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„Manapság a tizenévesek életéből hiányoznak a biztos pontok”
n 4–5. oldal

Egyre nő a város jövőjébe vetett bizalom
Két közvélemény-kutatás eredményét ismertette T. Mészáros András
polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján. Az egyiket a Forsense Intézet készítette, a másik pedig az önkormányzat által közzétett online
konzultációs kérdőív volt, ami a Batthyány 2028 program célkitűzéseivel
kapcsolatban kérte a lakosság véleményét. Ezek alapján elmondható,
hogy az érdiek elégedettebbek a város, mint az ország helyzetével – a helyi közérzetindex 54, míg az országos
45 pont volt. A kérdezettek 40 százaléka szerint most jobban mennek a dolgok Érden, mint négy éve – ez az arány
8 százalékkal magasabb, mint tavaly
volt. A város jövőjébe vetett bizalom
évről évre emelkedik; a helyiek 59 százaléka inkább bizakodik, és csupán 13
százalék pesszimista, a polgármester
munkájával az érdiek 54 százaléka
elégedett. Legtöbben az oktatást tartják Érd sikerének (lásd képünkön), és
a csatornázást is jelentős arányban
nevezték meg.
n 7. oldal

A jövő ágas-bogas oszlopai

Kutatás-fejlesztési központ

Harcos matinéval zárt a VSE

Már több mint 1000 taggal büszkélkedhet az Ága-Boga
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, amely múlt szombaton tartotta évzáró ünnepségét. Azért ilyen korai időpontban, hogy a december már csak az ünnepekre való
készülésről, az együttlétről szólhasson.
n 3. oldal

A Külgazdasági és Külügyminisztériumban jelentették be az AVL kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalat
érdi telephelyének felépítését. Dirk Janetzko, az AVL
ügyvezetője a beruházás kapcsán kiemelte, hogy ezzel 350 új munkahelyet teremtenek Érden. n 7. oldal

2–1-es győzelmet aratott a Mol Vidi FC II vendégeként
az Érdi VSE az NB III Nyugati csoportjának 16. fordulójában. Az érdiek már az első percekben előnybe kerültek, majd az első félidő derekán egy gyors gólváltás
után ki is alakult a végeredmény.
n 19. oldal

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

Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.
ÓRA ADÁS-VÉTEL

5 287 500

SZÁRAZ tűzifa

egész évben
folyamatosan.
Rönkben, ömlesztve,
kalodában.

227694

Óriási választék,
kedvező árak.
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A feltüntetett árak általános forgalmi adót nem tartalmazó nettó árak. A jelen ajánlatok más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze. A Sipos Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről kérjük, érdeklődjön a Citroën-márkakereskedésünkben! Az ajánlatban kínált
Citroën Jumper vegyes fogyasztása 6,4l/100 km, CO2-kibocsátása 163 g/km.

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

AA5836732
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SZUPER KEDVEZŐ
TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS
13.000 Ft/gr

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.

Már több mint 1000 taggal büszkélkedhet az Ága-Boga
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, akiket nemcsak a
gyermekek nagy, nagyobb vagy még nagyobb létszáma
köt össze, hanem az is, hogy fáradságot nem ismerve
gyűjtenek adományokat a rászorulóknak: idén 4 millió
forint értékű adományt sikerült szétosztaniuk a NOE és
az Élelmiszerbank támogatásával.
Múlt szombat este tartotta
évzáró ünnepségét az ÁgaBoga Nagycsaládosok Érdi
Szervezete a Szepes Gyula
Művelődési Házban. Azért
ilyen korai időpontban, hogy
a december, ahogy azt Bogatin Attila elnök magyarázta, már csak az ünnepekre
való készülésről és az
együttlétről szólhasson.

kásos gyermeknap és a nyári tábor sem fog elmaradni.
Szeretnének ezek mellett
több közösségépítő programot is szervezni, amelyeket
a Kutyavári úti közösségi
házuk udvarában lehetne
meg valósítani, ehhez viszont szükség van arra,
hogy kicsit kulturáltabb körülményeket tudjanak ott

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

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
E-mail: habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu
IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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A jövő ágas-bogas oszlopai

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-427-410,
06-23-427-510

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,
06-30-621-2597
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Már több mint 1000 taggal büszkélkedhet az Ága-Boga
Az elnök beszámolt arról
is, mi mindent tettek idén, és
mi mindent fognak jövőre.
Ezek között új elemként januártól megjelenik majd a
környezettudatosságra való
nevelés, januárban tovább
folytatódik a Szülők Iskolája, februárban ismét csatlakoznak majd a házasság hetéhez programokkal, a szo-

megteremteni, hiszen egyelőre a téli hónapokban használhatatlanná vált az épület
a fűtés megoldatlansága miatt. A közösségi ház fejlesztéséhez a polgármester segítségét kérték.
Bogatin Attila végül sok
babakocsit kívánt, mert, ha
gyerekek születnek, akkor
szükség van babaholmira és

megannyi más dologra, amiket elő kell állítani, amihez
munkaerőre van szükség,
ami pedig fellendíti a gazdaságot.
– A több babakocsi azt jelenti, hogy a nagycsaládok a
motorjai a gazdaságnak, ők
azok, akik mozgatni, fenntartani tudnak egy országot,
egy világgazdaságot – tette
hozzá az elnök.
Aradszki András országgyűlési képviselő is köszöntötte a jelenlévőket.
– Értékként tekintünk a
családra és a nagycsaládra.
Nagyon örülök, hogy Érden
működik az Ága-Boga, s tevékenységeik közül kiemelném, hogy mindig nyitott
szívvel fordulnak a rászorulók felé, és karitatív tevékenységre is van energiájuk.
Köszönöm ezt az odaadást,
köszönöm, hogy így gondoskodnak gyermekeikről, és a
magyar jövőről – mondta
Aradszki András.
T. Mészáros András polgármester, aki szintén részt
vett az eseményen, emlékeztetett rá, hogy nem is olyan
régen a NOE gyermekbarát
önkormányzat címmel díjazta Érd városát, ami, ahogy a
polgármester fogalmazott,
egy nagyszerű érzés, ugyanakkor felelősséggel is jár,
plusz odafigyeléssel.
– Nem véletlen hát, hogy
sorra építjük az óvodákat,
iskolákat, játszótereket,
amik remélem, hogy egyre
jobban benépesülnek. Az
Ága-Boga olyan fontos feladatot hajt végre, amiért
nagy köszönet és hála illeti

László Ágnes négygyermekes anyuka is tagja az egyesületnek. Szerinte igazi érték nagycsaládban élni
őket: a szülőket, az egyesületet és a gyermekeket, akik
ennek az egésznek az oszlopát alkotják, és akik a mi jövőnket jelentik – tette hozzá.
A jó hangulatról a továbbiakban a diósdi Naprózsafa
Néptáncegyüttes gondoskodott, akik a Ludas Matyit adták elő táncos mesejátékban,
majd Galambos Ferenc varázsolta el a szó szoros értelmében bűvészműsorával a

gyerekeket és a felnőtteket
egyaránt.
Végül sor került az idén
született babák – köztük
Szófia – köszöntésére és az
oklevelek, ajándékcsomagok
átadására is. Így zárták az
egyesületi évet a nagycsaládosok már most, november
végén, hogy a december már
csakis szűkebb nagycsaládjukról szólhasson.
QQJakab-aponyi noémi

Bogatin Attila egyesületi elnök és T. Mészáros András polgármester

Elektromos fűtés
gáz helyett!

Életkor = Kedvezmény a hallókészülék árából
Készüljön velünk a karácsonyra!

• norvég minőségi termék
• 5 év cseregarancia
• országos házhozszállítás
• folyamatos raktárkészlet
• gazdaságos működés
• most már wifi-s kivitelben is elérhető!
FA, MŰANYAG, ÉS ALU NYÍLÁSZÁRÓK, BELTÉRI AJTÓK,
ÁRNYÉKOLÁS- ÉS KAPUTECHNIKA

EMA AJTÓ-ABLAKGYÁRTÓ CENTRUM
2030 Érd, Iparos utca 30.
06-70/608-0808 • erd@ema.hu

A maximálisan adható kedvezmény 80%

Ahány éves, annyi % kedvezményt
Mélyhallójárati hallókészülék, adunk
a legtöbb fülben láthatatlan.
mélyhallójárati hallókészülékünk árából

ÉRDI BÉTA KKT.

Lábklinika

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

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

ig

Érd, Budai út 28.
06 30 825 9274 • 06 23 362 351
Amennyiben Ön az akciónkban részt vevő teljes áras Summit iQ i2400 CIC hallókészüléket vásárol, akkor a hallókészülék árából
biztosított kedvezmény mértéke megegyezik az Ön életkorával. Maximális kedvezmény mértéke 80%. Akciónk 2018. nov. 5. és dec. 14.
között a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben.
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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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facebook.com/erdibeta
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Egy biztos pont a legjobb helyen

– Mennyire kell irányítani
őket, szórakozási lehetőséget biztosítani a számukra?

– Már akkor fiatalokkal
dolgozott?
– Igen, abba a munkacsoportba vettek fel, amely az
ifjúsági programok szervezésével foglalkozott. Az,
hogy egy évig egy ózdi iskolában dolgoztam, előnyt jelentett. Mikor jelentkeztem
az állásra, igazából mindegy
volt, melyik területre vesznek fel, de a szívem csücske
mindig a fiatalokkal végzett
munka volt.

– Így, nyolc év után hogy
látja, miben tudnak segíteni
a fiataloknak az ifiklubban?
– Biztos pontot, egyben
szórakozási lehetőséget
nyújtunk. Felügyelet alatt,

„Ha az a fiatal hozzád beszél, akkor a mondandóját csak neked
szánja és csak most. Öt perc múlva már nem fogja mondani…”
de kicsit szabadabban lehetnek itt a fiatalok. Nag yon fontosnak tartom,
hogy közösségben lehessenek, hogy a mai, elmagányosodó világban tudják:
van mibe kapaszkodni, és
hogy tudnak hova segítségért fordulni.

– Ezt a szerepet a család, az
iskola nem tudja betölteni?
– Nálunk elfogadó kortárs
közösségre találnak. Van a
bejárat mellett egy üzenőfalunk, oda kiírták a fiatalok,
mit gondolnak az ifiről. Például azt, hogy ez a legjobb
hely, ha tartozni akarsz valahová. A szülők sokáig dolgoznak, és míg haza nem
érnek, nálunk társaságban
lehetnek a srácok, nem pedig egyedül ülnek otthon
vagy csellengenek az utcákon. Úgy érzem, ez a korosztály nem kap annyi lehetőséget – a piciknek, kisiskolásoknak több lehetőségük
van, mint a kamaszoknak.
Arra ott van az iskola, a szülők – mondják. Érd különleges helyzetben van abban a
tekintetben, hogy nálunk az
ifjúságra is kiemelten odafigyelnek. Ez ugyan nem áll
példa nélkül az országban,
de az biztos, hogy az érdi ifi
hiánypótló szolgáltatásokat
nyújt.

– Persze. Sokszor nehéz
látni, hogy a fiataloknak
mennyi mindennel kell
megküzdeniük az életben.
Nemigen telt el év anélkül,
hogy ne lett volna olyan esemény, ami megviselt. Nyilván nem jó, ha egy idős embernek vannak nehézségei,
ha rosszul érzi magát, de
egy fiatalnál, egy kamasznál ezt még rosszabb látni.
Sajnos manapság a tizenévesek életéből hiányoznak
a biztos pontok, pedig ebben a korban ezekre hatalmas szükség lenne – a tinédzser már nem gyerek, de
még nem felnőtt, mindenütt
csak megfelelnie kell, miközben tombolnak benne a
hormonok, változik a teste,
az életszemlélete, nem tudja, hog y merre tovább…
Egy felmérés szerint a mai
tizenéves generáció nem hiszi, hogy ha majd felnő, túl
fogja szárnyalni a szüleit.
Pedig ez egy tinédzsernél
alapvető életérzés kellene
hogy legyen.

