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„Ahogy én látom, már nem annyira passzívak a fiatalok Érden”
Interjú Lázár Evelin diákpolgármesterrel

GYERMEK ÉS FELNŐTT

n 4–5. oldal

bejelentkezés: +36 70 94 94 996
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XXVIII. évfolyam, 45. szám 2018. november 21. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Egy otthon alapkövei emberi hangokból
„Eggyel nagyobbat kell lépni, mint
ami reális” – ezekkel a szavakkal jellemezte Bolyki Balázs énekes a Dr.
Dizseri Tamás Habilitációs Központ
Emberi Hang Alapítványának kezdeményezését. Az Alapkövek jótékonysági koncertet azért szervezték,
hogy a befolyó összegből lakóotthont
építhessenek a sérült fiataloknak Érden. A jótékonysági est fővédnökségét Herczegh Anita, a köztársasági
elnök felesége vállalta magára. Az
esemény idejére megtelt a művelődési központ segítő szándékú érdiekkel. A rendezvényen fellépett az akadályozott fiatalokból álló Csengettyű
Együttes, valamint Bolyki Balázs és
gospelkórusa, akikhez csatlakozott
a Para-ra kórus is (képünkön). Az est
folyamán Tili Károly, a vörösiszapkatasztrófa sújtotta Kolontár polgármestere ünnepélyes keretek között
adta át támogatásukat Paróczai Zoltánnénak, az Emberi Hang Alapítvány kuratóriumi elnökének.
(Fotó: Boros sándor)

n 18. oldal

A segítőket ünnepelték

Mocsárból ligeterdő

Napfényes lett a Napsugár

A szociális munka napja alkalmából múlt pénteken ünnepelték az ágazatban dolgozó mintegy 200 munkatársat, kiknek munkája egyre ismertebb és elismertebb
a városban. A Szociális Munkáért Díjat Fórizs Gyula Zsolt
baptista lelkipásztor veheti át idén.
n 3. oldal

Épül, szépül a jövendő érdi városliget a papi földeken.
A területen tizenegyezer fát ültetnek el – ebből három-négyszáz darab fenyőfélét. Az uralkodó fafajta a
kocsányos tölgy lesz, de kőrist, pannon kőrist, valamint cserjefajtákat is telepítenek.
n 7. oldal

Teljesen újjászületett a Szivárvány Óvoda Napsugár
Tagóvodája, amit múlt pénteken adtak át egy Mártonnapi mulatsággal egybekötve. A terek sokkal nagyobbak lettek, külön fejlesztőszoba, tornaterem, logopédiai helyiség és orvosi szoba is épült.
n 19. oldal

229735

A hangodat kérem karácsonyra!
Karácsonyi akciónk:
Vezeték nélküli hallókészülék*
50% kedvezménnyel és
30% kezdőrészlettel (0% THM)
Érd, Budai út 28.
06 30 825 9274 • 06 23 362 351

* Akciónk a teljes áras Summit i2000 mini BTE 312 hallókészülékre vonatkozik 2018. november 5. és 30. között, és a készlet erejéig érvényes.
A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben.

Kihagyhatatlan gramm árak.
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SZUPER KEDVEZŐ
TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS
13.000 Ft/gr
Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.
ÓRA ADÁS-VÉTEL
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A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

227694

Ingyenes hallásvizsgálat • Részletfizetés banki ügyintézés nélkül,
0% THM • Hallókészülék próbahordási lehetőség

Akciónk verhetetlen!
Ha ékszer kell Marcell kell!
ARANY ÉKSZEREK 30% KÉSZPÉNZ
FIZETÉSI KEDVEZMÉNNYEL!

Cí�m: É� rd INTÉRSPAR; Százhalom
batta, Piac tér; Dunaújváros,
Dózsa Gy. út 28.; Veszprém TÉSCO;
Veszprém INTÉRSPAR
Részletekről érdeklődjön üzletünkben.
Akciónk visszavonásig érvényes.

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.

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

Érden évek óta rendkívül széles szociális hálózat működik: önkormányzati fenntartású intézmények munkatársai dolgoznak azon, hogy a bölcsődésnek, az idősotthonban lakóknak, nehéz szociális helyzetbe került családoknak, sérült fiataloknak vagy fedél nélkül maradt
embereknek, csellengő tizenéveseknek megfelelő körülményeket biztosítsanak, gondjaikon enyhítsenek, az elesetteknek figyelmet, támogatást nyújtsanak.
Az érdi szociális ágazatban kétszázan dolgoznak;
munkájuk egyre ismertebb
és elismertebb a városban.
Önzetlen tevékenységüket a
társadalom is egyre jobban
megbecsüli: az Országgyűlés 2016 decemberében úgy
döntött, hogy november 12ét, a szociális munka napját
munkaszüneti nappá nyilvánítja. Érden pénteken ünnepeltek az ágazat dolgozói és
a meghívott vendégek a Szepes Gyula Művelődési Központban.
– A szociális munka sokkal több, mint munka – ez

hivatás és áldozatvállalás a
szó szoros értelmében – így
fogalmazott Érsek Sándorné, a Szociális Gondozó Központ megbízott vezetője üdvözlő beszédében.
– Nap nap után támogatjuk a rászorulókat, és mindezért nem várunk semmit.
Ha kapunk egy kedves mosolyt, örülünk neki. Vigaszt
nyújtunk, és a reményvesztettek számára támogatásunkkal mutathatunk kiutat. Kapcsolataink a megértésen, a türelmen, az odaadáson és a szereteten alapulnak. Az itt dolgozóknak

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

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
Récsei Krisztinát, a Szociális Gondozó Központ nyugdíjba vonuló
T. Mészáros András polgármester is köszöntötte

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
E-mail: habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu
IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Az önzetlen segítőket ünnepelték

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

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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hatalmas elhivatottságra és
szociális érzékenységre van
nagy szükségük, ami mindannyiunkban meg van –
hangsúlyozta.
A résztvevőket T. Mészáros András is köszöntötte.
– Az imént elhangzott,
hogy az önök által nyújtott
támogatásért cserébe nem
várnak semmit. Azt szeretném, ha igenis várnának
ezért valamit. Jobb munkakörülményeket, minél jobb
infrastruktúrát, és elvárnák azt, hogy az év minden
napján ugyanolyan tisztelettel, figyelemmel, szeretettel vegyék körül önöket,
mint ma, a szociális munka
napján. Városunk lehetőségeihez képest segíti a munkájukat, önkormányzatunkat mindig maguk mögött
tudhatják, mindig fontos
lesz számunkra az önök tevékenysége és az is, hogy
mu n k a k ö r ü l m é nyeiket minél inkább javítsa. Ha
önök nem lennének, ez a nap önmagában semmit
nem érne. 365 napon keresztül teszik a dolgukat, és
365 napon fel lehetne hívni a figyelmet arra, hogy
milyen komoly és
felelősség teljes
munkát végeznek,
leg yen szó g yermekek ellátásáról,
idősekről vagy lelki problémák orvezetőjét voslásáról. Mind
az önök segítségé-

AJTÓ-ABLAK AKCIÓ! Zöldudvar
Fű, fa,
gally, falevél,
REDŐNY AKCIÓ gyökér
és tuskó
átvétele.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
A GYÁRTÓTÓL
5-6 KAMRÁS
3 RÉTEGŰ ÜVEGGEL
készlet
Az akció a

Zöld elszállítást vállalunk.

Tüzifa eladás.

nyes.

vé
erejéig ér

ÁRA JÁNLATTAL KAPCSOLATBAN FORDULJON KOLLÉGÁNKHOZ

BÉÉ-SZER 2007 BT.
2030 ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 162.
TEL.: 06-20/589-7187, 06-23/372-142
WEB: beeszerbt.hu

Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,
a volt Benta telep).
Telefon:
06-20-9-150-779
Nyitva tartás:
H-P: 7-17h
Szombat: 8-15h

Fórizs Gyula Zsolt baptista lelkipásztor, a Szociális Munkáért Díj idei
kitüntetettje
(Fotók: Boros Sándor)
re várnak. Ezt a segítséget
kell nekünk egy ilyen kiemelt napon külön, de az év
minden napján is megköszönni – hangsúlyozta T.
Mészáros András.
Érsek Sándorné a Szepes
Gyula Művelődési Központban tartott ünnepségen bejelentette, hogy ki veheti át
idén a Szociális Munkáért
Díjat: a kitüntetést Fórizs
Gyula Zsolt baptista lelkipásztornak adományozza
jövő heti ülésén a közgyűlés.
Mint Érsek Sándorné
hangsúlyozta, Fórizs Gyula
Zsolt lelkészi feladatain túlmenően évek óta végez nagy
áldozattal önkéntes munkát
a városunkban élő rászorulók megsegítésére.
– Nem tettem semmi különlegeset. Végzem a munkámat több mint két évtizede. Sok olyan emberrel találkozom, aki valamilyen

gonddal küzd. Hogy próbálok segíteni rajtuk, az hozzátartozik az életemhez, Isten így rakott össze engem
– mondta lapunknak a baptista lelkész, aki Erdélyből,
Szilág ynag yfaluból származik, és huszonöt esztendeje él Érden.
Ezen a napon nemcsak a
díjazottat köszöntötték, hanem a nyugdíjba vonulókat
is: Récsei Krisztinát, az intézmény korábbi vezetőjét és
Bencsikné Kartik Ildikót,
aki szintén negyven évet töltött el a szociális ágazatban.
A Szociális Gondozó Központ munkatársait és a meghívott vendégeket ünnepi
műsor is várta: a Csengettyű
Együttes zenélt, majd a Forrás Néptáncegyüttes fiataljai léptek színpadra, vidám
hangulatot varázsolva a
színházteremben.
QQÁdÁm K.

PEUGEOT BOXER

TEHERBÍRÓ MUNK ATÁRS

2 2ÉV

GARANCIA 200 000 KM
FUTÁSKORLÁTTAL

Csak jogi személyeknek,
tehergépkocsi vásárlása
és további feltételek teljesülése esetén*

AKÁR 2,5% THM
FINANSZÍROZÁSSAL2
MAGAS FELSZERELTSÉGGEL
AKÁR AZONNAL ELVIHETŐK
*Minden 2018. 10. 01. után készletlistáról történő belföldi székhelyű vállalati vásárlás esetén új autóként értékesített Peugeot Boxer furgon vásárlása
esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +2 év kiterjesztett CarGarantie Promóciós Economy garancia választható. A CarGarancie Promóciós
Economy garancia szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl, az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 2+2 évig vagy 200 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó), további feltételek teljesülése esetén érvényes. Az akció visszavonásig érvényes. A
gyári szerződéses jótállás keretében nyújtott szolgáltatások kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és
Garanciafüzetben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. A CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződés keretében nyújtott
szolgáltatások kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import
Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. A részletekért keresse fel a www.peta.hu oldalt vagy érdeklődjön
Peugeot márkakereskedéseinkben.
1
A jelenlegi finanszírozási konstrukció belföldi székhelyű vállalkozások számára elérhető forint alapú változó kamatozású zártvégű pénzügyi lízingfinanszírozással kizárólag új Peugeot Boxer haszongépjárműre. A finanszírozás minimum 20% kezdőrészlettől, minimum 12 hónap, maximum 84 hónapos futamidővel, minimum 1 000 000 Ft finanszírozási összeggel érhető el, akár induló 2,5%-os THM-mel. A 2,5%-os THM finanszírozás pontos paramétereiről és
feltételeiről érdeklődjön a programban részt vevő Peugeot márkakereskedésekben. A THM megadott értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát.
A Lízingbevevőt a futamidő alatt az Általános Lízingfeltételekben meghatározott Referencia kamat (jelenleg 3 hónapos BUBOR)
Az ajánlatban kínált Peugeot Boxer vegyes fogyasztása 6,4 l/100 km, CO2-kibocsátása 163 g/km.

PEUGEOT PÉ-TA MÁRKAKERESKEDÉSEK,
M7: 2030 Érd, Iparos u. 28. Tel.: 23/521-120
M6: 2030 Érd, 6-os Fő út 23.km Tel.: 23/521-620
www.peta.hu
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A polgármester fogadóórája

3. MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-280-8197
 moras.zsolt@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
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például kupákra, és amit
ezek közül kiemelnék, az a
tavaly őszi csehországi nemzetközi torna Hodonínban,
– Említetted, hogy rendkí- amin részt vettünk. Akkor

– Mit vársz ettől az évtől,
labb húgod, vele milyen a viszonyod? Hogyan fogadta a mit szeretnél tanulni ettől a
– Mesélj egy kicsit a csalá- családod, hogy jelentkezel kihívástól?
Evelin szereti megérteni az emberek viselkedését, hogy mit miért csinálnak
dodról, mióta éltek itt Érden? diákpolgármesternek? Mivel
– Beva l lom őszintén,
biztattak téged?
egyelőre nagyon furcsán ér
– Én születésem óta itt la
– A pszichológián belül időt elvesz, hogyan tudod
kom Érden, szüleimmel és a
– Lillával, a húgommal is zem magam. Még mindig, például a kriminálpszicho ezt a sok mindent összehúgommal, Lillával, aki há jó a kapcsolatunk, úgy ér pedig az ifjúsági önkor lógia érdekel, a viselkedés egyeztetni az életedben?
n Győri Lívia

rom évvel fiatalabb nálam. A
szomszédban, gyakorlatilag
az utca másik oldalán lak
nak a nagyszüleim. Az, hogy
ilyen közel vannak, mindig
nagy segítség volt, régebben
is gyakran a nagypapám vitt
edzésre, de olyan is előfor
dult korábban, hogy ő jött
értem az iskolába.

zem. Persze minden testvér
párnál vannak súrlódások,
mi is szoktunk néha vesze
kedni, de most, hogy mind
ketten idősebbek vagyunk,
szerencsére elég ritkán szó
lalkozunk össze. Sokat szok
tunk beszélgetni. Anyukám
után Lilla volt a második,
akivel megosztottam a ter
veimet, a diák
polgármester
séget. Ő még ál
talános iskolás,
íg y az elején
még kevésbé ér
tette a helyze
tet, el kellett
neki magyaráz
ni, hogy mit je
lent mindez és
mivel jár. Az
után nag yon
tetszett neki,
végig támoga
tott. A mi kor
meg tudtam,
hogy én kaptam
a legtöbb szava
zatot, Lilla volt
az első, aki fel
hívott és gratu
lált, mert sajnos
az eredmény
Testvérével Lillával büszkék egymás sikereire
hirdetésen nem
– Milyen a viszonyod ve- tudott személyesen ott lenni.

lük, az idősebb korosztállyal?

– Már gyerekkorom óta
szorosabb viszonyba kerül
tem velük. Sok időt töltök a
nagypapámmal, sokat be
szélgetünk, mindent meg tu
dok osztani vele és a nagy
mamámmal is.

