30-tól a Sárvár FC-t
fogadja az Ercsi úti Sporttelepen.
QQDomonkos Bálint

Hivatalos sajtótájékoztatón, Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke,
Gergely István, a Budapesti
Honvéd SE elnöke, illetve Simicskó István, a BHSE társadalmi elnöke jelenlétében
jelentette be Milák Kristóf és
Selmeci Attila, hogy a BHSEnél folytatják karrierjüket.
Milák Kristóf úszókarrierjét közel egy évtizede kezdte
el érdi színekben. A köztudatba, illetve a hazai elitbe a
2016-os hódmezővásárhelyi
ifjúsági Európa-bajnokságon
robbant be, ahol aranyérmes
lett, majd egy évvel később a
netanyai ifi-Eb-n három junior világcsúcsot is úszott. Ezt
követően pedig a budapesti
felnőtt vizes-világbajnokságon óriási bravúrt aratva
ezüstérmet szerzett 100 méter pillangón, a nyár zárásaként pedig az indianapolisi
ifi-vb-n még négy arany- és
egy bronzérmet szerzett.
Milák Kristóf négy nagymedencés országos bajnoki
címet, illetve három ezüst- és
két bronzérmet, nyolc korosz-

tályos Eb-címet és három
ezüstöt, négy ifjúsági világbajnoki aranyérmet, három
ifjúsági olimpiai elsőséget,
egy felnőtt Eb-győzelmet, egy
felnőtt vb-ezüstöt szerzett az
Érdi Úszó Sport Kft.-nek.
A tárnoki sportolót 2017ben az Év magyar utánpótláskorú sportolójának választották.
„Büszke vagyok arra, hogy
az Érdi Úszó Sport Kft. ilyen
nagyszerű sportembert nevelt, mint Milák Kristóf” – reagált az átigazolás hírére
Érd polgármestere. T. Mészáros András sok sikert kíván
Kristófnak, és bízik abban, új
egyesületénél is megkapja
azt a figyelmet, szeretetet és
szakmai hátteret, amit Érden
az elmúlt tíz évben megkapott. Az Érdi Úszó Sport Kftnél folyik tovább a munka,
hiszen úsznak itt Milák Kristófhoz hasonló tehetségek,
akiknek szintén van esélyük
arra, hogy idővel a nemzet és
a világ úszósportjának élmezőnyébe tartozhassanak.
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