– Kérnek a fiatalok útmu
tatást, segítséget?

– Hogyne, és bízom benne,
hogy tudunk is segíteni. Ezt
persze az élet csak később
igazolja vissza. Nagyon jó
érzés, hogy a régi ifisek pár
év után visszatérnek, le-lejárnak. Van egy fiatal pá– Tinédzserekkel foglal runk, ők a babájukat is hozkozni azért nem lehet egy zák. Ezek mind azt mutatszerű. Voltak, vannak nehéz ják, hogy jól tesszük a dolgunkat.
ségek?
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– A kolléganőmmel – jelenleg ugyanis ketten dolgozunk az ifiklubban – azon
vagyunk, hogy tartalmasan
töltsék az idejüket. Az évek
alatt megtanultam: olyan
programokat kell szerveznem, amelyek a fiatalok
szükségleteinek felelnek
meg, nem az enyémeknek, és
bizony van olyan elképzelésem, ami ebbe nem illik bele,
így el is kell vetnem. Igyekszünk minden olyasmit megvalósítani, amiről tudjuk,
hogy szeretik – például a
szabadulószoba, a mozilátogatás. De szoktunk filmezni
itt, az ifiben is, drámapedagógiai foglalkozásaink vannak, társasjátékozunk, megüljük az ünnepeket. A közös
főzéseket, sütögetéseket is
az ő igényeikhez igazítjuk.
Kell, hogy szeressék azokat
a programokat, amiket megvalósítunk, különben nem
jönnek. A szabadidős tevékenységek mellett nag y
hangsúlyt fektetünk a prevenciós és érzékenyítő programok szervezésére is. Ezek
megvalósítása során együttműködünk érdi intézményekkel és külső szakembe-

– Ide kora délutántól, azaz
az utolsó tanóra után már
– Marad ideje munka meljöhetnek a gyerekek, sőt, az lett saját magára?
ajtajuk délelőtt is nyitva áll.
Van, aki a leckét is itt írja?
– Erre tudatosan odafi-

– Igen. Most, hog y az
Emma utca 8. szám alatt vagyunk, egy nagyobb házban
– és nem a lakótelepi pici
klubhelyiségekben –, külön
tanulószobát is kialakítottunk. Ide bárki elvonulhat,
ha nyugalomban
szeretne készülni.
Van, aki tőlünk kér
segítséget a tanuláshoz, és az is előfordul, hog y két
diák nálunk találkozik, és itt veszik
át a leckét. Ez a kisebbekre jellemző,
a nag yobbak inkább az ifi után tanulnak otthon. Előfordul, hog y eg yegy fiatal azért jön,
hogy segítséget kérjen, akár úgy, hogy
ajánljunk neki jó
szakembert a prob- „Az évek alatt megtanultam: olyan programokat kell szerveznem, amelyek a
lémája megoldásá- fiatalok szükségleteinek felelnek meg, nem az enyémeknek”
ra. Természetesen
ezt is vállaljuk. A mi mun- az is nagyon fontos, hogy ez az első olyan év, amikor
kánkban egyébként szerin- megelőzzem a kiégést, ami a nyáron el tudott utazni egy
tem az értő figyelem a leg- mi szakmánkban komoly ri- hétre.
fontosabb: ha az a fiatal hoz- zikó. És arra is oda kell fizád beszél, akkor a mondan- g yelnem, hog y mindig
– Igen, a nyári szünet nádóját csak neked szánja és ugyanolyan legyek, hogy a lunk nagyon aktív időszak.
csak most. Öt perc múlva magánéletemet, a problémá- Úgyhogy rendszerint más
már nem fogja mondani…
imat, egyáltalán olyat, ami évszakban veszem ki a szanem ide való, ne hozzam be badságomat. Párkapcsolat– Valaha a lakótelepi, csel- az ifibe. Szerencsére én min- ban élek, a barátommal solengő gyerekeket fogta ösz- dig is jól külön tudtam vá- kat utazunk, főleg belföldön.
sze az ifiklub, az eltelt évek- lasztani a munkát és a ma- Ő nyíregyházi, így ha tehetben azonban sok minden gánéletet. Mikor nyolc éve jük, megosztjuk a hétvégindolgozni kezdtem itt, hazafe- ket Ózd és Nyíregyháza köváltozott.

ismerjem a hazámat. Amikor nem utazunk, akkor az
otthonunkban igyekszem elvonulni, töltődni. Ehhez még
nem találtam meg a legjobb
módszert, de keresem.

– További tervei, akár
munkát, akár tanulást vagy
a magánéletet illetően?
– Örök vágyam, hogy pszichológiát tanuljak, de egyelőre nem tervezem, hogy jelentkezem. Az eg yetemi
mesterképzés sok erőmet elvette, ugyanis nemrég diplomáztam. A munkával kapcsolatban nagyon szeretném
elérni, hogy a tehetséges fiataljaink külön képzésben részesüljenek. A lányok között
vannak, akiknek csodálatos
hangjuk van, olyan jó volna,
ha találnánk számukra egy
tanárt. Sokan szeretnének
táncot tanulni, ehhez is kéne
egy jó szakember. Ami a magánéletemben előtérbe került mostanság, az a családalapítás, a gyermekvállalás.
Ugyanakkor szeretném ezt a
területet, a munkámat százszázalékosan végezni. Minden reggel, mikor belépek az
ajtón, erre törekszem. Szerencsére olyan munkatársaim, vezetőim vannak, voltak,
akikkel együtt sikerült elérnem azt, amit szerettem volna. A szakdolgozatomat
egyébként az ifjúsági szolgáltatások fejlesztése témakörében írtam tavaly ősszel,
és a tanáraim hiánypótlóként emelték ki a dolgozatomat – úgy érzem, ez is azt
mutatja, milyen nagy szükség van a mi munkánkra.
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– Ma az ifjúságot a 14–29
év közötti fiatalokra értjük,
őket várjuk a programjainkra. Ugyanakkor – szülői hozzájárulással – jöhetnek fiatalabbak is, 12 évesek. Inkább itt töltsék az idejüket,
mint az utcán.

– Miért hagyta ott a szülő
városát?
– Kislánykorom óta az volt
az álmom, hogy a fővárosba
költözzek. Nagyon sok rokonunk élt Pesten, sokszor ellátogattunk hozzájuk a szüleimmel. A főiskola után egy
évig dolgoztam Ózdon egy
iskolában, aztán megpályáztam több fővárosi és
környékbeli állást is. Mikor
2010 őszén felvettek ide, a
Szociális Gondozó Központba, két hét alatt felköltöztem. A lakhatás nem jelentett problémát, sok barátom
élt itt, de a közlekedést meg
kellett tanulnom. Ezek a nehézségek nem számítottak
– mind az álmom megvalósításához tartoztak. Az első
két év nagyon nehéz volt, de
a kollégáim rengeteget segítettek; minden reggel úgy
jöttem be, hogy milyen jó,
hogy itt lehetek!

hazaérek, leteszem azt, ami
a munkában foglalkoztatott,
különben nem tudok feltöltődni másnapra. Persze ettől
függetlenül vannak olyan
események, történések,
gyelek. Nagyon szeretem a amelyeken nem tudok túllépmunkámat, nagy hangsúlyt ni hazaút alatt – én is ember
fektetek arra, hogy folyama- vagyok.
tosan képezzem magam, annak függvényében, mire van
– Van ideje nyaralásra, piépp szükség az ifiklubban – henésre? Amikor júniusban a
legutóbb a drámapedagógiát Parkoló program kapcsán
végeztem el –, ugyanakkor találkoztunk, említette, hogy

ponttá a fiatalok életében.

lakásban, és hétvégente hazajártunk. A több mint kétszáz kilométert négy óra
alatt tettük meg. De ez még
semmi – a főiskola után Pécsett elvégeztem a szociálpolitika szakot, egy évig Ózd
és Pécs között ingáztam,
ami oda is, vissza is hét-hét
óra utazást jelentett. Ezt is
élveztem. Beszélgettünk a
csoporttársaimmal, tanultam, szakmáztunk. Aztán az
utolsó évben már Budapesten éltem.
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– Igen. És akkor sem találkoztam mélyszegénységgel.
– Milyen volt a gyermek A nagyszüleim egyébként
Ózdon éltek, rendszeresen
kora?
látogattuk őket, nem volt is– Egy Ózdhoz közeli tele- meretlen számomra a város.
pülésen, Arlón nőttem fel,
édesanyám ott óvónő, több
– Vagyis a szociális érzé
mint harminc éve. Csodála- kenysége nem ekkortól datá
tos gyermekkorom volt, ami- lódik?
lyenről csak álmodni lehet:
az utca, ahol laktunk, tele
– Egyáltalán nem. Tizenvolt gyerekekkel, tízen-hú- nyolc éves koromig egyáltaszan is összegyűltünk rend- lán nem ismertem a szociális
szerint az óvoda udvarán – ellátórendszert. Azt mindig
az volt a találkozási pont. is tudtam, hogy emberekkel
Sokféle programot szervez- szeretnék foglalkozni, és értünk: cirkuszt az utcabeliek- dekelt a lélektan. Pszicholónek, tátikafesztivált.
gia, gyógypedagógia, szociálpedagógia szakokra jelentkeztem, és ez utóbbira
– Ez utóbbi mit jelent?
vettek fel. A Debreceni Egye– Így neveztük, amikor is- tem Hajdúböszörményi Főismert slágerekre tátogtunk, kolai Karára jártam. Innenbeöltözve. Szerkesztettünk től kezdve tudtam: szívvelkifestőt is, és még sorolhat- lélekkel, lelkesedéssel szenám. És ne felejtsük el, hogy retném csinálni, és azt is: ez
a környéken gyönyörű a táj: lesz a jövőm, a hivatásom.
rendszeresen kirándultunk Nekem a főiskolai évek nem
a szüleimmel, apukám min- csupán azt jelentették, hogy
dig gyönyörű helyekkel is- kirepültünk a családi fészekből és miénk a világ, hamertetett meg minket.
nem azt is, hogy olyan ered– Ózd neve általában ösz ményeim leg yenek, ameszefonódik a munkanélküli lyekre büszke lehetek. Naséggel, a szegénységgel. Ön gyon szerettem a főiskolát.
mit érzett gyerekként ebből? Külön pluszt jelentett, hogy a
legjobb barátnőmmel együtt
– Nekem Ózd és Arló soha járhattam; együtt tanultunk,
nem a szegénységet jelentet- ösztönöztük egymást.
te, sőt, most sem ezt érzem,
ha hazamegyek. Ózd mindig
– Hajdúböszörmény és
az otthonom marad, ekként Ózd nem kis távolság… Nem
is gondolok rá. Hogy ilyen jó volt nagy a váltás?
emlékeim vannak, az a szüleimnek, a környezetemnek
– Egy kicsit nehezebb volt,
is köszönhető, hiszen peda- mint az Arló–Ózd költözés,
gógus családok körében nőt- hiszen ott kellett hagynom a
tem fel. A kapcsolat azóta családomat. A mai napig nesem szakadt meg a gyerek- hezen válok el tőlük – ha hakori társaimmal: gyakran zalátogatok, mindig nehéz
ellátogatok Arlóra – hiszen az elköszönés. A felnőtté váédesanyám még ott dolgozik lás nekem önmagában nem
–, rendszeresen szervezünk volt nehéz – mindig igyekeztalálkozókat a régiekkel.
tem beosztani, amim van, és
már fiatalon is próbáltam
– A gimnáziumot Ózdon előre gondolkodni, tervezni.
A barátaimmal laktunk egy
járta?
n ÁdÁm Katalin
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Világéletében emberekkel szeretett volna foglalkozni; a
szociálpedagógia szak elvégzését követően egy évig
még szülővárosában, Ózdon élt, majd – gyermekkori álmát követve – Budapesten és környékén pályázott meg
állásokat. Így került Érdre, ahol nyolc esztendeje foglalkozik fiatalokkal: azon dolgozik, hogy biztos pontot és
színvonalas szabadidős elfoglaltságot találjanak a tizen-, huszonévesek. Rákosi Aglája szociálpedagógussal, az ifiklub vezetőjével beszélgettünk.

| 2018. november 28. |

– Hány éves fiatalok járnak rekkel is. Azt vallom: össze– Igen, mára szabadidős lé menet, a vonaton megbe- zött, de vannak más úti célfogással többet tehetünk.
színtérré váltunk, egy biztos széltem magammal: mire jaink is. Nekem fontos, hogy
ide jellemzően?
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HÍRHASÁB

Új kapitányságvezető
Dr. Balogh János vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány 2018. november 22-ei
hatállyal Nogula Tamás rendőr alezredest bízta meg az
Érdi Rendőrkapitányság vezetésével. Nogula Tamás
megbízatása egy évre szól.