– A szüleid mit szóltak a
győzelemhez?

mányzati választások óta
már eltelt két hónap, de
most is van egykét olyan
szituáció, amikor izgulok.
Azért úgy érzem, egyre job
ban belejövök ebbe az új
szerepbe, sokan segítenek
ebben. Kihívás lesz ez az
egy év, sokat fogok tanulni
szerintem arról, hogy ho
g yan dolgozzunk eg yütt,
hogyan irányítsak egy csa
patot.

– Itt vagyunk a Gárdonyi
Géza Általános Iskolában,
ahová jelenleg jársz. Mik
azok a területek, amik érdekelnek, milyen tárgyakat szeretsz az iskolában? Miben
vagy jó?

elemzés, ami az emberek
kel foglalkozik. Szeretek
emberek között lenni és jó
dolog megérteni a viselke
désüket, hogy mit miért csi
nálnak.

– Most egy kicsit az emberekkel való együttműködést
is meg fogod tanulni diákpolgármesterként.
– Az biztos. De azért eb
ben már van tapasztalatom.

– Vannak-e esetleg, akár
itt a Gárdonyiban olyan ba– Mit ad neked lelkileg a
rátaid, akikkel úgy érzed, ké- csapatsport, a csapatjáték?
sőbb is megmaradhat a kap- Meg azért versenyezned is
csolat?
kell, ez több területén megjelenik az életednek? Szeretsz
– Vannak az itteni osz versenyezni?

tálytársaim között, akikkel
szorosabb a kapcsolatom.
Van egy kis társaságunk,
akikkel nagyon jó a viszony,
velük mindenképp meg fog
maradni később is. De van
nak az általános iskolából is
barátaim, akikkel a mai na
– Merre tovább? Mit ter- pig ápoljuk a kapcsolatot,
vezel a későbbiekben, hol gyakran beszélgetünk, ami
kor időnk engedi.
szeretnél továbbtanulni?
– A történelmet például
nagyon szeretem, illetve a
magyart, de annak is inkább
az irodalmi részét. Ez a két
kedvenc tantárgyam, és je
lenleg ezekre a fakultációk
ra is járok.

– Ami nag yon érdekel,
az a jog, illetve talán ennél
is jobban a pszichológia.
Ebbe az irányba szeretnék
majd továbbtanulni. Van
nak már ötleteim az egye
temválasztást tekintve is,
de azért még van egy kis
időm, úgyhogy még gondol
kodom rajta. Néhány lehe
tőség azért már megfordult
a fejemben.

– Az elmúlt években sike
rült kialakítanom egy elég
szoros napirendet, de azért
ig yekszem másra is időt
szánni, például a pihenésre.
Amikor nincsenek meccsek
vagy pihenőnapunk van, ak
kor próbálom kihasználni a
szabadidőt, hogy olyan dol
gokkal foglalkozzak, ami ér
dekel. Például ilyen ez az If
júsági Önkormányzat is. Ezt
igyekeztem beépíteni a napi
rendembe.

– Ők hogyan fogadták,
hogy egy ilyen kihívás elé
nézel?
– Mind nagyon meglepőd
tek. de ők is nagyon aranyo
sak voltak, támogattak, se
gítettek a kampányidőszak
ban is. Végig biztattak. Ez
sok önbizalmat adott.

– Azt gondolom, hog y
nagy előnyt jelent az életem
sok területén, hogy csopor
tos sportot űzök. Mi a mecs
cseken, edzéseken egy adott
szituációban nagyon egy
másra vagyunk utalva. Már
a legelején, amikor kezdtünk
összekovácsolódni, meg kel
lett tanulnunk együtt dol
gozni. Sőt, ezt még a mai na
pig tanuljuk, folyamatosan.
Szerintem nagy erőt és egy
hatalmas lelki löketet tud
adni az, amikor egy csapat
társad biztat téged akár a
pályán, akár edzésen. Ha
valami nem úgy megy, ott va
gyunk egymásnak, támasz
kodhatunk a másikra, ez
nagy előny.

– Anyukám vitt el az
eredményhirdetésre, az au
tóban már beszélgettünk
egy kicsit. Egyikünk sem
mondta ki, de nagyon izgul
tunk. Aztán persze nagyon
– Úgy tudom, hogy ver– Hogyan kamatoztatod
– Ha már a családodnál örült az eredménynek, per
senyszerűen sportolsz, kézi- a mindennapi életben ezt a
– Miért éppen ezek a terü- labdázol, igaz? A verseny- tudást, amit a csapatsporttartunk. Említetted, hogy sze titkon bízott benne, hogy
letek érdekelnek?
van egy három évvel fiata- sikerül.
sport amúgy is nagyon sok ban tanultál meg?
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vül szoros napirended van,
amit meg kellett tanulnod
kialakítani. Hogy sikerült ezt
összeraknod, hogy mindenre
jusson időd?

– Az volt a jó, hogy mindig úgy változtak az edzések, hog y tudtam alkalmazkodni. Az elején még
csak két-három alkalom
volt hetente, de ez évről
évre nőtt. Ma ott tartunk,
hog y m i nden nap va n
edzés, illetve átlagosan
heti egy meccsel kell számolni. Mivel két bajnokságban is játszik a csapatom, mostanában sokszor
két meccs is van hetente.
Nehéz volt kialakítani ezt a
napirendet, de egy idő után
már jött magától. Nyáron
mi már edzünk, ug yanis
szeptemberben indul a szezon, kezdődnek a meccsek.
De már augusztusban felkészülési meccseken veszünk részt. Egy idő után
beállt ez a napirend, mert a
meccsek idejét már megkapjuk előre, és az edzéseket ahhoz igazítjuk. Tudunk egyeztetni a csapattársakkal és az edzővel,
hogy mindenkinek optimális legyen.

– Talán az, hogy jó csapatjátékos vag yok. Mivel
egymásra vagyunk utalva a
sportban, sikerült ezt a tulajdonságot elsajátítanom,
és szerintem ez jó dolog. Az
Ifjúsági Önkormányzatban
is csapatban kell dolgoznunk, úgyhogy az életem
minden területén tudom ezt
gyakorolni és kamatoztatni.

– Szeretsz itt lakni Érden?
Milyen szerinted itt az oktatás, milyen itt diáknak lenni?
– Nagyon szeretek itt élni
és célom is a továbbiakban,
hogy az egyetem alatt is a
közelben maradjak. Javarészt a sport miatt is, itt nagyon jó lehetőségek vannak.
Plusz a sok utazást sem tudtam volna megoldani, kézenfekvő volt, hogy itt kezdek
kézilabdázni, jó a csapat. Jól
érzem itt magam.

– Most egy kicsit tudjátok
alakítani az itteni ifjúság éle„Szerintem nagy erőt és egy hatalmas lelki löketet tud adni az, amikor egy csapat– Lilla meny- tét, mennyire vannak benne
társad biztat téged akár a pályán, akár edzésen”
nyire néz fel a közös programokban a fiarád, a sikereid- talok Érden?
első helyet értünk el a csa– Marad a versenyzés is? re? Mondtad, hogy az évek
pattal. Az nagyon jó élmény
során egyre jobb lett a kap– Szerintem az elmúlt
volt, amiatt is, hogy megisévekben egyre inkább ösztö– Akár a versenyzés is csolatotok.
mertünk egy külföldi várost,
más országbéli csapatokat,
izgalmas élmény volt. Emellett az, hogy még jól is tudtunk játszani, sikerült teljesítenünk a saját elvárásainkat, és egy remek helyezést
hoztunk el, ez kiemelkedő
volt számomra.

nözték, ösztönöztük az itteni
diákságot, hogy vegyenek
részt a közös programokban. És ez változott is, már
nem annyira passzívak a fiatalok Érden. Ahogy én látom,
egyre jobbak a programok,
én is egyre szívesebben megyek a rendezvényekre. Szeretném én is továbbvinni
mindezt és újabb izgalmas
– Mivel jellemeznéd ma- kezdeményezésekkel késportot, akár az egyetem
gad, milyen típusú ember szülni. Remélem, hogy a to– Voltak-e olyan sport- mellett, akár felnőttkorod– Ennyi elfoglaltságból vagy? Mi a legnagyobb eré- vábbiakban is sikerül megmozgatni a korombelieket.
eredményeid az életedben, ban, munka mellett?
talán egy is megterhelő az nyed, erősséged szerinted?
szóba jöhet, illetve a sport
eg y másik területe is érdekel: a játékvezetés. Vannak tanfolyamok, ahol el
lehet sajátítani mindent a
játékvezetéssel kapcsolatban. Ha eg y ilyet elvégez
az ember, a vizsga után
már lehet meccseket vezetni. Én nag yon izgal– Most hogy látod, ké- masnak tartom a sport
sőbb is folytatni fogod a ezen részét is.

– Nem érzem úgy, hogy
felnéz rám, persze erről őt
kellene megkérdezni. Azt viszont mindenképpen érzem
és fontosnak is tartom, hogy
elismerjük egymást, büszkék vagyunk a másik sikereire. Megvan köztünk a kölcsönös tisztelet.
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– Instrukciókat kevésbé,
inkább anyai jó tanácsokat
kaptam azzal kapcsolatban,
hogy adjam önmagam, ma
radjak, aki vagyok.

sőbb félretenni. Természetesen vannak más céljaim
– A maradék szabadidőmis, de mindenképpen a ben általában inkább pihensport körül szeretnék ma- ni szoktam, mert az is kell,
radni.
hogy bírjam a terhelést. A
ba ráta i m ma l,
osz tá ly tá r sa immal való közös programok
nagyon ki tudnak kapcsolni.
Szívesen megyek például a
húgommal a lovardába, ahová
jár, olyankor
eg y
k icsit
csend van körülöttem. Próbálom pihenéssel és olvasással tölteni a
szabadidőmet.

5

216201

– Voltak instrukciók,
amikkel elláttak téged a
kampány során?
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Talpraesett diák, izgalmas továbbtanulási terveket dédelget, igazi csapatjátékos – így jellemezhetnénk Érd
negyedik diákpolgármesterét, aki szoros napirendet
alakított ki magának, hogy a versenysport, az iskola és
a diák-polgármesterség mellett még jusson ideje a kapcsolatok ápolására, a közös programokra a barátokkal
és persze a pihenésre is. Családja büszke elért sikereire, hiszen a húga számára is követendő példát mutat
személyiségével. Lázár Evelinnel beszélgettünk.

– Mindenképpen hosszú iskola mellett, főleg így, a
amikre nagyon büszke vagy?
távra tervezek a kézilab- továbbtanulás előtt. MaMit emelnél ki?
dával, mert egészen a kez- rad még szabadidőd? Van– A csapatsportban azért detektől, kiskorom óta az nak olyan hobbijaid, amimásképp tekintünk az ered- életem részévé vált ez a ket szívesen űzöl, amik kiményekre. Szoktunk járni sport. Nem szeretném ké- kapcsolnak?

231554

Egy valódi csapatjátékos

– Szerintem mindenkinek, aki csapatban sportol,
előnyt jelent az együttműködés megtanulása az élet más
területein is. Hiszen az iskolában is együtt kell működnünk, meg később majd a
munkában is hasznunkra
válik ez a képesség.

210965
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Portalan utakon

Százötvenmillió forintból újulhat meg jövő nyáron a Tárnoki út. Több érdi főútvonal is új aszfaltburkolatot kap,
illetve kapott az idén, és megújult nyolc kilométernyi
lakóutca is.
Százötvenmillió forint támogatást ítélt meg a Pénzügyminisztérium a Tárnoki
út felújítására azon a pályázaton, amit a megyei önkormányzatok számára írtak ki
– jelentette be múlt szerdai
sajtótájékoztatóján T. Mészáros András, aki elmondta azt is: a beruházás tervezett összköltsége 214 millió
forint; az elnyert 150 millió
forint feletti összeget, 64
millió forintot a város idei
költség vetésének terhére
biztosítanák.
A Tárnoki út közel 1500
méter hosszúságban újul
meg: 913 méter hosszon a
Szent István–Bajcsy-Zsilinszky út között és 574 méter hosszúságban a BajcsyZsilinszky és az Ürmös utca
között. A munkálatokat várhatóan a jövő nyáron végzik
majd el – tette hozzá a polgármester.
A Tárnoki út két olyan útvonalat köt össze, ami szintén megújul: a város keleti
részén a Csaba–Ürmös–Diófa–Cseresznyefa–Eperfa–
A lsóerdősor –Folyondá r –
Szövő utca útvonal, a nyugati részen a Szent István–Szovátai–Sóskúti utak.
Az első réteg aszfaltot már
leterítették a Szovátai és
Sóskúti úton, valamint az Alsóerdősor–Folyondár utcai
szakaszokon, most a csator-

közélet

közélet

nafedlapok szintbe hozását
és az ingatlanok ideiglenes
megközelítésének kialakítását végzik. Ha az időjárás
hidegre fordul, a második
réteg aszfaltot csak tavaszszal terítik majd.
T. Mészáros András elmondta azt is, hogy a Csaba
és a Szövő utcában hamarosan elkészül a szegély, itt a
kopóréteg is várhatóan felkerül még novemberben. A Csaba–Tárnoki–Ürmös utca találkozásánál az ÉTCS Kft.
által megbízott, csatornarekonstrukciót végző cég
nem megfelelően dolgozott,
újból fel kell bontani a területet, és ki kell javítania a hibát.
A tervek szerint ezzel is elkészülnek egy-két héten belül.
A fő közlekedési útvonalak felújítása mellett a mellékutcák is sorban újulnak
meg a városban: idén sok,
korábban földes vagy nagyon rossz állapotban lévő
mellékutca kapott, illetve
kap hamarosan aszfaltot,
összesen több mint nyolc kilométer hosszúságban.
A részletekről dr. Bács István alpolgármester beszélt
lapunknak. Mint elmondta, a
munkálatokat háromféle forrásból finanszírozták.
– Az úgynevezett 1+1-es
útrekonstrukciós programban azok az utcák újulhattak meg, ahol a lakók maguk