Letartóztatásban
a gázoló
A
Budakörnyéki
Járási
Ügyészség indítvány tett annak a férfinak a letartóztatására, aki ittasan száguldva
halálra gázolt egy 83 éves
gyalogost Érden, a BajcsyZsilinszky úton, majd egy
másik járműnek ütközött,
amelynek a vezetője a baleset során életveszélyes sérüléseket szenvedett el. A
nyomozási bíró egyetértett
az ügyészség álláspontjával,
és elrendelte a kényszerintézkedést.

Költöztek
a gyermekorvosok
A Budai út 14. szám alól költöztek új, korszerűbb helyre
a gyermekorvosok. Az új
rendelő a Mária utca 1. szám
alatt, az Érd FM 101,3 épülete mellett kapott helyet és
november 19-től dr. Bognár
Sára és dr. Makay Erika rendelésére átmenetileg az új
épületbe kell menni. A felújított épület közösségi közlekedéssel is megközelíthető,
de természetesen a MáriaAlispán utcán keresztül gépkocsival is el lehet jutni a területre. A rendelési idők változásáról az erdmost.hu oldalon is tájékozódhatnak az
érintettek.

Zárvatartás
a Romicsban
A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény ezúton
tájékoztatja az érdi lakosokat, hogy az intézmény 2018.
december 1-jén és 15-én,
szombati napokon zárva
tart. Ezeken a napokon az
ügyeleti ellátás a munkaszüneti és ünnepnapokon megszokott rend szerint vehető
igénybe az alábbiak szerint.
Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum 2030 Érd, Szabadság tér
9. Telefonszámok: felnőtt
ügyelet 23/365-274, gyermek
ügyelet 23/365-770.

közélet

közélet

Kutatás-fejlesztési központ Érden
Érden nyitja meg központi bázisát az AVL független autóipari kutatás-fejlesztéssel foglalkozó osztrák vállalat.
A 12,5 milliárd forintos beruházás a grazi központjuk
után a második legnagyobb bázis lesz, megelőzve a Kínában, Koreában, Indiában, Japánban és az Egyesült
Államokban felépített központokat. A kormány a beruházást 3 milliárd forint vissza nem térítendő összeggel
támogatja.
A Külgazdasági és Külügyminisztériumban jelentették be az AVL kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalat érdi telephelyének felépítését. Dirk Janetzko, az AVL
üg yvezetője a beruházás
kapcsán kiemelte, hogy ezzel 350 új munkahelyet teremtenek Érden, amelyek
nagy részét felsőfokú végzettséggel rendelkező mérnökök tudják majd betölteni.
A kutatás-fejlesztési központ így alternatívát jelent a
hazai mérnököknek, hogy ne
külföldön, hanem Magyarországon tudjanak elhelyezkedni eg y versenyképes
munkahelyen.
A sajtótájékoztatón Szij
jártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter méltatta a
vállalat tevékenységét és a
beruházás fontosságát, hiszen, mint mondta, újabb
magas hozzáadott értéket
képviselő, magas technológiai színvonalú munkahelyek jönnek létre.
– Az AVL magyar vállalata
több mint 15 éves működése
során bizonyította, hogy az
osztrák cégnek megéri Magyarországba helyezni a bizalmát. Ez a beruházás a
magyar–osztrák kereske-

delmi kapcsolatokat is még
szorosabbra fogja fűzni –
mondta el a külügyminiszter.
Aradszki András országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy aki Érden jár, az láthatja, sok sike-

kémények tömegéről van
szó, hanem az innováció, a
kutatás-fejlesztés veti meg
lábát Érden egy olyan ipari
szegmensben, amely jelenleg a legdinamikusabban járul hozzá a magyarországi
GDP növekedéséhez – emelte
ki Aradszki András.
T. Mészáros András polgármester a sajtótájékoztatót követően tudósítónknak
elmondta, hogy a beruházás
segítségével a kutatás-fejlesztésnek egyfajta központja jöhet létre a városban.

T. Mészáros András, Aradszki András és Szijjártó Péter is üdvözölte az AVL érdi beruházását
res lépést tett már a városvezetés. Kihasználva a város
jó logisztikai adottságait és
közlekedési lehetőségeit, a
vállalkozásoknak is remek
terep lehet a térség, és ezzel
elindulhat Érd gazdasági
fellendülése.
– Fontosnak tartom aláhúzni azt is, hogy nem gyár-

– Ez a beruházás 5 és fél
hektáron valósul meg, de
emellett 40 hektár már állami tulajdonban van, ahol további fejlesztéseket szeretnénk meg valósítani. Nem
adtuk fel azt a reményt, hogy
a miniszterelnök úr által
megállapított 200 hektáros
gazdaságfejlesztési övezet

Izgalmas évet zártak a horvátok
Közmeghallgatást tartott az Érdi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat múlt csütörtök délután a Polgárok Háza
dísztermében. A rendezvényen Weszelovits Istvánné elnök értékelte az önkormányzat idei tevékenységét, és
azt is megtudhattuk, milyen programokkal készülnek a
jövő esztendőre.
Mozgalmas évet zár a Horvát Nemzetiség i Önkormányzat. A programok sora
a régi rác hagyományokat
felelevenítő, januári batyus
bállal kezdődött. Februárban, ahogy az előző évékben
is, buszos kirándulást szerveztek a mohácsi busójárásra, májusban a Szőlővirág
ünnepen vettek részt az Igraj Kolo Tánccsoporttal. Júniusban két fővárosi, nemzetiségi rendezvényen is vendégeskedtek az érdiek, és
szerepeltek az augusztusi
Alsó utcaiak bálján, ahol

is létre tud majd jönni. Ez teszi lehetővé a város fejlődését. Én úgy érzem, hogy az
egyik cég hozza a másikat, a
másik cég hozza a harmadikat. Nagyon régóta várunk
arra, hogy elinduljon a modern iparosításnak a folyamata városunkban is. Ez
most az AVL beruházásával
elindulhat – tette hozzá a
polgármester, aki azt is elmondta, hogy a Külügyminisztériumnak és a hozzá
kapcsolódó cégeknek köszönhetően egyre nagyobb

nemzetiségi ételkóstolóval
is meglepték vendégeket.
Szeptemberben részt vettek
a Szent Mihály-napi búcsúban, október végén pedig
nemzetiségi napot rendeztek a Szepes Gyula Művelődési Központban. A rendezvényen számos tánccsoport,
énekkar mutatkozott be a
közönségnek, és ami e nap
különlegessége volt, hogy
nemcsak a környékbeli rác,
horvát csoportok léptek fel,
hanem Nyugat-Mag yarországról is érkeztek vendégek, dalokkal, táncokkal. Ez

azért fontos, mert ennek a
régiónak teljesen más hagyományai vannak, mint a
közép-magyarországinak –
hangsúlyozta lapunknak
Weszelovits Istvánné.
Novemberben az érdiek
utaztak vendégszerepelni
Budapestre, és a nemzetiség i önkormányzat tag jai
részt vettek az Országos
Horvát Napon is, amit Pécsett rendeztek. A programoknak még nincs végük:
decemberben részt vesznek
a hagyományos ófalusi adventi sétán, amit 15-én tartanak majd, az Érd-Óváros
Szent Mihály Alapítvány
védnökségével.
– Több, Ófaluhoz kötődő
rendezvényen – például a
Bogner Mária Margit emlékére bemutatott szentmisén,

az érdeklődés Érd iránt. A
Battyhyány 2028 Programhoz kapcsolódó lakossági
véleményekből is az mutatkozik meg, hogy az érdiek
nag y többsége fontosnak
tartja az ipari park fejlesztését és támogatja a gazdaság
fellendülését Érden.
QQGyőri

a rózsafüzér zarándoklaton
– részt veszünk minden évben, és támogatjuk is ezeket.
A nagyszabású rendezvényekhez – mint a Rác bál, a
Szőlővirág ünnep, az Alsó
utcaiak bálja és a nemzetiségi napunk –, valamint a honlapunk fejlesztéséhez Emmi
pályázati forrásból kapunk
támogatást – tette hozzá az
elnök.
Megtudtuk azt is: nemcsak az adventi sétára, hanem a Rác bálra is készülődnek már; ez utóbbit január
utolsó szombatján tartják
majd, és az is biztos, hogy
jövőre is lesz kirándulás a
mohácsi busójárásra, méghozzá március 3-án.
Bővebb információt a Horvát Nemzetiség i Önkormányzat munkájáról, programjairól az erdihok.hu oldalon kapnak az érdeklődők.
QQÁdÁm
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Egyre nő a város jövőjébe vetett bizalom
Két közvélemény-kutatás eredményét ismertette T.
Mészáros András polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján. Az egyiket a Forsense Intézet készítette, a
másik pedig az önkormányzat által közzétett online
konzultációs kérdőív volt, ami a Batthyány 2028 program célkitűzéseivel kapcsolatban kérte a lakosság véleményét.
T. Mészáros András elöljáróban azt hangsúlyozta,
hogy a válaszadók többsége
egyetért a város fejlesztési
irányvonalával, és támogatja a Batthyány 2028
programot.
A Forsense intézet szeptember-október hónapok folyamán 1003 helyi lakost
kérdezett meg telefonon, illetve személyesen. Ez alapján elmondható, hogy az érdiek elégedettebbek a város,
mint az ország helyzetével –
a helyi közérzetindex 54,
míg az országos 45 pont volt.
A kérdezettek 40 százaléka
szerint most jobban mennek
a dolgok Érden, mint négy
éve – ez az arány 8 százalékkal magasabb, mint tavaly
volt. A város jövőjébe vetett
bizalom évről évre emelkedik; a helyiek 59 százaléka
inkább bizakodik, és csupán
13 százalék pesszimista, a
polgármester munkájával
az érdiek 54 százaléka elégedett.
A kérdezettek 88 százaléka nevezett meg legalább
eg y feladatot, amire nagyobb figyelmet kellene fordítania az önkormányzatnak – legtöbben az utak állapotát említették. Az utak,
járdák állapotával kapcsolatos problémák – beleértve a

aránya négy esetben haladta meg az 50 százalékot, a
teljes elutasítást jelző 1-es
osztályzat pedig csak a közvilágítás korszerűsítése és a
csapadék v íz- elvezetési
rendszer kapcsán érte el a
10 százalékot. T. Mészáros
András a közvilágítással
kapcsolatban elmondta: a jelenlegi, LED-es rendszert
jóval olcsóbb üzemeltetni,
mint a korábbit, és a megtakarítást a további fejlesztésekre fordítják: évi 80–160 új
lámpát helyeznek el.