A síkosság mentesítést
minden esztendőben egy előre meghatározott terv szerint végzi az intézmény. Idén
sem lesz ez másként: a terv
elkészült, jóvá is hagyta az
önkormányzat illetékes bizottsága. Az előző évitől abban különbözik a dokumentum, hogy az aszfaltozások
miatt jóval több úton fognak
síkosságmentesíteni – tudtuk meg Mészáros Mihály
intézményvezetőtől. A burkolattal ellátott utak közül
elsőként a tömegközlekedés
által használt utakat, fő köz-

lekedési és gyűjtőútvonalakat tisztítják meg. Ezt követően kerülhet sor a burkolt
mellékutcák sózására, és a
burkolat nélküli utak közlekedésre alkalmassá tételére.
– A hóeltakarításra és síkosságmentesítésre az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján
készülünk fel. Amennyiben
tartósan 0–2 fok közé sülylyed a hőmérséklet, elrendeljük a készenlétet, és ha az
OMSZ csapadékot prognosztizál, elindítjuk a szóróautókat, hogy még a havazás
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Mocsárból ligeterdő
kezdeményezték az
aszfaltozást. Ebben az
esetben az önkormányzat vállalja a költségek
felét. Ez a megoldás
egyre népszerűbb az érdiek körében, hiszen az
önerő ingatlanonként –
a telek utcafronti szélességétől függően – átlagosan 150–200 ezer
forint szokott lenni, míg
az ingatlanok értéke az
aszfaltozásnak köszönhetően a korábbinál jóval magasabb lesz – jegyezte meg az alpolgármester, aki elmondta
azt is: e konstrukcióban
aszfaltozták le a Művezető, Olvasztár, Nyomdász és Piroska utcák
egyes szakaszait, vala- Ilyen volt, ilyen lett a Miklós–Kont–István utcai kereszteződés
mivel több mint 1100
méter hosszúságban.
rintból, de képviselőtársaim képviselői keret terhére még
– Szerződéses konstruk- többsége a teljes összeget az idén leaszfaltozzák az
cióban is építettünk utakat: útépítésre költötte, ahogyan Ágoston, a Somogyvári, a
még 2017-ben nyertünk for- jómagam is. Általában 300– Drégelyi és a Nagy Lajos utrást egy belügyminisztéri- 300 métert tudtunk ebből a cák egy-egy szakaszát, belumi pályázaton erre a cél- forrásból leaszfaltoztatni. ügyminisztériumi forrásból
ra. Az Orgona, Deák Fe- Így készült el a Papagáj, a pedig a Petőfi Sándor utca
renc, Kárpitos, Tápió, Tren- Mecseki, az Aradi, a Fűtő, a kap új burkolatot.
– Ez utóbbi helyszínen az
csényi és Mély utca egy-egy Bányász, a Málna, a Teréz,
szakasza ebből az összeg- a Törcsvári, a Hérics, a Jáz- aszfaltozás már elkészült,
ből újulhatott meg, megkö- min, a Harangvirág, a Mik- mintegy 550 méter hosszúzelítőleg 2000 méteren. Ön- lós, az István és a Kont ut- ságban, a szegélyezés, a kakormányzati forrásból, a cák egy-egy szakasza, vala- pubejárók kialakítása még
képviselői keretből is szá- mint – önkormányzati meg- befejezésre vár. Ha minden
mos utca kapott aszfaltot rendelésre – a Veronika köz. utcában véget érnek a munaz idén – tette hozzá az al- Összesen 3,2 kilométer kálatok, összesen több mint
polgármester.
hosszúságban újulhattak nyolc kilométernyi új aszfal– Volt olyan képviselő, aki meg a képviselői keretből tozott lakóutcánk lesz, tehát
járdát építtetett vagy a fel- érdi mellékutcák – mondta fokozatosa n ha ladun k,
egyik lépés a másik után –
színivíz-elvezetési problé- Bács István.
mákat oldotta meg a rendelAz alpolgármester kitért a fűzte hozzá.
kezésére álló tízmillió fo- még zajló építkezésekre is. A
QQÁdÁm Katalin

Készülnek a télre
Meleg, napsugaras idővel kényeztettek az égiek ezen az
őszön, de ahogy fokról fokra egyre hűvösebbé válnak a
napok, az azt mutatja, közeleg a tél. Bár az ÉKFI gépei
még az útépítéseken dolgoznak, az intézmény már megkezdte a felkészülést a télre, és ha beköszönt a hideg, a
gépekre felkerülnek a sószórók és a hótolók.
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előtt fel tudjuk sózni az utakat. Ilyenkor a homokot és a
sót kalcium-klorid oldattal
keverjük, így növeljük a szóróanyag hatékonyságát. A
díszburkolatokat homokkal
és szemcsés kalcium-kloriddal szórjuk – mondta lapunknak Mészáros Mihály,
akitől megtudtuk azt is: kalcium-kloridból az induló
készlet megmaradt az előző
ügyeleti időszakból, viszont
a só beszállítására a közbeszerzés folyamatban van.
Amint az időjárás annyira
zordra fordul, hogy el kell
rendelni a téli ügyeleti időszakot, bevezetik az éjjelnappali készenlétet és a nappali telefonügyeletet, és a
lakosság is jelezni tudja, ha
valahol szükség van az ÉKFI
munkatársainak beavatko-

zására. A közintézmények
előtt, illetve a meredekebb
utcákban homokszóró ládákat is kihelyeznek, így az
intézmények gondnokai, illetve a lakók fel tudják szórni a járdát, utat. Érd utcáin
egyébként hat útvonalon hat
sószóró teherautó lát majd el
szolgálatot, ha szükség lesz
rájuk, és öt-hat kisteherautó
(kézi sószórással) tud besegíteni a mellékutcák takarításába.
– Fontos megemlíteni,
hogy három, nem önkormányzati fenntartású utat a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
gépei takarítanak. Ez a Balatoni, a Zámori és a Törökbálinti út – tette hozzá Mészáros Mihály.
Az utak téli karbantartása
természetesen nem merül ki
a síkosságmentesítésben. A
kátyúk, úthibák javítását a
burkolt utakon egész évben

folyamatosan végzik, de hideg időben már nem meleg-,
hanem hidegaszfalttal dolgoznak, és csak ideiglenesen
tudják javítani a töréseket,
repedéseket.
Érdemes még megemlíteni, hogy a téli munkák, azaz
a sószórás, hóeltakarítás
szempontjából a legnehezebb hónap a január és a február szokott lenni – talán
emlékeznek olvasóink, hogy
két éve mínusz húsz fokig
süllyedt tél végén a hőmérő
higanyszála, és az ónos esőtől lefagytak az utcák, hiába
is sózták őket. Decemberben
nem szoktak ilyen kemény
fagyok lenni, és ami azt illeti, az elmúlt években hó sincs
– aminek a fehér karácsonyok szerelmesei és a gyerekek egyáltalán nem örülnek,
az utakat takarítók viszont
annál inkább.
QQÁdÁm K.

Épül, szépül a jövendő érdi városliget a papi földek helyén. Mint T. Mészáros András a helyszínen tartott múlt
szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, szeretnének
olyan területet kialakítani, ami az érdiek és környékbeliek pihenését, kikapcsolódását szolgálja majd.
T. Mészáros András
hangsúlyozta azt is: az itt
egykor őshonos vegetáció
jellegzetes vezérfajait és kísérő növényeit szeretnék
megjeleníteni.
– Ez a mintegy 37 hektáros terület a közelmúltig kaszáló, illetve rét volt, és
gyakran megállt itt a víz.
Mára jelentős földmunkával
megalkottuk a mintegy 6,3
hektáros záportározót, ami
csónakázótóként is funkcio-

nál majd. A tó átlagos vízmélysége 1,8 méter lesz; a
vízművek segítségével alkalmas esetleges magas vízszintek, árvizek befogadására is, így az időnként lezúduló nagy esők okozta problémák orvosolhatók. A tó és
a körülötte kialakításra kerülő zöldfelület –a különféle
rendezvényeknek helyet adó
létesítményekkel – ezt a korábban elhanyagolt területet a város hosszú ideje hi-

T. Mészáros András az engedély nélkül fúrt kutakkal kapcsolatos
teendőkre is kitért: mint közismert, az engedély nélkül fúrt kutak
fennmaradásához vízjogi engedély szükséges. A jelenleg hatályos
jogszabály szerint azon kutak után, amelyekre 2018. december 31ig megkérik ezt az engedélyt, nem kell vízgazdálkodási bírságot,
valamint igazgatási és szolgáltatási díjat fizetni. Egy kormányjavaslat meghosszabbítaná a fúrt kutak bejelentésének türelmi idejét
2020. december 31-ig. A polgármester azt kéri az érdiektől: várják
meg, amíg a törvényjavaslat elfogadásra kerül, illetve amíg az ezzel
kapcsolatos szabályozás megszületik, és csak azt követően járjanak
el az engedély nélkül fúrt kútjuk ügyében.

A területen tizenegyezer fát ültetnek majd – ebből három-négyszáz darab fenyőfélét
ányzó közparkjává emeli
majd – hangsúlyozta T. Mészáros András.
A területen tizenegyezer
fát ültetnek el – ebből háromnégyszáz darab fenyőfélét.
Az uralkodó fafajta a kocsányos tölgy lesz, de kőrist,
pannon kőrist, valamint
cserjefajtákat is telepítenek.
Összességében 600-féle növényfajt ültetnek a papi földekre – mondta el érdeklődésünkre a telepítésért felelős
Nemzetközi Dendrológiai
Alapítvány kutatásvezetője,
dr. Debreczy Zsolt.

Váratlan adomány, édes segítség
Tartós élelmiszerekkel és
édességgel lepték meg a
Cargill Magyarország Zrt.
munkatársai a Dr. Dizseri
Tamás Habilitációs Központ fiataljait.
A több doboznyi cukrot,
lisztet, olajat, konzerveket,
csokoládét Berkes Gábor
elnök-vezérigazgató és kolléganője – mindketten érdi
lakosok – adták át csütörtök délelőtt a Habilitációs
Központban.
– Cégünknek nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, havonta van a mostanihoz hasonló eseményünk. Kapcsolatban vagyunk a Szent Vitus Alapítvánnyal, ez a szervezet javasolta az érdi intézményt.
Ismertük már egyébként a
Habilitációs Központot, egy
korábbi karácsonyi akciónk
keretében könyveket, játékokat, ruhaneműt gyűjtöttünk részükre. Fővárosi
irodánk munkatársai most
tartós élelmiszereket adományoztak az itt gondozottak családjai számára –
mondta lapunknak az elnök-vezérigazgató.
A dobozok kipakolásában
a fiatalok is segédkeztek, és

Nagy segítség ez a Habilitációs Központ mind a huszonöt családjának
az otthon dolgozói összeállítják mindegyikőjüknek az
élelmiszercsomagokat.
– Köszönjük a felajánlást,
nagyon nagy segítség ez
mind a huszonöt családunknak. A sérült gyermekeket
nevelők közül sokan élnek
rossz anyagi körülmények
közt. Ha marad a felajánlott
élelmiszerből, azt eljuttatjuk más nélkülözőknek –
mondta lapunknak Paró
czai Zoltánné, a központ
egységvezetője.
A fiatalokra más meglepetés is vár nemsokára:
idén is ellátogat hozzájuk a
Mikulás, az Orange Dra-

gons Szurkolói Klub jóvoltából – de ez még titok. Az
adventi időszakra pedig
már megindult a készülődés, a Csengettyű Együttes
gyakorol a sűrűsödő fellépésekre, a szociális foglalkoztatás keretében készülnek a kerámiák, üvegfestmények, varrottasok a karácsonyi vásárokra. Aki
szeretné támogatni a sérült
fiatalokat, keresse termékeiket az adventi vásárokon vagy látogasson el a
Hivatalnok utcai épületbe –
minden megvett darabbal a
Habilitációs Központot segítik a vásárlók.
n -k-

Érd városligete igencsak
változatos lesz: díszkerteket,
napozószigetet, platánligetet, indián szigetet alakítanak majd ki – ez utóbbira egzotikus növények, mocsári
ciprusok kerülnek majd.
A mocsári ciprusra emlékeztető kínai mamutfenyő
három példányát szerda délután ültették el a tó partján;
az ültetésben T. Mészáros
András polgármester, dr.
Bács István és Simó Károly
alpolgármesterek is segédkeztek. Ez egy mocsárciprusra emlékeztető külsejű, ere-

deti termőhelyén 30–35 méter magasra növő, lombhullató fajta. Törzse alul kiszélesedik, koronája kúp alakú,
ágai átellenesen ágaznak el.
Télálló, törpehajtásai ősszel
a rajtuk levő tűlevelekkel
együtt rozsdabarnára színeződnek, majd egészben hullanak le. Az Érdre ültetett példányok – amelyek a városban
csak itt találhatóak meg – öthat évesek, tehát még több
évbe telik, mire impozáns
magasságot érnek el, de már
így is különleges látványt
nyújtanak a tóparton. n Á. K.

Idén is Szeretetcsomag
Újraindul a városi Szeretetcsomag akció, a gyermekek
számára összeállított ajándékcsomagokat két helyszínen lehet leadni, és idén is a Család- és Gyermekjóléti
Központ szállítja ki az érdi gyermekeknek még karácsony előtt.
A tavaly első ízben megrendezett városi „cipősdoboz” akció kiemelkedően sikeres volt: több mint hatszáz
csomag gyűlt össze az adventi időszakban, nagy örömet okozva a kisebb-nag yobb érdi g yerekeknek.
Pulai Edina önkormányzati
képviselő, az akció ötletgazdája reméli, ez idén sem lesz
másként.
– Kérjük az ajándékozókat, hogy csak új, illetve újszerű játékokat, g yerekkönyveket, iskolaszereket,
és érvényes szavatosságú
édességet tegyenek a dobozokba. A tizenévesek nagyon
örülnek eg y-eg y sálnak,
kesztyűnek is, és tavaly boldogan fogadták a családok a
gyümölcsöket is. Kérjük, az
almát, narancsot, mandarint ne tegyék be az ajándécsomagba, hanem külön adják le a gyűjtőpontokon, a
„cipősdobozokra” pedig írják rá, mennyi idős és milyen
nemű gyermeknek szánják
– mondta lapunknak a képviselő.

Tavaly nagyobb mennyiségű pipereszappan, illatszer,
gyermekeknek nem való kozmetikum érkezett. Ezeket a
Topoly utcai idősotthon lakóinak szállították el, nagy
örömöt okozva azoknak az
idős embereknek, akik az otthonban és nem családi körben töltötték az ünnepeket.
– Külön megköszönnénk,
ha ebben az évben is gondolnának az érdiek az egyedülálló idősekre, akik ugyanúgy
örülnek az édességnek, gyümölcsöknek, illatszereknek,
mint a gyerekek a játékoknak. Ajándékcsomagot nem
szükséges összeállítani számukra, de aki tud hozni pár
szappant, pipereholmit, azt
örömmel vesszük – tette hozzá a képviselő.
A „cipősdobozokat”, illetve
a gyümölcsöket, pipereholmikat két helyszínen, a Szepes Gyula Művelődési Központban és a Parkvárosi Közösségi Házban lehet leadni,
december 2-án 10-től 19 óráig
és december 3-ától 7-éig 9-től
19 óráig.
n ÁdÁm
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A legnagyobb csángó
Ha Széchenyi a legnagyobb magyar, Orbán Balázs a legnagyobb székely, akkor Petrás Ince János a legnagyobb
moldvai magyar, azaz csángó – mondta a földrajzi múzeum előadásán Iancu Laura néprajzkutató. A nem mellesleg József Attila-díjas író és költő, szintén moldvai származású, s a témának többszörösen avatott ismerője, hiszen a néprajzin kívül teológiai diplomája is van, s kutatói tevékenységének fókuszában a moldvai magyarság
vallásosságának vizsgálata és identitásának kérdései
állnak.
Az előadásból a XIX. századi moldvai viszonyokon túl
kirajzolódott a méltatlanul
kevés figyelmet kapott csángó katolikus pap, Petrás Ince
János portréja.
Ő a magyar folklór egyik
legelső tudatos, egy falu –
Klézse – folklórtudásának
rendszeres bemutatására
törekvő gyűjtője. Első népdal- és balladag yűjtései
1842-ben jelentek meg. Ő az
egyetlen olyan moldvai csángó értelmiségi, akinek tevékenysége azt jelzi, hogy a
reformkorban létezett egy
olyan történelmi pillanat,
amikor saját értelmisége révén a moldvai csángóság bekapcsolódhatott volna a magyarság egészének kulturális fejlődésébe.

Petrás szerepének megértéséhez és törekvéseinek értékeléséhez tudni kell, hogy
a XIX. század második felétől a moldvai római katolikus misszió a minorita rend
irányításával működött,
amely a katolikus egyház
státusának elismerése érdekében engedményeket tett a
román nacionalizmusnak,
így tehát a magyar származású minorita szerzetes,
akit rendje helyezett vissza
szülőföldjére, nem volt könynyű helyzetben. A moldvai
katolikusok XIX. századi
történetének jellemzője az
ortodox egyházzal folytatott
állandó harc a romániai felekezetek sorában elfoglalt
második hely megszilárdításáért. Az elsődleges feladat

tehát ennek az ügynek a
szolgálata volt.
Petrás Ince János azonban fontosnak tartotta csángóságát és népének sorsát
is, az 1840-es években kapcsolatba került Döbrentei
Gáborral, az Akadémia titkárával, akinek kérdései
alapján helyzetképet vázolt
a csángók életéről, ez munka
meg is jelent a tudós társaság kiadványában, az ismeretségből aztán munkakapcsolat lett, a plébános örömmel ig yekezett teljesíteni
Döbrentei kéréseit, aki csángó tájszavak, nyelvi sajátosságok és folklóralkotások
gyűjtésére biztatta. Petrás
később a moldvai csángók
megsegítésére Pesten alakult Szent László Társasággal is kapcsolatban állt, de
ez az együttműködés inkább
a gyakorlati, anyagi támogatásra irányult.
Petrás Ince János elsősorban minorita szerzetes, katolikus plébános volt, aki az
egyház szolgálatára kötelezte el magát, a hatóságok ennek ellenére nem nézték jó
szemmel tevékenységét,
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λD=0,035 W/mk!

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

graFitos prémium Homlokzati
Hôszigetelô rendszerre
1,5 mm vakolattal

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

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

λD=0,031 W/mk

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

További akciónk: facebook/Concordia-Therm
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 7.00-16.00, Szo.: 7.00-12.00, V: zárva
Az árak 2018. április 3-tól a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.
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10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet

Nagy György falikárpitjait 1996-ban láthattuk a művelődési központban az augusztus 20-ai ünnepi program részeként. Akkor persze még a gobelinek készítője is ott
lehetett a megnyitón, a mostani tárlatnyitón már csak
fia, Nagy Péter emlékezhetett meg róla, a műveket Csibi
Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója ajánlotta a közönség figyelmébe.

Iancu Laura kutatói tevékenységének fókuszában a moldvai magyarság vallásosságának vizsgálata és identitásának kérdései
állnak
erre utalt rendszeres megfigyeltetése és máig rejtélyes
halála. Az idős embert rablók támadták és ölték meg

Az első világháborút követően, a több mint száz év után
újjáalakult lengyel állam labdarúgó-válogatottja első
mérkőzését a magyar nemzeti tizeneggyel játszotta
1921-ben, Budapesten (1:0). Persze nem ezt ünnepelték
idén Lengyelországban, hanem az évszázados feldaraboltságból való 1918-as újjászületést, a lengyel államiság helyreállítását. Az idáig vezető utat vázolta föl előadásában dr. Mitrovits Miklós történész az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület programján a városi
könyvtárban. Az előadó két könyvet is hozott bemutatni,
egyik a két ország sportkapcsolatairól szól, a másik pedig e nemzetbarátság jeles személyiségeit mutatja be.
A több mentben felosztott
Lengyelország területeit lényegében 1772-től különböző
variációkban Poroszország,
Oroszország és a Habsburg
birodalom (Ausztria) birtokolta. Az önálló lengyel állam leradírozását a térképről egész Európa közönyösen
vette tudomásul.
Ezzel szemben a magyar
értelmiség, politikai elit az
első perctől kezdve következetesen kitartott azon véleménye mellett, hogy az ország függetlenségét helyre
kell állítani – tudtuk meg a
történésztől. Mindez persze
inkább csak elvi jelentőségű,
mert a magyarországi vélemény nem befolyásolta a lengyelek sorsát, de ez mit sem
változtat a tényen, hogy mind
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A tehetség utat talált

Harcok és meccsek

Homlokzati
rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”

| 2018. november 21. |

vármegyei, mind parlamenti
szinten születtek állásfoglalások, beadványok a lengyel
érdekek védelmében.
A mag yar szolidaritás
nem mindig merült ki szónoklatokban és deklarációkban, az 1863–64-es felkelésben is harcoltak például magyarok, de az 1918-ban az
önállóságát visszanyert, de
az új határokért megharcolni kényszerülő ország légióiban is szolgált félezerénél is
több magyar önkéntes, s a
visztulai csodának is nevezett lengyel győzelem a bolsevik orosz csapatok felett is
egy jelentős magyar lőszerszállítmánynak volt köszönhető.
Mitrovits Miklós elmondta
azt is, hogy a két könyvet

házában, a román rendőrség
sohasem nyomozta ki, hogy
valójában kik voltak a tettesek.
n mnp

(Hídépítők, Riválisok a pályán, barátok a hétköznapokban) kifejezetten a centenárium alkalmából jelentették meg. A Hídépítőkben
olyan személyiségekről rajzolnak portrékat a beszélgetések, akik sokat tettek a két
nemzet kapcsolatáért, 33
életrajzot olvashatunk a 400
fényképpel illusztrált kötetben. A leng yel–mag yar
sporttörténeti kiadvány pedig igazi csemege, megtudjuk például, hogy milyen hatást gyakoroltak a magyar
edzők a lengyel sportra, főleg a focira, hogy 14 klubcsapat nyert Lengyelországban
bajnokságot magyar edző
irányításával, vag y azt,
hogy vívásban egy Kevei János nevű magyar edző munkájának eredményeként kerültek a lengyelek a nemzetközi élvonalba.
És olvashatjuk azt is, hogy
a II. világháború – ami majd
a lengyel függetlenség újbóli
megtépázását hozza – kitörése előtt három nappal az
utolsó békebeli meccset
(Varsó, 4:2) is a magyarokkal játszotta a lengyel labdarúgó-válogatott…
nQ–y–

Nagy György 1928-ban –
tehát éppen 90 esztendővel
ezelőtt – született Mezőkövesden, a magyar nyelvterület egyik leggazdagabb, legvirágzóbb népművészeti hagyományaival büszkélkedő
matyók fővárosában – ahogy
Csibi Erzsébet fogalmazott,
hangot adva meggyőződésének, hogy minden ember, de
egy művész különösen, magán viseli a szülőföld jegyeit,
hatásait. Ahogy erről Nagy
György kárpitjainak a matyó hagyományokban gyökerező forma- és színvilága is
meggyőz bennünket.
A gobelintechnikát, a felhasználható anyagokat – a
kezdeti időkben, a szűkös
1960-as években még a fonalakat is otthon festette a család, tudtuk meg a fiú visszaemlékezéséből –, a falikárpitok komponálásának mikéntjét egy műszaki végzett-

ségű, hivatalnokként dolgozó férfi sajátította el, hogy
aztán harminc éven át készítse hihetetlen aprólékossággal, precizitással faliképeit. Eleinte az emberek, a
világ, a mindennapok örömei
érdekelték – szintén a fiától
tudjuk, hog y boldog, kiegyensúlyozott életet élt –,
később a zene lett a fő ihletője, Kodályról készült portréját tartják egyik legjobb művének, de ebbe a sorba tartozhatnak a Kodályt siratók
vagy az Éneklő diákok című
szőnyegek is. Munkásságának utolsó szakaszában előtérbe kerültek az indulást
ösztönző matyó hagyományok, motívumok és a szakrális témák.
Nagy Péter tárlatvezetéséből nyomban láthattuk, hogy
e gobelinek készítője nem
egy technikához keresett
mondanivalót, hanem a gon-

Nagy György: Kodályt siratók
dolatai kifejezéséhez megfelelő műfajt, már első, a tanulóidőkre utaló kisebb méret
ellenére is gondolatgazdag
képét nagyon hamar követte
az első igazi falikárpit. A feltörni akaró mondandó gyorsan megtalálta a hozzá illő
kifejezésmódot.
Mindebből sejthető, hogy
Nagy György autodidakta
művész volt, nem szerzett se
textilipari, se művészeti
képzettséget – viszont tehetséges volt, ahogy ezt mento-

ra, az Iparművészeti Főiskola tanszékvezetője, Bakay
Erzsébet is tartotta róla:
„Nagy György gobelinjei
ihletett vallomások mély,
emberi érzésekről, szépségekről, emlékekről, örömökről, fájdalmakról és belső harmóniáról. Ezeket az
érzelmeket sugározzák
munkái, amelyekhez megtalálta azt a művészi kifejezési formát, amely alkalmas
az elvont mondanivaló közvetítésére. Nag y Györg y

született tehetség, aki tudatosan kutatta föl a textilművészet leg bonyolultabb
technikai megoldásait, hogy
művészi elképzeléseit hitelesen meg valósíthassa.
Többet tud a szövésről, a
képi komponálásról, a mesterségről, mint sok hivatásos művész.”
Nagy György textilművész
kiállítása megtekinthető december 4-ig, a művelődési
ház kamaratermében.
QQmnagy

229729
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Európa
jövőJéről
Bayer Zsolt újságíró
előadása

SZERETETCSOMAG
karácsonyi „cipősdoboz” ajándékgyűjtés
érdi gyerekeknek
Gyűjtőpontok:
Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó utca 9.)
December 2. 10:00 - 19:00
December 3-7. 09:00-19:00
Parkvárosi Közösségi Ház (Érd, Gépész utca 14.)
December 2. 10:00 - 19:00
December 3-7. 09:00-19:00

ÁLDOT T, BÉKÉS
KARÁCSONY T
KÍVÁNUNK!

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Pulai Edina 06 20 410 7921
Érdi Család- és
Gyermekjóléti
Központ

(2030 Érd, Gépész utca 14.)

AZ ÉRDI FESTŐBARÁTOK TISZTELETTEL MEGHÍVJÁK ÖNT ÉS PARTNERÉT

KAJTÁR LÁSZLÓ

FESTŐMŰVÉSZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁRA

„ÁRNYÉKBÓL A FÉNYBE”

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.

A PolY–ArT
AlAPÍTVánY
TiszTeleTTel
MeghÍVjA
önT és BAráTAiT
A szePes gYUlA
MűvelőDési
közPonTBA

hagyományos csoportos tárlatára
2018. december 7-én, pénteken 18 órára
A kiállítást megnyitja:
FELEDY BALA� ZS művészettörténész
Közreműködik:
Deák Mihály operaénekes, Deák Balázs, Bán Ildikó

Készült Magyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Családügyi Államtitkársága megbízásából.

Megtekinthető 2018. december 20-ig a művelődési központ nyitvatartási idejében. érd, Alsó utca 9.

225827

JÁTÉKOK
ÉDESSÉG
ISKOLASZEREK
GYEREKKÖNYVEK

2 3

2018. november 28-án 19 órától a Parkvárosi Közösségi Házban

MEGHÍVÓ
Amit várunk:

1

A rendezvény ingyenes, várunk minden érdeklődőt!

EMMI_CsaladokEve-Nov-SAJTO-212x298.indd 3

2018. 10. 31. 11:17
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műsor

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés

Titkok és érzések Cserháti Zsuzsa dalaival,
zenés színdarab 2 felvonásban
November 25-én, vasárnap 15 órakor

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Minden Ember Unicum!

Sérült fiatalok által készített dísz- és ajándéktárgyak bemutatója. A tárgyak megvásárolhatók a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs
Központban (2030 Érd, Hivatalnok u. 42.)
Megtekinthető december 4-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Csodálatos tájakon

17 órakor

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

Kézműves Klub

Mézeskalács-díszítés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 1-jén, szombaton 10 órakor

Irodalomkedvelők klubja

15.30-tól klubnap, felolvasás. 18 órakor a
Poly-Art 23. tárlatának megnyitója
December 7-én, pénteken
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

Zumba

Kerámia workshop felnőtteknek

TÁRLAT

November 24-én, szombaton 16 órakor

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Érd 775

A részletes kiírás elérhető a könyvtár
honlapján

POLY-ART kiállításmegnyitó
ELŐZETES
Mi a lélek tükre?

Önismereti és kommunikációs tréning
December 1-jén, szombaton 8.30–15.30 óra

Ökofilmklub

8.30 órakor

Kerekítő

Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45 órakor

Iskola a XXI. században
December 1-jén, szombaton 18.30 órakor

14.30 órakor

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1. és november 30. között hétfő
szünnap, kedd-péntek 10–18 óráig, szombat-vasárnap10–18 óráig

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

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

November hónapban

Vau és Miau

A Portéka Színház bábelőadása óvodásoknak
November 28-án, szerdán 9.30 órakor

A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus
újraolvasva

Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül

ZENEI KÖNYVTÁR
Koncert színesben

November 30-án, pénteken 10 órakor

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

Rajzpályázat gyerekeknek
Részletes információk: www.csukalib.hu

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Diavetítés kicsinyeknek
November 26-án, hétfőn 18 órakor

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR

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

Valamennyi kiállítás megtekintésére
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,
a kedvezményes jegy ára 500 Ft,
tárlatvezetési díj 3000 Ft
kiállításonként.

GYERMEKKÖNYVTÁR
Könyvtárhasználati foglalkozás

Baba-mama klub

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

17 órakor
18.30 órakor

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

Az Érd és környékéről a Szovjetunióba
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink
emlékére

Szenior Örömtánc

Zumba

Karácsonyi ajtódíszkészítő pályázat

Mindennapi élet Érden a 13–16. században

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

November 24-én, szombaton 12–15 óráig

Egy nem hagyományos matematikakönyv
bemutatója
December 1-jén, szombaton 16 órakor

SZERDÁNKÉNT
Senior torna

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Könyvválogatás
Elfeledett szerzők műveiből
November hónapban

Irány a gimi!