te vissza, ami igen jó aránynak számít. Az érdiek a legfontosabb projekteknek továbbra is azokat tartják,
amelyek a város infrastrukturális fejlesztésére vonatkoznak, és nagy támogatottságot élveznek az intézményrendszert továbbfejlesztő, valamint a város
gazdasági erejét megerősítő
projektek is. Az érdiek
négyötöde egyetért azzal,
hogy a fejlesztések pénzügyi
fedezetének megteremtése
érdekében szükség van a vá-

csatornázás, esőelvezetés
kérdését is – jelentik a legfőbb gondot továbbra is,
ugyanakkor ezt a területet
13 százalékkal kevesebben
említették, mint tavaly, és a
megkérdezettek 73 százaléka legalább egy sikerrel elvégzett projektet
is tudott említeni
az elmúlt három
évből. Legtöbben
az oktatást tartják Érd sikerének, és a csatornázást is jelentős
arányban nevezték meg.
Az érdiek értékelhették a városfejlesztés 15
területét is: ezek
közül 12 kapott
közepesnél jobb,
kettő közepes, Az online kérdőívre adott válaszok alapján az érdiek büszkén mutatnák meg az
egy pedig köze- ide látogatóknak a Magyar Földrajzi Múzeumot, az érdi Duna-partot, a Fundokpesnél gyengébb lia-völgyet és a pincesort
átlagosztályzaA kutatás rávilágított arra ros területén az ipari parktot. Ahogy tavaly, úgy idén is
a „sportolási lehetőségek” is, hogy továbbra is lapunk, ra. Így állították fontossági
kapta a legjobb értékelést, az Érdi Újság számít a leg- sorrendbe a különféle proés az „utak, járdák állapota” főbb tájékozódási csatorná- jekteket: első a lakóútépítési
volt az eg yetlen terület, nak, de a helyiek növekvő program, majd a járdaépíamely jelentősen elmaradt a hányada tájékozódik az erd- tés, vízelvezetés, főútvonamost.hu honlapról, illetve a lak felújítása, nagy forgalmú
közepestől.
csomópontok átépítése, köA lakók tíz városi prog- közösségi médiából.
Az önkormányzat által zösségi közlekedés fejlesztéramról is vélemény nyilváníthattak – a teljes támoga- közzétett online konzultáci- se, ivóvízhálózat felújítása,
tást jelző 5-ös osztályzatok ós kérdőívet 1131 lakos küld- az ivóvízellátás biztonságá-

nak növelése, a belvárosi
parkolási helyzet javítása,
az ófalusi Duna-parti gyógy-,
sport- és kulturális turisztikai program megvalósítása,
új vásárcsarnok, új bölcsőde
építése, a kerékpárút-hálózat fejlesztése, új óvoda építése, új idősotthon felhúzása
és egy városi beruházási
alap létrehozása a kis- és középvállalkozások fejlődésének támogatására.
Az érdiek közel négyötöde
egyetért azzal, hogy a város
jövedelmének növelése érdekében Érden, az állami tulajdonban levő külterületen –
amit jelenleg külföldi multicégeknek adnak bérbe – inkább munkahelyteremtés
céljából gazdaságfejlesztési
övezet jöjjön létre.
Az online kérdőívre adott
válaszok alapján az érdiek
több mint fele büszkén mutatná meg az ide látogatóknak a Magyar Földrajzi Múzeumot (53,1 százalék), de
büszkék az érdi Duna-partra (44,8 százalék), a belvárosra és a főtérre (37 százalék), a Fundoklia-völgyre
(33,1 százalék) és a pincesorra (30,7 százalék) is. A
városi rendezvények közül
az ÉnFeszt a legnépszerűbb
(47,1 százalék), nagyon kedvelt a Szüreti mulatság (37,2
százalék) és a Szőlővirág
ünnep (33,1) is. A Földrajzi
Múzeum kiállításaira szintén nag yon büszkék vagyunk (36,9 százalék), ahogy
az Érdi Jazz Napokra is (24,5
százalék).
nQÁdÁm Katalin

Az Érdi Fidesznek fontos a családok védelme
Az érdi családok nem számíthatnak az érdi baloldalra,
mert ők inkább adnának támogatást a migránsoknak,
minthogy az itthoni családokat támogassák a közös
pénzből – jelentette ki Simó Károly, az Érdi Fidesz szóvivője múlt péntek délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen
a családvédelmi konzultációs kérdőívről és a jövő évi
EP-választásokról is beszélt.
Már az interneten is ki lehet tölteni a családvédelmi
konzultációs kérdőívet – számolt be Simó Károly, az Érdi
Fidesz szóvivője, hangsúlyozva: Érden sok gyermekes
család él, ezért is tartják fontosnak a családok védelméről szóló nemzeti konzultációs kérdőívet, ami a népességfogyással, a bevándorlás
és a családpolitika kapcsolatával, a fiatalok életkezdési
támogatásával, a többgyermekesek támogatásával ösz-

szefüggő kérdéseket tartalmaz, és arról is véleményt
nyilváníthatnak a kitöltők,
hogy szerintük a jövőben is
munkavégzéshez kell-e kötni
a családtámogatásokat.
Simó Károly megdöbbentőnek nevezte, hogy az ellenzék, miközben továbbra is a
migránsok támogatására
bólogat, a magyar gyermekes családok támogatásáról
lenézően beszél.
– Zsigerből támadják a
nemzeti konzultációt, amely-

lyel újabb, a gyermekeseket
támogató intézkedéseket
szeretne megalapozni a kormány. Nyíltan hirdetik, hogy
a migránsok befogadásával
és nem a gyermekes családok támogatásával szeretnék megoldani a népesedési
problémákat. Az MSZP, a DK
és a többi ellenzéki párt politikusai számára a gyermekes családok támogatása
láthatóan nem érték, és nem
is a politikai programjuk része. Az érdi baloldal is hallgat. Miközben több megnyilvánulásukkal is hitet tettek
a migránsok támogatása
mellett, a családok védelmében egyetlen szót sem szólnak. De legalább világossá
vált egyszer és mindenkorra: az érdi baloldalra nem

számíthatnak az érdi családok, mert ők inkább adnának pénzt a migránsoknak,
minthogy az itthoni családokat támogassák a közös
pénzből – tette hozzá Simó
Károly.
A szóvivő a jövő évi európai parlamenti választásokkal kapcsolatban azt hangsúlyozta: az Európai Néppárt célja az erős és sikeres
Európa.
– Magyarország elutasítja
az európai egyesült államok
gondolatát, azt, hogy a tagállamoknak el kellene távolodniuk a nemzeti kulturális
identitásuktól. Mag yarország álláspontja szerint ahhoz, hogy Európa erős és
versenyképes legyen, engedni kell a versenyt az EU-n

belül, vissza kell adni az európai emberek biztonságát,
meg kell őrizni a keresztény
kultúrát és identitást, objektív vitát kell folytatni a többéves európai költségvetésről és fel kell gyorsítani a
nyugat-balkáni bővítést –
sorolta Simó Károly, aki sajtótájékoztatóján üdvözölte,
hogy egy új, 12,5 milliárd forintos kutatási-fejlesztési
beruházást hoz Érdre az
AVL Hungary, és azt is, hogy
a KSH legfrissebb adatai
szerint tovább nőttek itthon
a keresetek. A jelenlegi adatok szerint a bérnövekedés a
következő hónapokban is
folytatódik, és 2019-re is további pozitív elmozdulások
valószínűsíthetők – tette
hozzá.
n -ká-

Nem volt könnyű helyzetben Daróci Lajosné Márta, az
IRKA elnöke, amikor kiosztotta az „(I)GAZSÁG” címen
kiírt vers- és prózaíró pályázat díjait a Szepes Gyula
Művelődési Központban. Jókaira cáfolták rá ugyanis a
pályázat győztesei, legalábbis azon állítására, hogy „a
szép szavak nem mindig igazak, s az igaz szavak nem
mindig szépek”.
ítélő Vida Ferencben a per
során és azt követően.
Széppróza kategóriában
arany minősítést szerzett
Magyarádi Ágnes, aki azt
mutatta be, hogyan tehet
tönkre egy emberi sorsot egy
tantestület és egy pár rosszindulatú diák téves megítélése Tanulópénz című novellájában.
– Hiszek benne, hogy amikor kimondjuk az igazságot a
történetekkel, azzal nemcsak
magunknak segítünk, hogy
megkönnyebbüljünk, hanem
az olvasók is tanulhatnak belőle valamit – mondta el az
írónő kérdésünkre.
Ugyancsak arany minősítést vehetett át próza kategóriában Szigetvári Zsófia
Petra is, az ELTE Trefort
Ágoston Gyakorlóiskola 16
esztendős tanulója, aki Kossuth Lajos híres-hírhedt vidini levelét vette alapötletül,
amiben Kossuth árulással
vádolta Görgey Artúrt, és ezt
írta meg utóbbi szemszögéből. Zsófi nyolcévesen írta
első versét, és azóta ontja
magából a lírai és prózai, sőt,
a drámai műveket is. A fiatal
tehetség 2014-ben már elnyerte az Aegon Művészeti
Díj irodalmi különdíját, és
négy éve az IRKA pályázatain is sorra hozza el hol az első
díjakat, hol az arany elismeréseket.
n ion

Két festő a természetről
A Poly-Art Alapítvány kezdi belakni a parkvárosi
közösségi házat, tagjainak, elsősorban a Képzőművészek Érdi Köréhez
tartozóknak, lényegében
folyamatosan láthatók alkotásai a falakon, most
éppen egy kettős tárlat
keretében Wenszky Ágnes és Kovács Mátyás mutatkozik be.

Nem lehet véletlen, hogy
éppen e két alkotó társult közös kiállításra, hiszen mindketten szoros kapcsolatban
állnak a természettel, mint
ahogy nem lehet véletlen,
hogy Bereczky Loránd, a
Magyar Nemzeti Galéria
nyugalmazott igazgatója is
ezt az elkötelezettséget
emelte ki méltatásában.
Kovács Mátyás erdőmérnökként szerzett diplomát,
mi másban mutatta volna
meg alkotói tehetségét először, mint a fafaragásban,
noha próbálkozott már akkor festéssel. Az intim viszony tehát megvolt, csak a
pillanatnak kellett eljönnie

Kovács Mátyás
2005-ben egy alkotótáborban, hogy elköteleződjön az
ecset, pontosabban festőkés
mellett, mert az évek során
ez az eszköz vált számára
mindennapossá. E lassan
másfél évtized terméséből
válogatott erre a tárlatra.
Wenszky Ágnes az alkotás folyamatába már gyerekként belekóstolt, mint
írja magáról: „megéreztem az alkotás semmihez
nem hasonlítható, minden
mást kizáró varázsát”.
Először varrónő lett, aztán
dolgozott köny vkiadói

Wenszky Ágnes, Karám című műve előtt

szerkesztőként, mígnem a
sors úgy hozta, hogy környezetvédelmi szakmérnök lett; így vált hát az ő
viszonya is „törvényessé”
az erdővel, a réttel, a fákkal, a virágokkal.
Mindkét alkotó autodidakta művész, akik rendszeresen látogatják a különböző alkotótáborokat.
Kovács Mátyásra például
nagy hatással van a nagybányai festőtelep, ahová
évente vissza-visszatér,
hogy Véső Ágoston Munkácsy-díjas művésztől tanulhasson. Wenszky Anna
szintén táborba jár rézkarcot tanulni Adelmann
Gusztávtól, Piliscsabán pedig festészeti tudását igyekszik elmélyíteni Sáfár Pál
irányításával.
A két alkotó képei január
23-ig láthatók a közösségi
házban. De érdemes észben
tartani azt is, hogy a Poly–
Art éves tárlata december
5-én 18 órakor nyílik a Szepes Gyula Művelődési Központban.
n –y–
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Lírai kárpitok a boltívek alatt
Az Érdi Galéria boltíves
termeibe igazán illenek a
falikárpitok – ezt most a
rövid időn belüli második
textilművészeti kiállítás
okán már bátran mondhatjuk, ahogy azt is, hogy a
műfaj jeles képviselői
nemcsak a kiállítóhely palettáján jelentenek új színfoltot, hanem az érdi művészközösség is bővül általuk, hiszen mind a most
bemutatkozó Szabó Verona, mind pedig a közelmúltban kiállított Tápai
Nóra is Érden él.
Szabó Verona munkásságnak kezdeti időszakában, ami nagyjából az 1960as évek végére, a 70-es évek
első felére esett, a szövés
különböző technikáinak
felhasználásával hangsúlyozta a mondanivalót,
mintegy a műfaj hagyományaihoz visszanyúlva, akkor, amikor a textilművészet a leghaladóbb, hogy ne
mondjuk, forradalmian
friss művészeti ágnak számított – ahogy ezt már a
tárlatot megnyitó Feledy
Balázs művészeti írótól
tudjuk –, amikor a szombathelyi textilművészeti biennálék az egész magyar művészeti progresszió jeles
eseményei voltak. Ebben a
forrongásban divat volt eredetinek, innovatívnak, meghökkentőnek lenni. Szabó
Verona ebben az időszakban illeszkedett be a magyar textil világába – emlékeztetett a szakember –,
hogy a mondanivaló elsődlegességét őrizve folyamatosan kereste és alkalmazta az új formai megoldásokat is, saját fonású fonalat,
gyapjúfürtöt, követ, kavicsot, üveget épített be nagy-