18.30 órakor

Zábori Balázs fizikus, űrkutatási mérnök
előadása
November 26-án, hétfőn 19 órakor

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

Szabó Verona kárpitművész kiállítása
Megnyitja Feledy Balázs művészeti író
November 23-án, pénteken 18 órakor

Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig

Szeretettel várok mindenkit
újonnan elkészült
kis szépségkuckómban
Érden!
1D -2D-3D szempilla építésre,
gyantázásra, szemöldök
és szempilla festésre.

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

VERNISSZÁZS
A vadrózsa illata

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

Advent
ÉRDEN

Konyhabútor Készítése
Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
adambutor.business.site

Juhász Beatrix
06-30-542-0970
2030 Érd,
Pelikán u. 38.

DECEMBER 2.
vasárnap 16:00-18.30-ig

DECEMBER 6.

DECEMBER 16.

ÜNNEPRE HANGOLÓDÁS

MIKULÁSVÁRÓ

KARÁCSONYVÁRÓ
CSALÁDI DÉLUTÁN

17:30

16:00

231042

SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!
Hamu és Gyémánt

Ritmikus gimnasztika gyerekeknek

KLUBÉLET
Meridián torna

November 24-én, szombaton 10–11.30 óráig

16:00

165164

PROGRAM

Megtekinthető december 4-ig

PROGRAM
Kerámia workshop gyerekeknek

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

227465

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!

9 órakor

December 1-jén, szombaton és december
15-én, szombaton a Gyermek- és
Felnőttkönyvtár 8–16 óráig, a Parkvárosi
Fiókkönyvtár 8–12 óráig lesz nyitva. A
Jószomszédság Könyvtára és a Zenei
Könyvtár ezeken a napokon ZÁRVA tart.

ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB
Magyarország az űridőjárás
élvonalában

164074

KAMARATEREM
Nagy György textilművész kiállítása

HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna

Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

171996

Kiss Borbála és Révész László fotókiállítása
Megtekinthető november hónapban

PROGRAM

Így tedd rá!

17:00

BETLEHEMES JÁTÉK
Görömbő Kompánia interaktív meséje
KOLOMPOS EGYÜTTES
ADVENTI KONCERTJE

18:00

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
a Polgármesterrel és az egyházak
képviselőivel

Jótékonysági sütivásár
“Adománygyűjtésünk célja ezúttal Jakab Gábor, a
születésétől kezdve mozgássérült fiatalember
megsegítése. Gábor 29 éves, a közelgő tél miatt
létfontosságú, hogy megfelelő mennyiségű
tüzelője legyen. Az adományokból a ház
felújítását és egy fürdőszobát is építenének
neki, ami azért fontos, hogy továbbra is önállóan
élhessen, ne kerüljön intézetbe. "

csütörtök 17:30

KIPPKOPP A HÓBAN
bábjáték a
Nefelejcs Bábszínház
előadásában
Minden 14 év alatti
gyermek csomagot kap a
Mikulástól, melyet a szülők
előzetesen megvásárolnak.
Belépőjegy: 850 Ft
Csomagjegy: 950 Ft
A jegyek megvásárolhatók
november 30-ig a
művelődési központ
pénztárában.

karácsonyi "cipősdoboz" ajándékgyűjtés
érdi gyerekeknek

vasárnap 16:00-18.00-ig

KARÁCSONYI MŰSOR
Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda
csoportjának előadása

16:30

KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY…
Rosta Géza gyermekkoncertje

17:30

HOLLE ANYÓ
a Batyu Színház bábjátéka

16:00-17.30

KARÁCSONYI ÖTLETEK
- kézműveskedés
- karácsonyi díszek
- apró ajándékok készítése
- mézeskalács díszítés
- arcfestés
a

A programra a belépés ingyenes, az
elkészült kézműves munkák hazavihetők.

A program ingyenes.

Szeretetcsomag
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2018. december 2. 10-19 óráig
2018. december 3-7-ig 9-19 óráig

Gyűjtőpontok:
Szepes Gyula Művelődési Központ - Érd, Alsó u. 9.
Parkvárosi Közösségi Ház - Érd, Gépész u. 14.
Amit várunk:
játékok, édesség, gyerekkönyvek, iskolaszerek
Bővebb információ: Pulai Edina 06 20 410-7921

NoVEMBEr 26., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 2018–2019. évi női kézilabdabajnokság
Békéscsabai ENKSE–Érd
20:40 Kor Kontroll Percek 22. rész
Előzd meg a macula degenerációt!
21:05 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 Bibliai Szabadegyetem 35/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

NoVEMBEr 27., KEDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
Kada and Libitum patyolat 1.
21:10 Vámos Miklós beszélgetős műsora
48. rész
Görgey Gábor író
22:05 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
Érdi VSE–MOL VIDI FC II.
23:45 Műábránd
Bátorfi Szabolcs
00:05 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:20 Híradó
00:35 Tűzijáték

NoVEMBEr 28., SZErDA

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 36/90. rész
20:50 Az 1876-os ősrégészeti kongresszus
érdi kirándulása
ismeretterjesztő film
21:15 Vasúti építészet Magyarországon
ismeretterjesztő film

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

22:10 Sztárportré 172. rész
22:40 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
23:10 Fény-kép kulturális magazin
23:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
00:10 Tűzijáték

22:55 Mozgás sportmagazin
23:25 Érdi Szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 8.
23:55 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:10 Híradó
00:25 Tűzijáték

NoVEMBEr 29., CSÜTÖrTÖK

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Kor Kontroll Percek 22. rész
Előzd meg a macula degenerációt!
19:55 Fény-Kép kulturális magazin
20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 173. rész
21:25 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 Az 1876-os ősrégészeti kongresszus
érdi kirándulása
ismeretterjesztő film
22:20 Vasúti építészet Magyarországon
ismeretterjesztő film
23:15 Bibliai Szabadegyetem 36/90. rész
00:05 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
00:35 Tűzijáték

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 172. rész
20:30 2018–2019. évi női kézilabdabajnokság
Békéscsabai ENKSE–Érd
21:40 Kempo
sportmagazin
21:55 Kor Kontroll Percek 22. rész
Előzd meg a macula degenerációt!
22:20 Fény-Kép kulturális magazin
22:50 Mozgás sportmagazin
23:20 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:50 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:05 Híradó
00:20 Tűzijáték

NoVEMBEr 30., PÉNTEK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Kor Kontroll Percek 22. rész
Előzd meg a macula degenerációt!
20:25 Advent Karácsony
ismeretterjesztő film
21:05 Művésszé vált tanítványok koncertje
Lukin László Zeneiskola jubileumi
rendezvénye
21:55 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:25 Fény-Kép kulturális magazin

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

DECEMBEr 1., SZoMBAT

DECEMBEr 2., 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 Advent Karácsony
ismeretterjesztő film
21:40 Művésszé vált tanítványok koncertje
Lukin László Zeneiskola jubileumi
rendezvénye
22:30 Mozgás sportmagazin
23:00 Fény-Kép kulturális magazin
23:30 Érdi Szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 8.
00:00 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
00:30 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
01:00 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.

14 | 2018. november 21. | 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 jog
viszony.
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 Hajlékta
lanszállón élők gondozása, bekerülésük okának
megszüntetése érdekében, személyre szabott
bánásmód alkalmazása mellett.
Illetmény és juttatások: az illetmény meg
állapítására 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 végzett
ség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedés
elemző, pszichológus; magyar állampolgárság;
büntetlen előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs
levél; iskolai végzettséget igazoló bizonyít
ványmásolat; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány; hozzájárulási nyilatkozat a sze
mélyes adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő
en azonnal betölthető.

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 Hajlékta
lanszállón élők gondozása, bekerülésük okának
megszüntetése érdekében, személyre szabott
bánásmód alkalmazása mellett.
Illetmény és juttatások: az illetmény meg
állapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: középfokú képesítés,
szociális asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisz
tens (OKJ), pedagógiai és családsegítő munka
társ (OKJ), szociális segítő (OKJ), mentálhigié
nés asszisztens (OKJ); magyar állampolgárság;
büntetlen előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs
levél; iskolai végzettséget igazoló bizonyít
ványmásolat; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány; hozzájárulási nyilatkozat a sze
mélyes adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő
en 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 javítá
sában, ügyeiknek intézésében, és hozzájárul a
családi és társas kapcsolatok újrafelvételéhez;
krízisidőszakban napi szinten kapcsolatot tart
a hajléktalan személyekkel, csoportokkal és
biztosítja számukra az életfenntartáshoz szük
séges feltételeket.
Illetmény és juttatások: az illetmény meg
állapítására 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 végzett
ség mentálhigiénés végzettséggel, viselke
déselemző, pszichológus; B kategóriás jogo
sítvány; magyar állampolgárság; büntetlen
előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs
levél; iskolai végzettséget igazoló bizonyít
ványmásolat; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány; hozzájárulási nyilatkozat a sze
mélyes adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.

hirdetmény
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 26. A pályázati kiírással kap
csolatosan további információt Galambosné
Póder Mária nyújt, a 0623520362es tele
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: pos
tai 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 men
tálhigiénés munkatárs; elektronikus úton Ga
lambosné Póder Mária részére a munkaugy@
szocgond.hu email címen keresztül; szemé
lyesen 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 pályá
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghall
gatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel
tételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
november 26.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 26. A pályázati kiírással kap
csolatosan további információt Galambosné
Póder Mária nyújt, a 0623520362es tele
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: pos
tai 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; elekt
ronikus úton Galambosné Póder Mária részére a
munkaugy@szocgond.hu email címen ke
resztül; 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 pályá
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghall
gatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel
tételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
november 26.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő
en azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 26. A pályázati kiírással kap
csolatosan további információt Galambosné
Póder Mária nyújt, a 0623520362es tele
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: pos
tai 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 mun
kás; elektronikus úton Galambosné Póder Má
ria részére a munkaugy@szocgond.hu email
címen keresztül; személyesen Galambosné
Póder Mária részére, Pest megye, 2030 Érd,
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt
végzettségekkel lehetséges; az érvényes pályá
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghall
gatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel
tételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
november 26.

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Érdi Bolyai János Általános Iskola

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Belső Ellenőrzési Csoport

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

Érdi Bolyai János Általános Iskola

matematika-bármely szakos
általános iskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 100%os munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Erzsébet u. 26–32.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: 5–8.
évfolyamon elsősorban matematika tantárgy
szaktanári feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: matematika szakos álta
lános iskolai tanári végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a tan
tárgy tanításához szükséges elhivatottság.
Előnyt jelentő kompetenciák: kiváló szintű

szociális kompetencia, problémamegoldó kész
ség, kreativitás, gyermekközpontúság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok
igazolások: fényképpel ellátott szakmai önélet
rajz; bizonyítványmásolatok; motivációs levél;
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betöltésének időpontja: folya
matos, legkésőbb 2019. január 28.
A pályázat benyújtásának határideje: folya
matos, legkésőbb 2019. január 15. A pályázati ki
írással kapcsolatosan további információt Baranyi
Teréz nyújt, a 06305716607es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: elektroni
kus úton Baranyi Teréz részére a baranyiterez63@
gmail.com email címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: folya
matos, legkésőbb 2019. január 16.

Fészek Gyermekvédő Egyesület
Gyermekek Átmeneti Otthona

PÁLYÁZATOT HIRDET
gyermekfelügyelő
munkakör betöltésére.
Foglalkozás jellege: határozatlan ide
jű munkaviszony keretében, folyamatos
munkarendben (06.00–18.00; 18.00–
06.00 tartó műszak.
Munkavégzés helye: Érd, Karolina u. 3.
Munkakörhöz tartozó feladatok:
gondozott gyermekek ellátása koruk és
szükségleteik figyelembevételével, a gyer
mekek felügyeletének biztosítása.
Illetmény és juttatások: Kjt szerint,
plusz pótlékok, plusz cafeteria.
Pályázati feltételek: szakirányú végzett
ség szükséges, amelynek megszerzésére 2
év áll rendelkezésre: kisgyermekgondozó,

kisgyermeknevelő, házi időszakos gyer
mekgondozó, gyógypedagógiai segítő
munkatárs, gyermek és ifjúsági felügyelő
I., óvodai dajka, dajka, gyermekotthoni
asszisztens.
Pályázat benyújtásának feltételei:
fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló
tanúsítvány, motivációs levél.
A pályázat benyújtásának módja:
elektronikus úton Kisnémet Dávidné ré
szére az info@feszekegyesulet.hu email
címre.
Munkakör betöltésének időpontja:
azonnal.

Közérdekű tájékoztatás

KÖZMEGHALLGATÁS
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 54. §-a alapján, a 323/2017.
(XII.21.) határozatában foglaltakra figyelemmel, 2018. november
29-én, 17 órától közmeghallgatást tart. Helyszín: Polgárok Háza
Díszterme – Érd, Alsó u. 3. A közmeghallgatáson a megjelentek közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

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 email címen
tehet bejelentést 0–24ig:
06-30-2000-890,
06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com

PÁLYÁZATOT HIRDET
intézményi belső ellenőr
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője
által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet
1. pont.
Ellátandó feladatok: a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15. §
(7) bek. a.) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzat három költségvetési intézményének vezetői részére megállapításokat és ja-

vaslatokat megfogalmazni a bizonyosságot adó
ellenőrzések és/vagy a tanácsadói tevékenység
keretében; a belső ellenőrzési tevékenység során a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást
és a közfeladatok ellátását vizsgálni; a három
intézménynél ellátni a belső ellenőrzési vezetői
feladatokat.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök: az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: a
jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény,
valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri

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

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
vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszony-

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

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; cselekvőképesség; büntetlen előélet; felsőoktatásban
szerzett végzettség; a pályázó végzettségének
és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő munkakörben három évet meghaladó szakmai gyakorlat megléte; magasabb
vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az
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közi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási
és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri,
felsőfokú államháztartási, államháztartási
gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói
szakképesítés; a pályázó szerepeljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban;
költségvetési szervnél szerzett legalább 2 éves
ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli
szakmai tapasztalat; felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások; vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatási szakvizsga megléte; belső ellenőri
gyakorlat; önkormányzati költségvetési szervnél
szerzett tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: rendszerezett problémamegoldás; objektivitás; jó szintű szóbeli
és írásbeli kifejezőkészség; precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat,
terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet
1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz; iskolai
végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata; motivációs levél; a pályázó nyilatkozata a va-

gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására
vonatkozóan; pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 84–85. §-ai szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tajti Lászlóné Belső
Ellenőrzési csoportvezető nyújt, a 06-23-522320-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 14/9930-25/2018., valamint
a munkakör megnevezését: intézményi belső
ellenőr.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
december 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés feltétele a Kttv.
42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
a kinevezés határozott időre szól, 6 hónapos
próbaidő kikötésével.

ban 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.
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Matekverseny és fizikashow

Bátorságpróba
Érdligeten
Csütörtökön becsengettek az Érdligeti Általános Iskola
Diósdi úti épületében, ám ezúttal óvodásoknak szólt a
csengő hangja, az iskolakóstolgató kezdetét és végét
jelezték a részt vevő hatvankilenc nagycsoportosnak.

Idén is megrendezte igencsak látványos fizikashowját a Vörösmarty gimnázium azoknak a diákoknak,
akik részt vettek az intézmény beiskolázási komplex matematika-fizika versenyén.

Idén először tartottak iskolakóstolgatót az Érdligetiben, mert szeretnék időben
megbarátkoztatni az iskolával a kicsiket.
– Az a célja ezeknek a foglalkozásoknak, hogy felismerjék, nem kell félni az iskolától. Közelebb hozzuk az
iskolát hozzájuk, hogy a saját magukénak érezzék azt magyarázta Kapinya Mária tanító, főszervező.
– Az iskolakóstolgatókon
megismertetjük velük a helyet, a körülményeket, ahol
majd a tanévet fogják tölteni,
illetve a tanítókat, akik majd
szintén sokat segítenek nekik, hogy ne legyen olyan
nehéz elköszönni az óvodától – tette hozzá Vargáné
Balogh Erika igazgatónő is.
Az első foglalkozás összefoglaló témája az ősz volt. A
g yermekek öt csoportba

Pénteken lezárultak az
Érdi Vörösmarty Mihály
gimnáziumban a beiskolázási tanulmányi versenyek.
November 9-én biológia, kémia, illetve humán, 16-án
pedig matematika-fizika tanulmányi versenyt rendeztek a nyolcadikos diákok
számára.
– Versenyünkön megmérettetnek, sikerélményhez
jutnak a fiatalok, ráadásul
az első négy-négy helyezett
mentesül a szóbeli vizsga
alól az adott tantárgyból –
mondta lapunknak Szilasné
Mészáros Judit igazgató.
A pénteki komplex matematika-fizika versenyen 70
diák indult, és még aznap
eredményt is hirdetett az iskola. Míg a feladatlapokat javították, a nyolcadikosokat a
szintén hagyományos és nagyon látványos fizikashow-

A gyerekeknek nem maradt ideje a sok játék között arra, hogy megijedjenek az iskolától
kek, hiszen egy óvodai légkör teljesen más. Éppen
ezért hasznosak és hiánypótlóak ezek az alkalmak
– mondta az édesanya, hozzátéve: a szülők is jobban
betekinthetnek az iskola
életébe, és ezáltal könnyebben tudnak majd választani, a gyerekben pedig oldani lehet talán kicsit a félelmet az iskolakezdéstől.
Katalin azt is elárulta, elsősorban a leendő tanító
személyisége, majd az iskola értékrendje, illetve
annak gyerekközpontúsága alapján fog iskolát választani.

Kapinya Mária az iskolakezdéssel kapcsolatban elmondta még: nekünk, szülőknek kell bátorítani a
gyermeket, mert kell, hogy
tudja, bármi történik, mi
mindig mellette leszünk. Elsődlegesen mi, szülők vagyunk azok, akik felkészíthetik őket az iskolára, de
nem három hónap alatt, hanem évek folyamán. Segíthet, ha pozitív történeteket
mesélünk a mi gyermekkorunkból, a mi iskolánkról,
vagy elmegyünk együtt iskolatáskát venni; és akkor
sincs baj, ha érzi a gyerek,
bizony, mi is izgulunk, hi-

szen ez mérföldkő az ő életében és a mi életünkben is,
mégis, együtt megcsináljuk.
Az Érdligeti Általános Iskolában még három alkalommal fognak iskolakóstolgató foglalkozásokat tartani, amelyek közül december
6-án a téli ünnepkör, március 7-én az érzékszervek, április 4-én pedig a testmozgás
kerül az előtérbe. Mivel januárban el szokott dőlni, kik
lesznek a következő évi első
osztályosok tanítói, ezért az
utolsó két alkalmon már célirányosan ők fognak a gyerekekkel foglalkozni.
QQnoi

val szórakoztatták a gimnázium felsőbb éves diákjai.
– Szabad kezet adtunk nekik, ők válogathatták össze
a kísérleteket, a hullám, a
fény, a mágnesesség, villamosság témaköréből – tudtuk meg Varga Zsolt fizika,
informatika szakos tanártól,
aki Petrovácz Ilona tanárnővel segítette a diákok
munkáját. Mint elmondta, a
kísérletekhez az iskola eszközeit használták fel, de volt,
amit ők barkácsoltak össze.

– Olyan kísérleteket igyekeztünk választani, amelyek a tananyaghoz kötődnek. Most pont a gázokat
vesszük, a kísérleteink is
ezekkel kapcsolatosak. Tavaly még mint nyolcadikos
láttam a fizikashow-t, nag yon izgalmasnak találtam. Bár én most jobban izgulok, mint amikor a nézőtéren ültem – mondta mosolyogva az egyik kilencedikes diák.
nQÁdÁm K.

Édes köleskását, sütőtök- és karfiolkrémet, mézes
mártogatóst, és még sok különleges finomságot kóstolhattak meg a gyerekek az Ófalusi óvoda múlt szerdai egészségnapján.
Az új ízek megismerése,
az egészségtudatos nevelés
fontos az Ófalusi óvodában,
ahol azt is tudják: nemcsak
a gyerekeket, hanem a szülőket is meg kell szólítani
ebben a témában.
– Van olyan gyerek, aki,
ha egy almát elé teszünk,
nem kéri, de örömmel állít
össze feldarabolt gyümölcsökből kisegeret, pávát,
sündisznót, és nag yobb
kedvvel eszi meg az alkotását – hangsúlyozta Pócsiné
Sivák Erzsébet tagóvoda-

vezető, akit arról is kérdeztünk: a mai ovisok mennyire szeretik a főzelékféléket?
– A zöldségleveseket, gyümölcsöket kedvelik, a főzelékeket már kevésbé. Azon
vagyunk, hogy a gyerekek
minél több féle zöldséget
megismerjenek: szoktunk
az óvodában piacost játszani, „bevásárolunk” a zöldségekből, megbeszéljük, milyen főzeléket főzhetünk belőlük, és az óvodában készítünk csalamádét is – tette
hozzá a vezető.
n Á. K.

Kisegér zöldségből-gyümölcsből. Így még finomabb is

MEGTERVEZTÜK, MEGÉPÍTETTÜK!

MEGTERVEZTÜK,
MEGÉPÍTETTÜK!

Érden a Szent István utcai felüljárók
megépülésével a közlekedés gyorsabb
és biztonságosabb lett!
219357

Kohéziós Alap
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A kísérletekhez az iskola eszközeit használták fel, de volt, amit a diákok barkácsoltak össze

Naponta egy alma
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Kohéziós Alap
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osztva járták körbe a tantermeket, mindeg yikben
más-más játékos feladat és
segítőkész, mosolygós tanító nénik fogadták őket. Az
egyik teremben gondoskodniuk kellett róla, hogy jusson dió és mogyoró a mókusoknak és a süniknek is
egyenlő arányban, egy másikban őszi ruhába kellett
felöltöztetni a babákat, egy
harmadikban ki kellett válogatni a gyümölcsök közül
az őszieket, végül őszi falevelekkel lehetett feldíszíteni
egy kis fát.
Pikáli-Muhr Katalin a
kislányát hozta el, akinek
nagyon tetszettek a programok, bár az elején kicsit biztatni kellett.
– Nagyon nagy váltás az
óvoda után az iskola, és
nincs átmenet arra, hogy
felkészüljenek rá a gyere-
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Napfényes lett a Napsugár

egészen pici gyerekkorom
óta beleláttam. Az Alapkövek
kezdeményezés, ami elindult
ezen az estén, ez nem a sérültekről szól, ez rólunk szól –
hívta fel a figyelmet a jótékonyság fontosságára Bolyki
Balázs, aki a Csengettyűsökkel közösen mosolyt csalt a
közönség arcára.
Az eseményen Aradszki
András országgyűlési képviselő, Simó Károly alpolgármester és Tili Károly, Kolontár polgármestere is részt
vett.
– Amikor a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központról
hallok, mindig megmozdul a
lelkemben valami. Az örömnek a hangja, mert egy olyan
ügy mellé állnak, ami a mai
modern, rohanó világban nem
szokásos. Ahogy Ferenc pápa
is mondta, a kiselejtezés világát éljük, és én nagyon fontosnak tartom, hogy vannak még
az igazi ember arcát megmutató bázisaink, mint például a
Habilitációs Központ – hangA jótékonysági esten fellépett az akadályozott fiatalokból álló Csen- súlyozta ünnepi beszédében
Aradszki András.
gettyű Együttes

Simó Károly alpolgármester arról beszélt, hogy azokban a családokban, ahol sérült gyermek él, mindig hálásak lesznek a jó embereknek,
akik tesznek értük. Íg y
ugyanis a család is biztonságban tudhatja gyermekét,
ha a szülők már nem lesznek.
– Ha körülnézek, jó embereket látok. Olyan embereket
látok, akik felkaroltak egy
ügyet több évtizede, ami a
társadalomban sokak számára nem annyira észrevehető. Büszke vagyok rá, hogy
ismerhetem ezeket az embereket, akik a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központban
a családoknak, gyerekeknek
adnak biztonságot, és szeretettel fordulnak feléjük.
Paróczai Zoltánné örömmel beszélt arról, hogy az
emberek már nagyon sokat
adtak: a támogatói jegyekből
már több mint 180 ezer forint
összegyűlt, de a résztvevők
jegyvásárlásából is több mint
900 ezer forint folyt be eddig.
Tili Károly, Kolontár polgármestere ünnepélyes kere-

tek között adta át a településükön összegyűjtött 160 ezer
forintot, amelyhez Kolontár
önkormányzata hozzátett
még 160 ezret.
– 2010. október 4-én történt a vörösiszap-katasztrófa, amiről mindenki hallott.
Az embereknek nag yon
nagy fájdalmai voltak, lelki,
illetve fizikai. December 11én a Csengettyű Együttes és
a kórus eljött a településre,
ez volt az a nap Kolontáron
október 4. után, amikor először mosolyogtak az emberek – mondta elérzékenyülve
Tili Károly.
Az eddig összegyűlt öszszeg egy alapköve, kiindulópontja lehet annak az összefogásnak, amit a Habilitációs Központ munkatársai elindítottak. Aki nem tudott
elmenni, de szívesen támogatná a kezdeményezést,
arra továbbra is lehetőség
van az Emberi Hang Alapítvány számlaszámán, „lakóot thon”
meg jelöléssel:
10403136-31305332.
n -gyl-

Életre kelt mesés tárgyak
Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a magyar népmese napját, ennek alkalmából hirdette meg még a nyár
folyamán a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Parkvárosi
fiókkönyvtára a Mesés tárgyak című versenyét, amelyre
elsősorban kézműves technikával készült alkotásokat
vártak.
Ősszel aztán egy igazi kis
meseország kelt életre a
Parkvárosi Köny vtárban:
Kippkoppal, sárkánnyal,
Lucskos Csumpival, Pom
Pommal, Gombóc Artúrral, a
kis gömböccel, jégheggyel,
és persze nem utolsósorban
a Napkirály palotájával.
Múlt héten hétfőn este pedig közhírré tették a verseny eredményét is. Kiderült, hogy a közönség 3. kedvence az üveghegy, 2. kedvence a kis gömböc és 1.

számú kedvence a Napkirály palotája lett. A győztesek jutalma pedig, ha nem is
a fele királyság, de könyvutalvány és oklevél lett, a
Szivárvány Óvoda Őzike
csoportja pedig három csodaszép meseköny v vel is
gazdagodhatott.
Olyan titkokra is fény derült az eredményhirdetésen,
mint hogy az üveghegy korábban pálinkásüvegként
élte mindennapjait, de aztán
jött Krisztina, és kezelésbe

vette dekupázzsal, akrilfestékkel és az elmaradhatatlan
csillámporral. Barnabás
édesanyja szerint a másik
műre, a kis gömböcre azért
esett a választásuk, mert ez a
mesehős minden gyereket
nagyon megfog. – Beindítja a
fantáziájukat, és megmarad
az emlékezetükben, hiszen
mégiscsak felfal egy tucat
embert, bár a végén mindenki kiszabadul belőle – magyarázta az édesanya.
Szeghy Karolina régóta
tervezte, hogy jó lenne, ha
Lucskos Csumpi a maga valóságában is el tudná kísérni
az írónőt a felolvasásokra,
író-olvasó találkozókra.
Szabó Szilárd, a mesekönyv
illusztrátora korábban már

A Katica csoportosok teljes beleéléssel szerették a napsugarat Halász Judit híres slágerére

Bővülünk, fejlődünk,
munkatársakat keresünk!

H
H
H
H
H
H
A nyertes mű – a Napkirály palotája alkotója ölében
megrajzolta ezt a szerethető
kis gonosz manót, és persze
az írónő fantáziájában is határozott formát öntött Csumpi, így ő pikkpakk életre kelt
a valóságban is Karolina és
családja kezei között.

Az eredményhirdetés után
minden mesehős alkotóját
vendégül látták egy kis hamuban sült pogácsára is a
könyvtárban. Aki nem hiszi,
járjon utána!
Forrás: erdmost.hu

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

év során, hiszen a Napsugár
Tagóvoda egy nagyon régi
épület volt, és mindenki latolgatta már, hogy mikor kerül felújításra. Ugyanúgy
négy csoportban vannak a
gyerekek, mint eddig voltak,
de a terek sokkal nagyobbak
lettek, külön fejlesztőszobánk, gyönyörű szép tornatermünk, logopédiai helyiségünk és orvosi szobánk is
lett – mondta el kérdésünkre
Vincze Beáta.
– A kiszolgálóhelyiségek
kialakítása mellett a tágasabb csoporttermeknek köszönhetően az eddigi 86
gyermek helyett most már
120 picit tud befogadni az intézmény – tette hozzá Digner

Brigitta tagintézmény-vezető, aki bevallotta, hogy a többi
óvodap e da g óg ussa l
együtt nagyon örül a fejlesztéseknek, hiszen teljesen
más légkörben tudnak ők is
ilyen körülmények között
dolgozni.
Az est hátralevő részében
egy igazi Márton-napi ludasság és mulatság kerekedett,
aminek minden elemét a libák uralták, akik motívumként ott voltak az óriási kirakodóvásár gyönyörű, kézzel
készített csecsebecséi között, a terülj-terülj asztalkám fogásaiban, no meg a
Kolompos eg yüttes adta
koncerten is.