Szabó Verona: „Hervad már ligetünk, díszei hullanak” (Berzsenyi
Dániel)
méretű kárpitjaiba, így született az érdi tárlaton is látható, az 1976-os szombathelyi seregszemlén díjazott
Omlás című műve is, amely
egy földomlást jelenít meg
plasztikus eszköztárral.
A nyolcvanas évek közepétől Szabó Veronának a kárpitszövés a legkifejezőbb
műfaja, s változatlanul a tartalom és a technikai tudás
finom összhangja a legjellemzőbb műveiben, ahogy
Feledy Balázs megállapítja,
fontos számára az eredeti
technika tisztelete, nem véletlenül, hogy szívesebben
nevezi magát kárpitművésznek a megszokott textilművész helyett.
A tárlaton egy másik arcát
is elénk tárja az alkotó, látunk nagyon finom kollázsokat, rajzokat is a falakon,
amelyek azt is bizonyítják,
hogy rajzolni nem csak papírra lehet. A művészettörténész kiemelte ezeknek a rajzoknak a finom színezését,
kompozíciós rendjét, kidolgozottságát, s ki meri jelen-

teni, hogy ezek nem kiegészítői Szabó Verona munkásságának, hanem életművének szerves részei.
Nem lehet szó nélkül hagyni – ahogy Feledy Balázs
sem tette – Szabó Verona kötődését az irodalomhoz. Műveiben nem hogy leplezni
nem kívánja lírai alkatát, a
versekhez való gyerekkortól
meglévő vonzódását, de
egyenesen mondanivalójának középpontjába emel például egy-egy Berzsenyi-sort,
– amelyek különösen alkalmasak a kárpitokon való
megjelenítésre –, de az ihletők között éppen úgy megtaláljuk József Attilát, ahogy
Petőfi Sándort is. Ezek a műMindenre van
vek – a méltató szerint – igen Mindenre van
megoldásunk!
plasztikusan fejezik ki és megoldásunk!
Kérjeajánlatunkat!
ajánlatunkat!
adják meg a lényegét Szabó kérje
Verona művészetének, hiszen a legutóbbi években EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.
EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.
életműve terebélyesedését
az irodalmi, zenei vonzatú
alkotások adják, amelyek a
létezés metafizikai kérdéseit vetik fel.

Szenzációs őszi őrület

Szenzációs
gyári
Műanyag nyíláSzáróK
aKárárak
2 hÉt alatt!

Műanyag éS fa nyíláSzárók kedvezMénnyel!
éretű
SBzaebvlátnéymri és
or
bbelteéjriádrekatóil
ktárr
rak
aajtjótkó

2030 Érd,
érd,Iparos
Iparosu.
u.30.
30.

70/608-0808
2030

70/608-0808

T ű Z i faT e l e p

QQM. Nagy

Hasított, vágott (25, ill. 33 cm)
bükk, tölgy, akác

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

Fabrikett-akció!
Ha fa, akkor
Zso-fa!

10 kg 790 Ft
1 raklaptól 75 Ft/kg

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu

A művész folyamatosan keresi és alkalmazza az új formai megoldásokat

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

EUTR szám: AA5854440

165282

Díjazták az (I)GAZSÁGOT

Az IRKA idei pályázatára
21 szerző nyújtott be verseket
és novellákat, amelyek a történelem és az egyéni életek
igazságtalanságait tartalmazzák, a társadalmi és erkölcsi értelemben vett igazságot – mondta el Daróciné
köszöntőjében. És bár az
igazság és gazság volt a tematika, a felolvasott művek
jó része éppúgy szólt téves
ítéletalkotásról és ítélethozatalról, illetve azt ezt befolyásoló tényezőkről is. Egy közös volt bennük: hiába – vagy
talán éppen azért –, hogy az
igazságról szóltak, végtelen
pesszimizmust árasztottak.
A beadott pályaműveket a
Somfai Istvánból, Szabó Aidából és Daróci Lajosnéból
álló zsűri értékelte, és a tavaly bevezetett módon idén
is arany, ezüst és bronz minősítéseket osztottak ki; a
díjazottak pedig olyan országszerte elismert képzőművészek alkotásaival is
gazdagodhattak, mint Tarnócziné Barabás Irén, Szekér Gizi, Wischin Tibor,
Wegenast Róbert.
Kiemelkedő arany kategóriában részesült, és ezzel elnyerte Wegenast Róbert művét Kovács F. István, aki A
bitó című pályaművében azt
dolgozta fel, milyen érzések
kavaroghattak Nagy Imrében és az őt és társait halálra

kultúra

kultúra

216201
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Erdélyben jártunk
ADVENTI HANGVERSENY
AZ ÉRD-ÚJVÁROSI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN,
MINDEN ADVENTI VASÁRNAP, AZ ESTI 6 ÓRAI MISE UTÁN.

karácsonyi „cipősdoboz” ajándékgyűjtés
érdi gyerekeknek

DECEMBER 2-ÁN:

Gyűjtőpontok:

SZIRMOK NŐI KAR
Karnagy Stiblo Anna
Zongorán közreműködik Roszkos Péterné

Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó utca 9.)
December 2. 10:00 - 19:00
December 3-7. 09:00-19:00

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Parkvárosi Közösségi Ház (Érd, Gépész utca 14.)
December 2. 10:00 - 19:00
December 3-7. 09:00-19:00

„Itt az óra, hogy felébredjünk álmunkból!
Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk!”
Róm.13,11-12

Meghívó Meghívó Meghívó

ÁLDOT T, BÉKÉS
KARÁCSONY T
KÍVÁNUNK!

Meghívó

Amit várunk:
JÁTÉKOK
ÉDESSÉG
ISKOLASZEREK
GYEREKKÖNYVEK

1
2 3

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

A Poly-Art Alapítvány és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár
A Poly-Art Alapítvány és a Csuka
A(Érd,
Poly-Art
Zoltán
Városi
Alapítvány
Könyvtár
és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Hivatalnok
u. 14.)
(Érd, Hivatalnok
u. 14.)
(Érd,
Hivatalnok u. 14.)
szeretettel
meghívja Önt
és családját
szeretettel meghívja Önt és családját
szeretettel meghívja Önt és családját

MEGHÍVÓ
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait

HANUKA
HANUKAÜNNEPSÉGÜNKRE
ÜNNEPSÉGÜNKRE

2018. december 02-án vasárnap 16 órára
2018. december 02-án vasárnap 16 órára
a Érd Parkvárosi Művelődési Házba
a Érd Parkvárosi Művelődési Házba
( Érd Parkváros, Gépész u. 14. )
( Érd Parkváros, Gépész u. 14. )

Gyülekező és beéneklés testvériskolánk udvarán. Magyar népdallal
köszöntöttük a csapatot fogadó szászrégeni tanárokat és diákokat.
Séta Székelyudvarhely főterén
Program:
Program:
vacsora után a Boróka néztük a várat. Az utolsó
köszöntő
együttes táncosaival töltöt- nap délelőttjét Kolozsvár Ünnepi
 Ünnepi köszöntő

Az
Ünnep
részleteinek ismertetése
tünk el egy órát: énekeltünk, nevezetességeinek megis Az Ünnep részleteinek ismertetése

Ünnepi
ima
táncoltunk. A negyedik na- merésével töltöttük. Elláto Ünnepi ima
pon egy működő vízimalmot gattunk Mátyás király és A Szolgagyertya meggyújtása
 A Szolgagyertya meggyújtása
vehettünk közelebbről szem- Bocskai István szülőházá- A Hanukija első gyertyájának a meggyújtása, amelyet T. Mészáros
 A Hanukija első gyertyájának a meggyújtása, amelyet T. Mészáros
ügyre, ahol egy idős bácsi a ba, sétáltunk a belvárosban. András polgármester úr gyújt meg
polgármester úr gyújt meg
zsindelykészítés rejtelmeibe A történelmi helyszínek és a ÜnnepiAndrás
állófogadás Hanukai fánkkal

Ünnepi
állófogadás Hanukai fánkkal
is beavatott minket, majd káprázatos őszi táj kárpófelsétáltunk a hegyre egy kilátóhoz, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílt a Hargita
csúcsaira. Jártunk Fehéreg yházán az 1848–49-es
szabadságharc emlékművénél, majd Segesváron meg-

tolt minket minden fáradtságért. Felejthetetlen élményben volt részünk, szívesen emlékezünk az Erdélyben töltött csodálatos
napokra.
Mák Virág 7. d

A program ingyenes!
A program ingyenes!
Budakörnyéki Zsidó Hitközség
Budakörnyéki Zsidó Hitközség

a 2018. december 5-én (szerdán) 17 órakor
a 2018. december 5-én (szerdán)
a17
2018.
órakor
december 5-én (szerdán) 17 órakor
rendezendő
PÓDIUM-estre,
rendezendő PÓDIUM-estre,
rendezendő PÓDIUM-estre,
amelyen bemutatkoznak:
amelyen bemutatkoznak:
amelyen bemutatkoznak:
Kovács Mátyás (festészet),
Kovács Mátyás (festészet),
Kovács
Mátyás (festészet),
Szabó Valéria (irodalom),
Szabó Valéria Karácsony
(irodalom), IstvánSzabó
Valéria (irodalom),
(irodalom),
Karácsony
István
(irodalom),
Karácsony
István
(irodalom),
valamint sor kerül a Poly-Art Irodalmi Díj
átadására.
valamint sor kerül a Poly-Art Irodalmi
valamint
Díjsor
átadására.
kerül a Poly-Art Irodalmi Díj átadására.
Közreműködik:
Közreműködik:
Közreműködik:
Csősz Loránd (VMG –gitár, ukulele,
ének)
Csősz Loránd (VMG –gitár, ukulele,
Csősz
ének)
Loránd (VMG –gitár, ukulele, ének)

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

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

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

Kohéziós Alap

219360

SZERETETCSOMAG

A „Határtalanul” pályázatnak köszönhetően a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 7. évfolyamából
44 diák vehetett részt október közepén egy csodálatos
ötnapos erdélyi utazáson.
Szászrégenben ellátogattunk a város evangélikus
templomába, majd testvériskolánkban töltöttünk el nagyon jó hangulatú órákat.
Ezután a Kemény-kastély
következett. Maga a báró úr,
a család ma is Erdélyben élő
leszármazottja volt az idegenvezetőnk, aki nagyon izgalmas, érdekes történeteket mesélt az őseiről és a
kastélyról. Szovátán megnéztük a Medve-tavat, majd
Parajdon a sóbányát és a
sószorost. Korondon csodaszép, saját készítésű cserépedényeket láttunk, végül
Tamási Áron, majd Orbán
Balázs síremlékét látogattuk meg. Következő szálláshelyünk Zeteváralján volt.
Délelőtt hatalmas sétával
indítottuk a napot a vadasparkban, ahol szarvasok sétálgattak mellettünk. Székely udvarhelyen 3 órás városnézés következett, majd
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műsor

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
KAMARATEREM
Nagy György textilművész kiállítása
Megtekinthető december 4-ig
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!

PROGRAM
ADVENT ÉRDEN
Ünnepre hangolódás a főtéren

Betlehemes játék, a Kolompos együttes
adventi koncertje, adventi gyertyagyújtás
December 2-án, vasárnap 16–18.30 óráig

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

Poly-Art Alapítvány csoportos
kiállításmegnyitója

A tárlatot megnyitja Feledy Balázs művészettörténész. Közreműködik Deák Mihály,
Deák Balázs és Szabóné Bán Ildikó
December 7-én, péntek 18 órakor

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Irodalomkedvelők klubja

Klubnap, felolvasás
December 7-én, pénteken 15.30 órakor

Kézműves Klub

Mézeskalács-díszítés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 8-án, szombaton 10 órakor
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők kulturális,
közművelődési alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
06 23/365-490/105

TÁRLAT
Két festő a természetről

9 órakor

Irány a gimi!

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

Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor

SZERDÁNKÉNT
Senior torna

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

Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

PROGRAM
Mi a lélek tükre?

Minden hétfőn és kedden 9 órakor

Guzsalyas kézimunka szakkör

Így tedd rá!

HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna

Zumba

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

Gerinctréning
15 órakor

Wenszky Ágnes és Kovács Mátyás közös
kiállítása
Megtekinthető január 23-ig

KLUBÉLET
Meridián torna
Szövőszakkör

50 felett is mozgékonyan

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

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

Ökofilmklub

18.30 órakor

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

8.30 órakor

Kerekítő

Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45 órakor

Szenior Örömtánc

ELŐZETES
„LoveYourBelly”

Hasizomfejlesztő tréning
December 4-én, kedden 10 órakor

Mikulásváró Ecsetelő

14.30 órakor

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor

Kézműveskedés kicsiknek
December 6-án, csütörtökön 9 órakor

Anya-baba Klub

info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
December 1. és március 31. között hétfő
szünnap, kedd-péntek 10–17 óráig, szombat-vasárnap 10–18 óráig
Valamennyi kiállítás megtekintésére
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,
a kedvezményes jegy ára 500 Ft,
tárlatvezetési díj 3000 Ft
kiállításonként.

TÁRLAT
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Érd 775
Mindennapi élet Érden a 13–16.
században.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus
újraolvasva

Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül

Az Érd és környékéről a Szovjetunióba
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink
emlékére
A múzeum tetőtéri előadóterme és a
kocsiszín rendezvényekre bérbe vehető
kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel összeegyeztethető
célokra. Információ: Borsos Andrásné
06 23 363 036

December 13-án, csütörtökön 10 órakor

Zumba

18.30 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
8.30 órakor

Ringató

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036

9.30 és 10.15 órakor

Meridián torna

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 Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
vagy a www.csukalib.hu honlapon
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
December 1-jén, szombaton és december
15-én, szombaton a Gyermek- és
Szombat: 8-tól 13 óráig
Felnőttkönyvtár 8–16 óráig, a Parkvárosi
Fiókkönyvtár 8–12 óráig lesz nyitva. A
Jószomszédság Könyvtára és a Zenei
Könyvtár ezeken a napokon ZÁRVA tart.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Adventi könyvválogatás
December hónapban

A Poly-Art Alapítvány pódiumestje
A Poly-Art Irodalmi Díj átadása
December 5-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
Karácsonyváró foglalkozások
December hónapban

Baba-mama klub
November 30-án, pénteken 10 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR

Angol nyelvi klub
December 4-én, kedden 18 órakor
A belépés minden rendezvényünkre
ingyenes! Foglalkozásokra csoportokat
csak előzetes egyeztetés után tudunk
fogadni. Kérjük, hogy legalább két héttel
előre kérjenek időpontot, azon részleg
e-mail címén, telefonszámán vagy
személyesen, ahol a foglalkozás
zajlik majd.
Segítségüket és megértésüket
köszönjük!

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

Idősek
Karácsonyára
AZ IDŐSÜGYI TANÁCS TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT
AZ IDŐSEK KARÁCSONYA ALKALMÁBÓL
RENDEZETT GÁLAMŰSORÁRA

2018. december 13-án, csütörtökön 15 órára
az Érd Arénába (Érd, Velencei út 39–41.)

A gála keretében a
Jókai Mór - „ Melyiket a kilenc közül?”- zenés
karácsonyi történet című előadást tekinthetik
meg a Múzsák Társulata előadásában.
A belépők december 3-tól vehetők át a művelődési központban.

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

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

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

TÁRLAT
A vadrózsa illata

GYERMEKKÖNYVTÁR

Szabó Verona kárpitművész kiállítása
Megtekinthető december 8-ig

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

Advent
ÉRDEN

Meghívó

227465

Kiss Borbála és Révész László fotókiállítása
Megtekinthető november hónapban

A részvétel ingyenes
14 órakor
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DECEMBER 2.
vasárnap 16:00-18.30-ig

DECEMBER 6.

DECEMBER 16.

ÜNNEPRE HANGOLÓDÁS

MIKULÁSVÁRÓ

KARÁCSONYVÁRÓ
CSALÁDI DÉLUTÁN

17:30

16:00

16:00

BETLEHEMES JÁTÉK
Görömbő Kompánia interaktív meséje

17:00

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

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

vasárnap 16:00-18.00-ig

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

DEcEmBEr 3., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 2018–2019. évi női kézilabdabajnokság
ÉRD–Alba FKC
20:40 Kor Kontroll Percek 23. rész
Ön mennyire rosszmájú?
21:05 monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 Bibliai Szabadegyetem 36/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

DEcEmBEr 4., KEDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
Kada and Libitum patyolat 2.
20:40 Vámos miklós beszélgetős műsora
49. rész
Garaczi László író
21:35 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
Érdi VSE–SÁRVÁR FC
23:15 műábránd
Bátorfi Szabolcs
23:35 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó
00:05 Tűzijáték

DEcEmBEr 5., SZErDA

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 mozgás sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 37/90. rész
20:50 Az 1684-es érdi ütközet története
ismeretterjesztő film
21:15 Három nővér
2. rész
22:45 Sztárportré 173. rész

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

23:15 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
23:45 Fény-kép dokumentumfilm
00:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:30 Híradó
00:45 Tűzijáték

23:50 Érdi Szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 9.
00:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:35 Híradó
00:50 Tűzijáték

DEcEmBEr 6., cSÜTÖrTÖK

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Kor Kontroll Percek 23. rész
Ön mennyire rosszmájú?
19:55 Fény-Kép
kulturális magazin
20:25 mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 174. rész
21:25 monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 Az 1684-es érdi ütközet története
ismeretterjesztő film
22:20 Három nővér
2. rész
23:50 Bibliai Szabadegyetem 37/90. rész
00:40 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
01:10 Tűzijáték

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 173. rész
20:30 2018–2019. évi női kézilabdabajnokság
ÉRD–Alba FKC
21:40 Kempo sportmagazin
21:55 Kor Kontroll Percek 23. rész
Ön mennyire rosszmájú?
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

DEcEmBEr 7., PÉNTEK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Kor Kontroll Percek 23. rész
Ön mennyire rosszmájú?
20:25 Advent Karácsony
ismeretterjesztő film
21:05 Érdi Jazz fesztivál 2018
László Attila–Háy János
22:20 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:50 Fény-Kép kulturális magazin
23:20 mozgás sportmagazin

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

DEcEmBEr 8., SZOmBAT

DEcEmBEr 9., 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 Érdi Jazz fesztivál 2018
László Attila–Háy János
22:55 mozgás sportmagazin
23:25 Fény-Kép kulturális magazin
23:55 Érdi Szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 9.
00:25 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
00:55 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
01:25 Tűzijáték

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix
SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
08.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató
magazinja
16.00 Aréna
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 Heti Téma
A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
Az Érd FM 101.3 slágerlistája
VASÁRNAP
06.00 Aréna ism.
08.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
Az Érd FM 101.3
gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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Közérdekű tájékoztató

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

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE
2018. december 1.
Áfonya u., Akácfa u., Almafa u., Alsóerdősor
u., Alsóvölgyi u., Árnyas u., Árvalányhaj
u., Ászok u., Aszú u., Avar u., Badacsonyi
u., Bajuszfű u., Bakator u., Barackfa u.,
Bazsarózsa u., Begónia u., Beléndek u.,
Bem köz, Benedek u., Berkenye u., Bikavér
u., Bodzafa tér, Boglárka u., Bogyó u.,
Bojtorján u., Bokor u., Bokrétafa u., Bor u.,
Borbolya u., Boróka u., Borostyán u., Buxus
u., Burgundi u., Búzavirág u., Bükkfa u.,
Cédrusfa u., Ciklámen u., Citromfa u., Csap
u., Csenkesz u., Cseresznyefa u., Cserfa u.,
Cserje u., Csicsóka u., Csormolya u., Csorbóka u., Csopaki u., Dália u., Dercefű u., Dinka
u., Diófa u., Donga u., Ébenfa u., Égerfa
u., Eperfa u., Estike u., Ezerjó u., Facélia u.,
Fagyöngy u., Fátyolvirág u., Felsővölgyi u.,
Fenyőfa u., Fenyves köz, Fodormenta u.,
Folyondár u., Furmint u., Fügefa u., Fűzfa
u., Galagonya u., Georgina u., Gesztenyefa
u., Gladiolus u., Gledicsia u., Gyertyánfa
u., Gyopár u., Gyömbér u., Gyöngyvirág
u., Gyűszűvirág u., Haraszti u., Hársfa u.,
Hárslevelű u., Hordó u., Iparos u., Jávorfa u.,
Jegenyefa u., Juharfa u., Kádár u., Kadarka
u., Kályhás u., Kármentő u., Kárpitos u.,
Kéknyelű u., Kéményseprő u., Kerékgyártó
u., Köszméte u., Kovács u., Kökény u., Kőműves u., Kőrisfa u., Körtefa u., Köszörűs
u., Kövező u., Lakatos u., Leányka u., Lonc
u., Luc u., Lugas u., Mahagóni u., Makk u.,
Málna u., Mandula u., Mázoló u., Meggyfa
u., Mester u., Mogyorófa u., Moha u., Mókus u., Muskotály u., Must u., Műszerész u.,
Művezető u., Napszámos u., Narancsfa u.,
Naspolya u., Nyárfa u., Nyírfa u., Nyomdász
u., Olvasztár u., Oportó u., Otelló u., Öntő
u., Ötvös u., Pezsgő u., Platánfa u., Rekettye
u., Ribizke u., Rizling u., Sárfehér u., Saszla u., Siller u., Simító u., Somfa u., Somlói
u., Szamorodni u., Szedő u., Szénégető u.,
Szépilonka u., Szerelő u., Szigetelő u., Szilfa
u., Szilvafa u., Szilváni u., Szőlő u., Szövő
u., Szürkebarát u., Takács u., Tárnoki u. (a
Bajcsy-Zs. u., és a Árvalányhaj u., között),
Tekercselő u., Tetőfedő u., Tímár u., Tiszafa
u., Toboz u., Tokaji u., Tölgyfa u., Törköly u.,
Törökbálinti u., Tüske u., Ürmös u., Vájár u.,
Venyige u., Vésnök u., Vincellér u.