Autóbuszok üzemeltetésével foglalkozó kft.
alkatrész raktárába

Nettó 250-300 ezer Ft-os fizetéssel

raktárvezetőt

keresünk!

keres

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:

Vincze Beáta intézményvezető (b) és Digner Brigitta tagintézményvezető közösen vágták el a szalagot

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

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

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

KRAUSE Kft. (Érd)

Érd Pára Príma
és Érd Kálvin téri

keres kiemelt kereseti
lehetőséggel

szakképzett PÉK
és PÉKsegÉd
munkatársakat keresünk.

Küldje el jelentkezését a logisztika@vendomat.hu címre.

karosszérialakatosokat

a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.
Számítógép irodai szintű ismerete (Word,
Excel, Outlook, stb.) és alkatrészek ismerete
elvárás, angol nyelv előnyt jelent.
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Tili Károly, a vörösiszap-katasztrófa sújtotta Kolontár polgármestere ünnepélyes keretek között adta át
támogatásukat Paróczai Zoltánnénak
(Fotók: Boros Sándor)

gattak vissza, hogy megnézzék, milyen is lett régi óvodájuk, és voltak olyanok is,
akiknek mindez nem okozott
meglepetést, mert szeptember 3-tól már ezekben a tágas csoportszobákban történt a beszoktatásuk. Egy
közös volt bennük: a Napsugár széles mosolyt csalt a
kis arcukra.
A szülőknek pedig, ha még
nem lett volna jókedvük, il-

201261

– A jótékonysági est fővédnökségét Herczegh Anita, a
köztársasági elnök felesége
vállalta magára. Írtunk neki
egy levelet és el is fogadta a
meghívást. Sajnos a mai időpont nem volt jó neki, nem tudott itt lenni, de mellettünk áll
– emelte ki Paróczai Zoltánné.
A jótékonysági esten fellépett az akadályozott fiatalokból álló Csengettyű Együttes,
Bolyki Balázs és gospelkórusa, akikhez csatlakozott a
Para-ra kórus is.
– A Habilitációs Központhoz személyes kötődésem
van, édesanyám évtizedeken
keresztül dolgozott velük, zeneterápiás foglalkozásokat
tartott a fiataloknak. Ebbe én

Pénteken a Katica csoportosok lelkesen pörögtek-forogtak Halász Judit Ó, napsugár című slágerére a Napsugár Óvodában, aminek
aulája, bármilyen tágas is
lett a felújításoknak köszönhetően, most csurig megtelt
egykori és jelenlegi óvodapedagógusokkal, g yerkőcökkel és szüleikkel. Voltak
olyanok is szép számmal,
akik már az iskolából láto-

Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés (bruttó 250.000
Ft-ig), jó munkakörülmények, előrelépési
lehetőség, betanítás.
Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal, pozíció
megjelölésével, elérhetőséggel a pékség
vezetőjénél személyesen a 2030 Érd,
Bajcsy-Zsilinszky út 125-127. és a 2030
Érd, Kálvin tér 1. címen.
Érdeklődni lehet:
Lecsek Zoltán Tel.: 30/228-9021
Büki Zoltán 30/465-6353

228522

„Eggyel nagyobbat kell lépni, mint ami reális” - ezekkel
a szavakkal jellemezte Bolyki Balázs énekes a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ Emberi Hang Alapítványának kezdeményezését. Az Alapkövek jótékonysági koncertet azért szervezték, hogy a befolyó összegből
lakóotthont építhessenek a sérült fiataloknak Érden. Az
esemény idejére megtelt a Szepes Gyula Művelődési
Központ segítő szándékú érdiekkel.

letve az óvoda pedagógusainak, dr. Bács István alpolgármester (Fidesz–KDNP)
számolt be jó hírekről.
– Pár hónapon belül mind
a bútorok, mind a benti és az
udvari játszóeszközök tekintetében teljesen meg fog újulni az óvoda, ahol egyébként
nagyon jó állapotú bútorok
és játékok vannak most is,
ezért ezeket nem fogjuk kidobni, hanem több óvodába
kihelyezzük őket, ahol igény
és szükség van rá. Az óvoda
mögött pedig van egy jelenleg nyaralóként használt telek, aminek megkerestük a
tulajdonosát, és vételi szándékunkat nyújtottuk be. Ha
ez végbemegy, akkor az óvoda telkéhez fogjuk tudni csatolni, azaz kibővítjük az óvoda játszóudvarát ezzel a körülbelül 550 m 2 nagyságú
telekkel.
Vincze Beáta, a Szivárvány Óvoda intézményvezetője és Digner Brigitta tagintézmény-vezető közösen
vágták el a szalagot, ami az
intézmény átadását jelképezte.
– Fantasztikus dolgok történtek velünk az elmúlt egy

Alu AWI hegesztőket
Betanított munkásokat
Raktári dolgozókat
Lakatos szerelőt
Amit kínálunk: versenyképes
teljesítményarányos fizetés,
Cafeteria, utazási hozzájárulás,
jó munkakörnyezet
Amit elvárunk: precíz munka
végzés
A munkavégzés helye: Érd
Jelentkezni önéletrajzzal:
elek.szabo-vitez@krause-systems.hu
email címen vagy
a 06-30-335-8307
telefonszámon lehet.
230637

Gyakorlatilag teljesen újjászületett a Szivárvány Óvoda
Napsugár Tagóvodája, amit hivatalosan november 16án, pénteken a kora esti órákban adtak át egy Mártonnapi mulatsággal egybekötve.

223689

Egy otthon alapkövei
emberi hangokból

A tizenkét fő befogadására
alkalmas lakóotthon helyszíne még nem végleges, de T.
Mészáros András polgármester több önkormányzati
tulajdonban álló telket felajánlott a Habilitációs Központnak, emellett a tervek
elkészítésében is segítséget
nyújt majd az alapítványnak.
Paróczai Zoltánné, a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs
Központ vezetője, az Emberi
Hang Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta,
hogy mindenképp olyan telket választanak majd, ahová
busszal is eljutnak a „habis”
fiatalok, ugyanis továbbra is
dolgozni fognak a Habilitációs Központban.
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Jelentkezését az info@ledblade.com
e-mail címre várjuk.

*31060*

Nyomdaipari termékek (újság) feldolgozására,

hírlap feldolgozó
munkakörbe, munkatársakat keresünk.

Részmunkaidőben (napi 3 óra) végezhető,
könnyű fizikai munka.
Bejelentett munkaviszony és fix fizetés.
Munkavégzés helye: 1225 Budapest,Campona u.1.
(Harbor Logisztikai Park).
Munkaidő: V.-P. 20,15-23,15-ig.
(szombaton nincs munkavégzés)

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

Érdi tűzifa telepre keresünk munkatársat.
Elvárások: betanulás után önálló munkavégzés.
(Targonca kezelői jogosítvány előny.)
Érdeklődni 8:00-15:00 munkanapokon:
06-70/2228212

227046

Driving Mobile Media Innovation

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
küldje el önéletrajzát
a signummotor@gmail.com e-mail címre.

Dinamikusan fejlődő logisztikai cég
keres megbízható

sofőröket,
C, E kategóriás jogosítvánnyal
multiliftes, konténer szállító
autóra.

JÁRmű

*31008*

T: 06-20/288-5148

*29008*

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

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

t: 06-30-682-1390

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

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

JELENTKEZZEN MOST!
Legyen Ön is SMT GÉPKEZELÕ!

LOMTALANÍTÁS A-Z-IG!
06-20-525-1211

... és hogy miért érdemes minket választani?

Munkavédelem
Munkaruházat

PaPucsok,

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!

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

klumPák

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

További információ:

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

Konténer

Konténer
Mi n d e n f é l e
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
VeGYeS
Eladó gázpalack, vasrács ajtóra, hűtőszekrény, fagyasztóláda, számítógép, szőnyegek és sok más a lakásból. 06-23-377-576
*26221*

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

*25843*

Pengőt, koronát, forintot, papír és
fém gyűjteményt vásárolnék! 06-209971153
*29961*

Sürgősen eladó! Alispán utca 31ben: 120 l-es villanybojler, új bidés tető wc-re, 1 fekhely, 80*80 cm-es asztal, dohányzóasztal, menetmetsző
készlet, szőnyegek, új vasalók, Toyota asztali varrógép, Karancs gáztűzhely, porszívó, fűnyíró, évelő virágok,
leander, hifi torony erősítő. 06-305688942, 06-30-5688921

*31109*

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*

Lakossági 10 szavas
blokkár

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Üzleti 10 szavas
blokkár

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

Normál

Normál

Normál

nettó

bruttó

959,8 Ft

1219 Ft

nettó

bruttó

96 Ft

122 Ft

nettó

bruttó

nettó

bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

210 Ft

267 Ft

Az apróhirdetési árak 2018. január 1-től visszavonásig érvényesek.

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

06 23 534 111

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Budai utca 1.

164057

Duguláselhárítás non-stop,

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

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

212668

174869
202722

ANTIKVITÁS

Átlagosan elérhetõ bruttó jövedelem: 340 000 Ft

• Dísznövénykertészeti munkatárs
(Szigetszentmiklós, részmunkaidőben is)
NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
• Csomagolás, címkézés, áruösszekészítés
(Budaörs, Gyál Ipari Park)
• Irodai munkára jó számítógépes ismerettel megváltozott
munkaképességűeket keresünk. (Érd)

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.

100%-os natúr préselt

T:30/2721769, fINoMGYuMoLCSLE.hu

220985

MUNKALEHETŐSÉG

NAGY ŐSZI GYÜMÖLCSLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!

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

Driving Mobile Media Innovation

Autóvillamossági szerelőket keresünk
nettó 300-350 ezer Ft fizetéssel!
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában
jártas autóvillamossági szerelőket keresünk
a XI kerületbe azonnali kezdéssel.
Autóvillamossági szerelői vagy autóelektronikai
műszerész végzettség szükséges.

Hétvégén és ünnepnapokon is!
Nincs kiszállási díj!

ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes
kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYLEKVÁR
termelői áron megvásárolható!

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Telefon: 06-70-3036003

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

TÉLiGUMi-AKCiÓ!

165958

*75836*

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

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

183825

*31057*

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

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

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

224055

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

Iskolai egyenruhák, ballagásra formaruhák készítése méretre. 06-70352-5310

Ismerje meg, milyen egy gyártóvállalatnál dolgozni!

181095

228845

Érdeklődni lehet munkanapokon 8-16 óráig
a +36/30/894-1074
telefonszámon.

Beko (7 kg-os) szárítógép szép állapotban eladó. 06-70-4118053

értékesítő

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás

MŰSZAKI CIKK

Ema ablakgyártó kft.
érdi nyílászáró szaküzletébe

VÁLLALKoZÁS

SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

*72843*

ÉRDI GYORSSZERVIZ

215875

Varrás bedolgozást, bérmunkát keresek! 06-70-272-5782

*25634*

*31376*

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

228988

*31128*

Pályakezdők jelentkezését is szívesen fogadjuk.

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

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

216223

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

Munkavégzés helye:
• 2049 Diósd, Ipar utca

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

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

*78115*

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

164255

Fényképes szakmai önéletrajzát
az jusztina.toth@fer-ablak.hu
e-mail címre várjuk.

Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely.

*30332*

Érdi OMV töltőállomásra benzinkutast felveszünk! Érdeklődni személyesen fényképes önéletrajzzal Érd
6-os főút 23. km (Százhalombatta felé), vagy a gyorgyi@autocentrumszabo.hu email címen lehet.

Disznóvágás a Kentaur Üdülőfalu*26227*
ban Balatonbogláron! Dec.7-8-9. 2 éjszaka, 3 nap. „Levágunk egy disznót
ALBérLet KÍnÁL
és megesszük!” Teljes panzióval, borTetőtéri szoba kiadó konyha és für- kóstoló, élő tánczenés estek. Kóstolódőszoba használattal egy fő részére. csomag vásárolható. Ár: 29.700,-Ft/
Bérleti díj: 50 e Ft+rezsi. Azonnal be- fő/programcsomag. Nyugdíjas kedköltözhető! 06-70-409-3869
vezmény: 10%. Helyfoglalás: 06/30*28502*
9-899-754, 06/85-353-200, www.kentaurbalaton.hu
GArÁZS

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

194175

229620

kollégát keres.

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

A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt hirdet
*30096*
az alábbi munkakörbe: szakképzett Tető készítéséhez ácsokat-betanított
ápoló/gondozó. Bérezés: megegye- ácsokat felveszek. Magas kereseti lezés szerint+egyéb juttatások. Jelent- hetőség! Telefon: 06-30/563-55-44.
*78614*
kezés a hidegh@index.hu email cíÉrdi építőanyag-kereskedésünkbe
men vagy személyesen (2030 Érd,
Gyula u. 39-47). Időpontegyeztetés a
RAKTÁROS
06-23-365-627 telefonszámon.
munkatársat keresünk

UtAZÁS, SZABADIDŐ

FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

213574

Automata-gépsor
kezelőt

Kétszemélyes háztartásba, családi
házba keresek tiszta, precíz takarítót
heti 1x-i alkalomra. 06-30-318-7868

Hölgy kiadó szobát keres. 06-23-377576

*98571*

165300

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

ÁLLÁST KÍNÁL

220496

Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely

*22816*

ALBérLetet KereS

Matematika korrepetálás. Házhoz
megyek! 06-70-9410775
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27% kedvezménnyel. Hétvégén is. Garanciával. 06-30/318-21-73.

172107

Feltételek:
• targoncavezetői jogosítvány
• raktárkezelési gyakorlat

*30308*

*31530*

oKtAtÁS

191711

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

Takarítást vállalok! 06-70-6373-015

Üzemképes autót veszek, márkától
és típustól függetlenül 50 000 Ft-ig
magánszemélyként. Azonnali készpénzfizetéssel. 06-30-958-86-92

*20481*

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

165245

Raktárost

Feltételek:
• gépészeti alapismeret
• targoncavezetői engedély

bemutatótermi értékesítő
Szakmai tapasztalat előny,
de nem feltétel.
Versenyképes fizetés,
utazási költségtérítés,
rendezett munkarend.

LED-es rendezvénytechnikai megjelenítők
gyártásához keressük talpraesett munkatársunkat

*31012*

220043

Nyílászárók, árnyékolók,
forgalmazásával, kivitelezésével
foglalkozó Cégünk

GYÁRTÓCSAPATUNK BŐVÜL!