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Érdi Bolyai János Általános Iskola

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
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 megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: matematika szakos általános iskolai tanári végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a tantárgy tanításához szükséges elhivatottság.
Előnyt jelentő kompetenciák: kiváló szintű

szociális kompetencia, problémamegoldó készség, kreativitás, gyermekközpontúság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok
igazolások: fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; bizonyítványmásolatok; motivációs levél;
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betöltésének időpontja: folyamatos, legkésőbb 2019. január 28.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2019. január 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi
Teréz nyújt, a 06-30-571-6607-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton Baranyi Teréz részére a baranyiterez63@
gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2019. január 16.

hirdetmény
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

IDEGEN NYELVI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
AZ ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM INTÉZMÉNYEIBEN

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Az ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020
Program keretében „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című, VEKOP-8.5.1-17 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Idegen nyelvi készségfejlesztés az Érdi Szakképzési Centrum Intézményeiben” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke
az elszámolható összköltség 100%-a, amely 268,01 millió forint. A projekt teljes egészében
európai uniós támogatásból valósul meg, az Európai Szociális Alap hozzájárulásával.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Belső Ellenőrzési Csoport

intézményi belső ellenőr

A projekt fő célja, hogy négy típusú idegen nyelvi képzés valósuljon meg A1, A2, B1, B2 kimeneti szinteken angol, német, orosz és francia nyelveken. Formáját
tekintve távoktatási, valamint csoportos képzési formában. Ezen célkitűzések nagymértékben támogatják az idegen nyelvi készségek, valamint az oktatás fejlesztését az élethosszig tartó tanulás célrendszerébe kapcsolódva. Az Érdi Szakképzési Centrum a felhívásnak eleget téve olyan képzések megvalósítását tervezi,
amelyek segítik az Érden és annak vonzáskörzetében élő lakosság nyelvi készségeinek fejlesztését. A képzésbe bevont személyek Érd, Gyál, Dabas, Százhalombatta,
Szigetszentmiklós, Kiskunlacháza főbb területekről kerülnek toborzásra. A centrum összesen 2002 fő képzését tervezi 143 csoportban. A képzéseken részt vevők
minimum 75%-ának sikeres vizsgát kell tennie. A sikeres vizsgáról a centrum tanúsítványt/bizonyítványt állít ki. A szakmai program kialakítása során a centrum
kérdőív segítségével állapította meg a célcsoport igényeit a képzésekkel kapcsolatban. Az Érdi Szakképzési Centrum elsődleges közvetlen célcsoportja az egyes
tagintézményeiben tanuló diákok, a KLIK Tankerületeinek iskoláiban tanulók, egyéb középiskolák diákjai, valamint az egyéb munkaerőpiaci szereplők által érkezők
– munkaügyi központ, cégek alkalmazottai. A nyelvi képzések őket érintik elsősorban, a képzések során megszerezhető tudást ők tudják közvetlenül hasznosítani. A
támogatási kérelem közvetett célcsoportját a térségben tevékenykedő vállalkozások jelentik. A magasan képzett munkaerő biztosítja számukra a minőségi, pontos
munkavégzést, a nagyobb hozzáadott értéket. A magasan kvalifikált munkaerő előnyt jelent a piaci verseny során.
A program nagyban hozzájárul az idegen nyelvi készséggel nem vagy alacsony szintű készséggel rendelkező célcsoport számára szervezett képzések szintjétől
a készséget magasabb szintre fejlesztő célzott felnőttképzési programok elindításához, amelyben a képzéseket idegen nyelvi képzés szervezésére engedéllyel
rendelkező képző intézmények szolgáltathatják. Eredményként csökken az idegen nyelvi készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkezők szintje az állampolgárok körében.
Pergel Antal főigazgató
Mészáros Balázs oktatási és felnőttképzési szakmai vezető

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§(1)
és a 66/A bekezdéseiben foglaltak alapján óvodapedagógusi munka ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, vala-

Az Érd Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,

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

Ne engedjünk
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást
észlel a városban,
az alábbi telefonszámokon,
illetve e-mail címen
tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890,
06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com

mint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményeiben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus;
magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
felhasználói szintű levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook); felhasználói szintű Internetes
alkalmazások; szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés; kiváló szintű szakmai tudás; kiváló szintű innovatív, kezdeményező; kiváló szintű
kommunikáció készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: érvényes közalkalmazottaknak szóló
erkölcsi bizonyítvány; végzettséget igazoló okiratok másolata; fényképes szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
december 11.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére
történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 673/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus; elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta
részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül;
személyesen Szénásiné Mészáros Márta részére,
Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
december 12.

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI
A hét minden napján,
0–24-ig hívható telefonszámok:
Szociális Gondozó Központ:
Intézményvezető:
Utcai szociális munkás:
Kríziskoordinátorok:
Gyermekjóléti Szolgálat:
Polgárőrség:
Hajléktalanszálló:
Érdi Vöröskereszt:
Mentő:
Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ügyelet
Felnőttorvosi ügyelet

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

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; vagyonnyilatkozattételi 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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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Készült Magyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Családügyi Államtitkársága megbízásából.
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Mire lehet használni az adminisztráción vagy a tananyagbeli lemaradás behozásán túl az osztályfőnöki
órákat és mi keresnivalójuk van ezeken a rövidfilmeknek? Hogyan lehet a tanulást és a tanítást, azaz a diákok és a pedagógusok munkáját is sikeresebbé tenni
az agyféltekék működésének ismeretével és azok tudatos (ki)használásával?
Ilyen kérdésekre kapha
tott választ az a mintegy
húsz pedagógus, akik részt
vettek az Őszi Pedagógiai
Napok keretében az Érdi
Vörösmarty Mihály Gimná
ziumban múlt hét szerdán
megtartott interaktív elő
adásokon és műhelyfoglal
kozásokon.
Az átmenetek pedagógiá
ja volt a Budapesti Oktatási
Központ által múlt héten
megszervezett Őszi Peda
gógiai Napok témája, és eh
hez csatlakozott, idén im
már második alkalommal,
az Oktatási Hivatal bázis
intézményeként a VMG.
A pedagógiai napok kere
tében a gimnáziumban
múlt héten szerdán délelőtt
Maróti Zsolt Viktor ma
g yar–történelem szakos
tanár tartott előadást, be
mutató órát és műhelyfog
lalkozást az érdeklődő pe
dagógusoknak, Rövidfil
mek és drámapedagógiai
gyakorlatok az osztályfő
nöki órákon címmel. Az elő
adáson kiderült, hogy bár a
részt vevő pedagógusok
többsége volt már osztály
főnök, de módszertani kép
zést csak elenyésző hánya
duk kapott az egyetemen
vagy a főiskolán arra néz
ve, mit lehet kezdeni az osz
tályfőnöki órán a diákok
kal, ha, jobb esetben, nem a
lemaradásunkat akarjuk
behozni történelemből vagy
magyarból, vagy a hiányzá
sok adminisztrációjának
szenteljük az egész órát.
Merthogy lehet és kell is
mással foglalkozni ezeken
az órákon – például a diá
kokkal és az őket érdeklő
kérdésekkel. De mi is érde
kelheti őket? Maróti Zsolt
Viktor tizedikes osztályá
nak érdeklődési listáján
előkelő helyen szerepel pél
dául eg ymás megítélése
vagy a karrierválasztás. A
bemutató órán pedig a
konfliktusok kezelését, an
nak módjait vitatták meg a
diákok tanárukkal közösen
egy erről szóló rövidfilm
megtekintése után.
Hornung Zsuzsanna né
met szakos mentortanár
szintén egy olyan módszert
mutatott be a délután folya
mán a pedagógus kollégák

nak, ami sajnos nem sok
szor kerül kellően előtérbe
a tanárképzés során. „A
tanulás tanítása” témakör
rejtelmeibe vezette be
ugyanis egy interaktív elő
adás keretében a résztve
vőket, ami során a pedagó
gusok önmagukon is kipró
bálhatták az agyféltekék
működésének interferenci
áját, megismerkedhettek az
agyféltekék funkcióival és
az ebből adódó, a tanítást
tanulást befolyásoló ténye
zőkkel. Hornung Zsuzsan
na azt mondja, a módszer
nem forradalmi, már a ’60
as években megjelentek
könyvek arról, hogy ha fel
ismerjük és alkalmazko
dunk ahhoz, hogy az egyes
diákoknak melyik a ked
venc agyféltekéje, akkor a
diákok sikeresebbek lehet
nek a tanulásban, a peda
gógusok pedig a tanítás
ban, mindenki jól jár tehát.
Az meg, mondani sem kell,
a legjobb, ha mindkét agy
féltekét megdolgoztatják a
pedagógusok. Ezzel szem
ben a legrosszabb az, ha
teljesen fig yelmen kívül
hagyjuk az agyféltekék mű
ködésének meghatározó
szerepét, és például csak
feleletválasztós vagy csak
kifejtős kérdéseket teszünk
fel egy felmérésben. Mert
hogy például ilyen részle
tekben befolyásolja a tanu
lást és a tanítást, illetve
ezek sikerességét az agy
féltekék dominanciája,
azaz, ahogy Hornung Zsu
zsanna fogalmazott: az,
hogy melyik a kedvenc agy
félteke. A részt vevő taná
rok közül sokak számára
újdonságként ható módszer
és az azt bemutató interak
tív előadás annyira meg
fogta a pedagógusokat,
hogy amint véget ért, meg
kérték Hornung Zsuzsan
nát, legyen folytatás.
A Vörösmarty tehát idén
is bebizonyította, hogy van
nak itt más köznevelési in
tézmények és pedagógusok
számára is példaértékű jó
gyakorlatok, és még a meg
felelő pedagógusgárda is
megvan hozzá, aki mindezt
tovább tudja adni kollégá
iknak.
nQJan

Egy út vége és egy másik eleje

Lóháton a múltba és a jövőbe

Idén is az Érdi Gárdonyi
Géza Általános Iskola és
Gimnázium indította a
szalagavatók sorát a városban. Az ÉRD Arénában pénteken este megrendezett eseményen felkerültek a szalagok a
Gárdonyi 55 végzős diákjának ruhájára.

Mindenkori Honvédelmünk és a Ló volt a címe
annak a családi napnak,
amit immár második alkalommal rendezett meg
a Simonpuszta Nemzeti
Lovas és Hagyományőrző
Egyesület a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséggel
kötött együttműködése
jegyében, a Honvédelmi Ézsiás Vencel huszár őrnagy elmondta: Fabrinczi Kováts Mihály
Sportszövetség támogatá- karcagi huszártiszt volt az, aki megalakította az amerikai könnyű
sával.
lovasságot a függetlenségi háborúban

A Gárdonyi több mint
nyolcvanéves intézmény, de
a gimnáziumi tagozat vi
szonylag fiatal: ez a hatodik
évfolyam, amit lassan az út
jára bocsátanak az idei tan
évben, és bár a péntek este
még az ünneplésről és a
táncról szólt, a viszonylag
korai szalagavató célja ép
pen az, hogy utána már tel
jes gőzzel a célegyenesbe
álljanak, és minden energiá
jukat a tanulásra fordítsák
a végzősök – mondta el Vásárhelyi Pálné, aki a beteg
ség miatt távol maradt Pintérné Bernyó Piroska igaz
gatónőt helyettesítette az
eseményen.
A lelátó soraiban ott ült a
végzősök családtagjai mel
lett dr. Aradszki András or
szággyűlési képviselő és dr.