Megbízható hölgy takarítást vállal!
06-70-4118053

Érdi telephelyű kft keres rajzot ismerő, önállóan dolgozni tudó kőműveseket, segédmunkásokat. Szállás
biztosított. Kimagasló bérezés! Tel.:
06-70-3925535

228817

0620/981-6474

A MAPEI Kft.
sóskúti gyárába keres:

231499

Dr. Fekete Balázs

ÁLLÁST KERES

231497

kiszállással.

168178

Veszettség
elleni
védőoltás,

apróhirdetés

ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu • Tel.: 06-23-520-117
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Heten már döntőben
Az Érdi Torna Club hét egysége is biztosan ott lesz a
decemberi országos akrobatikus torna döntőn, miután
a hétvégén az utolsó pontszerző versenyre, a gödöllői
Grassalkovich Kupára is sor került, ahonnan az érdiek egy arany- és három ezüstéremmel tértek haza.
g yermek korosztályban
Mák Virág, Pelczel-Nagy
Eszter, Mezei Boglárka
hármasa is ezüstérmes lett.
Az újoncoknál Kovács
Kíra és Dávid Fruzsina negyedikként, a gyermekeknél a Tari Gabriella, Hidvégi Kinga kettős ötödikként, a youth korosztályban
a Koszta Melinda, Krausz
Kitti, Gerzanics Csenge
trió pedig hatodikként zárta
a Grassalkovich Kupát.
Az Érdi Torna Club egységei közül a már említett 11–
16-os csapat mellett Szloszjár Ajsáék, Balogh Mátéék,
Schuman Mártonék, Katona Lilláék, Mák Virágék és
Kovács Kíráék már biztosan döntősök, azonban Tari
Gabriella és Hidvégi Kinga,
valamint Koszta Melinda,
Krausz Kitti
és Gerzanics
Csenge triójának indulása
a napokban
dől el, míg a
Nagy Réka,
Pohly Jována és Purgel
Hanna alkotta hármas –
mivel csak az
ÉTC Kupán
indult – biztosan nem
lesz ott az országos fináTöpler Natasa és Balogh Máté párosa biztosan lén.
ott lesz az ob-döntőn
(Fotó: erditornaclub.hu)
n DB

3–1-es vereséget szenvedett a Komárom VSE vendégeként az Érdi VSE az
NB III Nyugati csoportjának 15. fordulójában. Limperger Zsolték ugyan a hajrában Koós Gábor révén
feljöttek egy gólra, de a
hosszabbításban eldöntötte a három pont sorsát a
házigazda.
Aktívan kezdett a Komárom, amely már az első percekben nagy lehetőségeket
dolgozott ki, s ugyan lövésig
nem jutott az első tíz percben, de ezután a 11. percben
Kenesei Krisztián jobb oldali beadása után Katona Attila az érdi kapuba juttatta a
labdát (1–0). A hátrány után
az érdiek alaposan felélénkültek, s amíg a hazai lehetőségek ritkultak, addig az
érdiek gyarapodtak, Rigó
Gábornak, a Komárom kapusának is többször védenie
kellett. A szünetig az érdiek
akarata érvényesült, ám hiába a több lehetőség, nem tudott egyenlíteni a vendégegyüttes.
A fordulás után még támadóbb szellemben folytatták a
vendégek, de hiába játszottak fölényben, nem tudták
bevenni Rigó Gábor kapuját,
majd húsz perc játék után

Kenesei Krisztián egy bal oldali beadást helyezett az
érdi kapuba, így a vendégek
egyenlítés helyett kétgólos
hátrányba kerültek (2–0).
A hátralévő időszakban az
érdiek továbbra is mezőnyfölényben voltak, amely tíz
perccel a vége előtt érett góllá, amikor Németh Gábor
bal oldali beadását a hoszszún érkező Pál Szabolcs a

miután egy kontrából a csereként beálló Vincze Viktor
vette be Kertész Ferenc kapuját (3–1).
– Az első húsz perc ajándék volt. Karácsonyra gondolnak már a fiúk, hogy
ajándékoznak perceket és
gólokat az ellenfeleknek.
Egy-null után főleg mi domináltunk, a Komárom pedig
kontrázott és ahelyett, hogy

Pallagi Botondék (b) kikaptak a rangadón, de így is másodikként
zárják az őszt
(Fotó: Balogh István)
rövidre fejelte vissza, ahol
pedig Koós Gábor érkezett
és fejelt a kapuba (2–1).
A hajrában robotolt az
egyenlítésért az Érdi VSE,
de ehelyett a hazaiak eldöntötték a három pont sorsát,

KOMÁROM VSE–ÉRDI VSE 3–1 (1–0)
Komárom. V: Móri Tamás (Bőhm Ármin, Péntek Zsuzsanna)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország, Bogdán (Pál Sz., a szünetben), Bozsoki,
Németh G. V. – Koós, Kónya, Pallagi – Kelemen P., Mojzer (Balázsovics, 81.), Gera D. (Pintér N., 63.). Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól:
Katona A. (11.), Kenesei (65.), Vincze V. (92.), ill. Koós (80.)

egyenlítettünk volna, kaptunk egy gólt. Végülis ebben
a meccsben az első húsz percet leszámítva sokkal több
volt – nyilatkozta Limperger Zsolt.
Az Érdi VSE az NB III Nyugati csoportjának 16. fordulójában, november 25-én 11 órakor a MOL Vidi FC II ellen
zárja az őszi bajnoki idényt,
ezt követően a naptári év utolsó mérkőzését december 5-én,
a Tarr Andráshida SC ellen
vívja a Magyar Kupában.
n Domonkos Bálint
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Annak ellenére, hogy a
hazaiak kapusa, Chana
Masson az első néhány
percben három védést is
bemutatott, az ÉRD 4–2-re
vezetett a Storhamar vendégeként, ám hiába a remek támadójáték, a norvégok a tizenkettedik percben megfordították a mecscset (6–5). Ezt követően az
ÉRD tartotta az iramot, de
amikor először vezettek
kettővel a skandinávok, akkor Szabó Edina magához
hívta övéit. Hiába lőtt három szép gólt is Coralie
Lassource, Heidi Lökéék
14–10-re léptek meg.
A játékrész hajrájában
számos labdát szerzett vé-

dekezésben az ÉRD, előnyét
azonban nem tudta kihasználni, hiszen Chana Masson
tíz hárítással hozta le a félidőt, íg y 15–12-es hazai
előnnyel fordultak a felek.
A második harminc percet két gyors góllal és két
védéssel kezdte a Storhamar. 17–12 után ugyan Julie
Foggea is védett egyet, de
az érdiek támadásban eladott labdáit megbosszulta
a dinamikusan játszó norvég csapat, így Tóth Gabrielláék egyre távolabb kerültek a továbbjutástól.
Szabó Edina gyors időkérését követően védekezést
váltottak az érdiek, akik
emberfogással Bettina Ri-

Három meghatározó játékosával is meghosszabbította szerződését az ÉRD, amely előbb a világklasszis szerb jobbszélső, Krpezs-Slezák Katarina maradásáról számolt be, majd a csapat kapitánya,
Janurik Kinga írt alá új szerződést az ÉRD-del, végezetül pedig a jelenleg súlyos térdsérüléssel bajlódó válogatott beálló, Kisfaludy
Anett döntött úgy, hogy marad a csapatban.

egelhuthot próbálták semlegesíteni, de ez sem vezetett eredményre. Amíg Chana Masson sorra mutatta be
a védéseket, addig a túloldalon elvétve találkoztak a
labdával az érdi kapusok.
A játékrész derekán valamelyest feljavult az érdi védekezés, s ismét úgy tűnt,
„látótávon belülre” kerül az
ÉRD. Sőt, az 54. percben
Szabó Laurának köszönhetően 28–25-re zárkózott,
mivel az érdi kapuba viszszaálló Janurik Kinga rögtön négy védéssel folytatta,
így a hajrában még a hoszszabbítás is benne lógott a
levegőben, de ahelyett, hogy
az ÉRD feljött volna egy
gólra, Kristin Venn lerohanásgólja és Jelena Lavko rontott lövése után a
Storhamar ismét eredmé- Hiába Coralie Lassource öt gólja a Storhamar ellen, nincs meg a csonyes volt, így 30–26-nál el- portkör az ÉRD-nek
(Fotó: facebook.com/storhamarhandballelite)
dőlt, ráadás biztosan nem
lesz, s az ÉRD-nek a hátralévő két és fél percet legSTORHAMAR (NORVÉG)–ÉRD 32–27 (15–12)
alább négy góllal meg kell
Hamar, Boligpartner Aréna 1400 néző. V: Capoccia, Jucker (svájciak)
nyernie, de ez nem sikerült.
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 6 (4), Kiss N. 3, Tóth G. 2, Szabó L. 2,
A 32–27-es vereséggel az
Jerábková1, C. LASSOURCE 5. Csere: Foggea (kapus), Kovacsevics 3,
ÉRD 60–56-os összesítéssel
Lavko 5, Simon A., Schatzl Natalie. Vezetőedző: Szabó Edina. Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 4/4.
búcsúzott a nemzetközi porondtól.
Q Domonkos

RÖVIDPÁLYA

Ismét nyert a Delta

Kosárlabda

3:0-ra győzött hazai pályán, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium tornacsarnokában a Delta RSE Érd,
amely a Kalocsai SE-t múlta felül a női röplabda NB II
Közép csoportjának nyolcadik fordulójában.

Nyolc játékossal, közte két fiatallal vágott neki a hatodik helyezett
MAFC-Csepel elleni idegenbeli mérkőzésének a BKG-VMG a férfi
kosárlabda NB II Közép csoportjában. Az érdiek jól tartották a lépést a fővárosi alakulattal az első negyedben (21–21), majd a másodikat 19–14-re ugyan nyerte a házigazda, de a nagyszünet után
fordítottak Valaczkay Gáborék, s a záró tíz percet egypontos előnyből várták. A hajrában azonban mindkét centerét elvesztette a vendégcsapat, s emiatt lepattanót sem tudott szerezni, amelyet kihasználtak a csepeliek, s végül 70–69-re megnyerték a találkozót.

Tollaslabda

Volt mit ünnepelnie a Deltának!
A harmadik játékrészt ott
folytatta Dömötör-Mátrai
Beáta csapata, ahol a másodikat abbahagyta, de hiába
játszott fölényben s lépett
meg öt ponttal is, a hajrában
nagyot küzdve fordított a
Kalocsa. Azonban az utolsó
labdameneteket ismét az érdiek nyerték, akik a harma-

DELTA RSE ÉRD–KALOCSA SE 3:0 (17, 21, 23)

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

www.hubertparketta.hu

Ötgólos, 32–27-es vereséget szenvedett a norvég Storhamar vendégeként az EHF-Kupa harmadik selejtezőkörének visszavágóján az ÉRD női kézilabdacsapata, amely
így 60–56-os összesítéssel búcsúzott a nemzetközi porondtól.

Ugyan a mérkőzés elején
még tartotta a lépést ellenfelével a vendég Bács-Kiskun
megyei csapat, ám az első
szett második felében a hazaiak érvényesítették akaratukat és megléptek, előnyüket
pedig ki is használták, s 25:17re hozták az első felvonást.
A második szett elején
sem akart leszakadni a Kalocsa, de az érdiek egy remek szériával, Csörgi Evelin tíz sikeres nyitásával
komoly előnyt szereztek. A
játszma végén ugyan valamelyest zárkóztak a vendégek, de a szettet így is a Delta nyerte 25:21-re.

3.990 Ft/m2

Karácsonykor
12,54
%

Kiesett az EHF-Kupából az ÉRD

225657

A 11–16-os korosztályban érdekelt Kis Vanda,
Balogh Dorka, Sárdi Borbála alkotta trió ezúttal
nem szerepelt a gödöllői
versenyen, hiszen egyrészt
egy héttel korábban a prágai nemzetközi viadalon
ezüstérmes lett a formáció,
másrészt az eddigi pontszerzőkön elért eredményeiknek köszönhetően
már korábban biztosították
részvételüket a december
8-ai országos finálén.
A hét egységből négyen is
dobogóra állhattak, hiszen
Balogh Máté és Töpler Natasa gyermek vegyes párosa aranyérmes lett, míg az
újoncoknál Verbinyecz Dániel és Szloszjár Ajsa, illetve Katona Lilla és Csurgai
Jázmin kettőse, valamint a

Ajándék gólok karácsonyra
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Delta: Tombor Sz., Hainzmann, Végh, Laub, Gál, Darvas, Flach, Tombor B., Baumann, Nagy, Jakab, Tóth, Csörgi. Vezetőedző: DömötörMátrai Beáta.

(Fotó: Domonkos Bálint)

dik játszmát 25:23-ra, a mérkőzést 3:0-ra nyerték meg.
A Delta nyolc mérkőzés
után négy győzelemmel és
négy vereséggel, 13 pontot
gyűjtve a hatodik helyen áll
a tizenkét csapatos bajnokságban.
Az érdiek legközelebb november 24-én, a Palota RSC
ellen játszanak, majd az
alapszakasz utolsó hazai
találkozóján, december másodikán a TFSE-t látják
vendégül a VMG tornacsarnokában.
QQDomi

Az Érdi VSE tíz tollaslabdázója vett részt a Hódos Tamás Tollaslabdacsarnokban rendezett Suparmadi Emlékvesenyen. A száznál is több indulót felvonultató viadalon mind a tíz érdi eljutott a
főtáblára, ahonnan négyen egészen az éremig meneteltek. Flórián Bence az U13-asoknál, Harmos Márton pedig az U15-ös korosztályban a dobogó második fokára állhatott fel, míg az U9-es
Dancs Olivér és az U15-ös Villás Vivien bronzérmes lett. Mellettük
Tóth Milánnak, Zsarnai Milánnak, Hegyesi Alexának, Fekete Dórának (mind U11-es), Flórián Tamásnak és Udvardi Viviennek (U15ösök) egyaránt a főtábla jelentette a végállomást.

Tánc
November 17-én rendezték meg Balatonfüreden a junior és felnőtt
formációk akrobatikus rock’n’roll magyar bajnokságát, ahol az érdi
Masters SE táncosai is remek eredményeket értek el. A Jolly Joker
junior kisformáció magyar bajnok, az Xpress junior nagyformáció
és a Sol Invictus felnőtt nemzetközi nagyformáció ezüstérmes lett,
míg ugyanebben a kategóriában a Royal Flush ötödikként zárt. A
serdülő párosoknál Barthos Bence és Ambruzs Kinga kettőse tizenkettedik helyen végzett. A szezonnak azonban még nincs vége,
hiszen november 25-én a junior és felnőtt párosok, illetve a gyermek és serdülő korosztályú formációk magyar bajnokságára kerül
sor az ÉRD Arénában.
Q Débé
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