Az estét a hagyományos keringőkön kívül meglepetéstáncokkal színesítették a fellépők
Bács István alpolgármester
is, akik egyegy virágcsok
rot nyújtottak át az igazga
tóhelyettesnek és a végzős
diákok osztályfőnökeinek.
A végzősök már szeptem
ber eleje óta készültek a ren
dezvényre. Tamás, aki ko
rábban versenytáncolt, és
hozzá van szokva ahhoz,
hogy nagy tömeg előtt lépjen
fel, azt mondta, ez most
mégis egy kicsit más, és na
g yon izgul. Orsolya azt
hangsúlyozta, hogy ha lehet,

az elmúlt időszakban, épp a
szalagavatóra való készü
léssel még jobban összeko
vácsolódott az osztály, és
éppen ezért kis szomorúság
is van benne a közeledő bú
csú miatt.
Az estét a hagyományos
keringőkön kívül meglepe
téstáncokkal színesítették a
fellépők, akik a bemutatott
koreográfiák után a család
jukkal és pedagógusaikkal
bálozhattak egyet az ÉRD
Arénában.
nn

Szerviz műhelyben és asztalon
Idén is megtelt érdeklődőkkel az ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája tornaterme az intézmény nyílt
napján.
A végzős általános iskolá
sok és szüleik nemcsak a fel
vételi követelményekről és
az induló szakokról kaptak
tájékoztatást, hanem bekuk
kanthattak a tanműhelyek
be, tanórákba is, és találkoz
hattak, beszélgethettek az
intézmény diákjaival, taná
raival is.
A következő tanévben is
négy szakgimnáziumi tago
zat – autószerelő, kereskedő,
irodai titkár, közszolgálati
üg yintéző – és tizeneg y
szakközépiskolai – cukrász,
szakács, pincér, eladó, festő
mázolótapétázó, karosszé
rialakatos, központifűtés és
gázhálózatrendszerszerelő,
villanyszerelő, gépi forgá
csoló, szerszámkészítő, he
gesztő – indul az érdi intéz
ményben.
A diákok és szüleik tizenöt
helyszínen pillanthattak be
az iskola életébe: végignéz
hették, hogyan zajlik egy ke

A múlt hétvégén háromnapos kiképzésben részesültek a rendezvényen részt
vevő huszárok és lovas polgárőrök, vasárnap pedig
nyílt napon hívták interaktív történelmi utazásra az
érdeklődőket. Ki lehetett
próbálni az íjászkodást, fel
lehetett ölteni a lovagi vértet, sőt, a nagyon elszántak
a huszár ötpróbán is indulhattak.
– Egyesületünk célja a lovas hag yományok minél
szélesebb körben való megismertetése és eljuttatása
gyermekektől a felnőttekig.
A szabadidő egyik legnemesebb, leghasznosabb formá-

ja, ha azt a lovak mellett, a
szabadban töltjük. Ez mindenképp szebb és jobb alternatívát biztosít, mint a plázakorszak vadhajtásai –
mondta el Korein László, az
egyesület elnöke.
– Számunkra a legnagyobb fizetség az, ha csillogó szemű kisgyerekek jönnek a lovak közelébe, és amikor megkérdezzük, hog y
tudjátok-e, kik a világ legkülönb katonái, akkor azonnal
rávágják, hogy a magyar
huszárok – büszkélkedett
Ézsiás Vencel huszár őrnagy, a MHKHSZ alelnöke.
– Simonpusztán olyan
hag yományőrző munkát

nQÁdÁm Katalin

Az első alkalmon a tanszékvezető felhívta a könyvtárban
szép számmal megjelent végzősök figyelmét, hogy az írásbeli vizsga sokkal hangsúlyosabb, hiszen dupla annyi pont
szerezhető rajta, mint a szóbelin. Kitért arra is, hogy milyen
buktatók merülhetnek fel az
egyes feladattípusoknál, illetve ezeket hogyan lehet elkerülni. Elmondta például, hogy
teljesen felesleges az írók, költők életrajzát bemagolni, ezeket szinte soha nem szokták
számon kérni, és az elemzés
pontozásakor sem tudja megmenteni a dolgozatot, illetve
annak íróját, ha az elemzett
mű szerzőjének teljes életrajzát leírja bár, ugyanakkor magával a művel nem tud mit kezdeni.
Dr. Szentesi Zsolt ehelyett
azt tanácsolta a jelenlevőknek, hogy olvassák és tudják a
kötelező olvasmányokat, mert
azokra rendszeresen rákérdeznek az írásbeli vizsgák fel-

folytatnak, amit napjainkba is bele lehet illeszteni.
Márpedig Széchenyi óta
tudjuk, hogy akinek nincs
múltja, nem lesz jövője
sem – mondta el megnyitó
beszédében T. Mészáros
András polgármester.
Dr. Aradszki András
pedig azt emelte ki, hogy
Simonpuszta a hag yományőrzés mellett a jövőnek is helyet ad, hiszen
kiemelt figyelmet szentel
a gyerekeknek, hogy megismertesse és megszerettesse velük is a lovas sportot és a lovas hag yományokat.
QQJAN

A CSALÁDI LAPOZÓ
ADVENTI SZÁMA
Színek, illatok,
hangulatok

Ezért várjuk
a telet!

CSALÁDI

adatai, és mert csak ezek ismeretében alakulhat ki az
emelt szintű érettségire jelentkező diákok között egy olyan
szintetikus rálátás, gondolkodás a művekről, amely segítségével képesek alkalmazni irodalmi és fogalmi ismereteiket,
illetve olvasói tapasztalataikat – ami viszont már elvárás
ezen a szinten.
A sorozat kiemelt célja, hogy
a továbbiakban azon kortárs
művek elemzéséhez nyújtson
segítséget, amelyek bár felkerülnek a 2018/2019 tanév május-júniusi emelt szintű magyar érettségi tételei közé, de a
hag yományos középiskolai
tananyagból vagy hiányoznak,
vagy legalábbis az esetek többségében már nincs idő ezekkel
a tanórák keretein belül elmélyültebben foglalkozni.
A következő, februárra tervezett előadáson már célzottan
ilyen művek kerülnek elemzésre a tanszékvezető által.
QQnoi

A DUNÁNTÚL CSALÁD

I MAGAZINJA

L APOZÓ
V. ÉVF. 6. SZÁM

Legyen a miénk a
legszebb karácsonyfa

A diákok és szüleik bekukkanthattak a tankonyhába, ahol ínycsiklandozó ételek készültek
A nyílt napon nagyon sok
szülő is részt vett. Ahogy ér
deklődésünkre eg y édes
anya elmondta, azért kísérte
el a lányát, mert szeretné
tudni, milyen iskolába, mi
lyen pedagógusok közé ke
rül a gyermeke.
Aki nem tudott eljönni,
vagy nem jutott el mind a ti
zenöt helyszínre, pótolhatja:
december 12én ismét nyílt
napot tart a Kós iskola.

Hiánypótló sorozatot indított útjára a Csuka Zoltán Városi Könyvtár múlt hét szerdán. Finomságok éretleneknek és érdeklődő éretteknek címmel ugyanis az emelt
szintű magyar érettségire való felkészüléshez nyújtanak segítséget dr. Szentesi Zsolt, az Eszterházy Károly
Főiskola Magyar Irodalomtudományi Tanszéke vezetőjének előadásai.

MEGJELENT

Vidám pillanatok:
játékok a fa alatt

rékcsere, milyen munka zaj
lik egy lakatosműhelyben,
készíthettek marcipánt a
cukrászokkal, bekukkant
hattak a tankonyhába, elles
hették a szalvétahajtogatás
és a profi tányértartás forté
lyait a pincérnek készülő ta
nulóktól. Ízelítőt kaphattak
az irodai munkából, vala
mint abból, mi a feladata egy
eladónak, és természetesen
közismereti órákat is láto
gathattak.

Ami a tankönyvből kimarad

INGYENES KIADVÁNY

ADVENTI

gondolatok...

234351

A tanulás tanulása
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SZTÁRINTERJÚ

INTERJÚK, CIKKEK,
HASZNOS ÖTLETEK

a család minden tagjának
3-99 éves korig
FÓKUSZBAN A CSALÁD!

Szombathely

Érd
Veszprém

Hévíz
Zalaegerszeg
Keszthely

Székesfehérvár

Siófok

Nagykanizsa
Kaposvár

Programajánló
6 megyéből

Keresse városunk és a környék legforgalmasabb csomópontjain,
kereskedelmi helyein, illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

S ze ke re s
A d ri en n el

Sztárinterjú
S
zekeres Adrien
én
ekesnő, dalszerzővel

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

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat

Driving Mobile Media Innovation

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

Ismerje meg, milyen egy gyártóvállalatnál dolgozni!

Jelentkezés szakmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése
előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.

JELENTKEZZEN MOST!
... és hogy miért érdemes minket választani?

értékesítő

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

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.

*31128*

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

Mindenféle ács/kőműves munkákat, kémények-kerítések építését, lapostető szigeteléseket vállalok. 0630/571-97-43, 06-20-214-9640
*75836*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók decemberben 30-50%-os kedvezménnyel. Nyugdíjasoknak +10%
kedvezmény! 06-70-676-7722.
*29013*

164210

165958

183825

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

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

Munkavédelem
Munkaruházat

PaPucsok,

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

klumPák

TÉLiGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.
ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393
06/23/524-596

GARÁZS

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

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

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

*25634*

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

KÉMÉNY, FŰTÉS,
GÁZKÉSZÜLÉK CSERE,
VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK!
Több éves tapasztalattal vállalom,
kémények kivitelezését:
Leier, Schiedel, kondenzációs
kémény, fatüzelésű kémény
bélelését és szerelt kémény építését.
Fűtési rendszer kiépítése.
Gázkészülék csere akár
24 órán belül, egynapos
beüzemeléssel, minden szükséges
dokumentum intézése.
Villanyszerelés tervezéstől átadásig.

Duguláselhárítás non-stop,

202722

165300

*72843*

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

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

OKTATÁS

NAGY ŐSZI GYÜMÖLCSLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!

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

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

Matematika korrepetálás. Házhoz
megyek! 06-70-9410775

100%-os natúr préselt
Driving Mobile Media Innovation

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

Albrecht János
+36-70/905-5519 • jofuteskft.hu

164255

ÁLLÁST KÍNÁL

*78115*

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

T:30/2721769, fINoMGYuMoLCSLE.hu

ANTIKVITÁS

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

Csuka László: 06-30-933-35-02

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!

LOMTALANÍTÁS A-Z-IG!
06-20-525-1211

*11326*

*98571*

VeGYeS

Eladó Cardo matrac 200*180-as, megkímélt állapotban. 06-30-316-2303

*31410*

Eladó gázpalack, vasrács ajtóra, hűtőszekrény, fagyasztóláda, számítógép,
szőnyegek és sok más a lakásból. 0623-377-576
*26221*

Életjáradékot fizetnék havonta
idős személynek ingatlanért. 06-309515107
*34061*

Mafell csaplyukmaró és Makita körfűrész (150 mm vágásra alkalmas) és lézeres szintező eladó. 06-30-749-4582
*31848*

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

50-es, 60-as, 70-es évekből bútorokat
és kiegészítő dísztárgyakat vásárolok!
06-70-2825381
*01541*

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

213574

További információ:

Érd Pára Príma
és Érd Kálvin téri

Alu AWI hegesztőket
Betanított munkásokat
Raktári dolgozókat
Lakatos szerelőt

szakképzett PÉK
és PÉKsegÉd
munkatársakat keresünk.

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

Átlagosan elérhetõ bruttó jövedelem: 340 000 Ft

keres kiemelt kereseti
lehetőséggel

Homlokzati Hôszigetelô rendszer
1,5 mm vakolattal

λD=0,039 W/mk!

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

pékségünkbe

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

Homlokzati kôzetgyapot
Hôszigetelô rendszer
220985

KRAUSE Kft. (Érd)

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

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Budai utca 1.

T: 06-20/9-346-354

Tárnoki indulással keresek teherautóra
gépkocsivezetőt.
Tevékenység autómentés gépszállítás.

Legyen Ön is SMT GÉPKEZELÕ!

06 23 534 111

2016.06.15. 10:54:12

Hulladékhoz
Kézi rakodással is

Ema ablakgyártó kft.
érdi nyílászáró szaküzletébe

T: 06-20/288-5148
Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27% kedvezménnyel. Hétvégén is. Garanciával. 06-30/318-21-73.

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

212668

Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely.

Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal, pozíció
megjelölésével, elérhetőséggel az
erdos.aniko@krupptsa.hu
e-mail címen. Érdeklődni
lehet a +36/30-363-4250-es
telefonszámon Erdős Anikónál.

Mi n d e n f é l e

AutomAtA mosógépjAvítás

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

ÉRDI GYORSSZERVIZ

06-30/2411-343

194175

Feltételek:
• gépészeti alapismeret
• targoncavezetői engedély

Konténer

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!

228988

három műszakos munkarendbe

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

*30332*

VÁLLALKOZÁS

Csókás vízvezeték-szerelő

216223

Automata-gépsor kezelőt

KONTéNeR

172107

Előny:
• angol nyelvtudás.

t: 06-30-682-1390

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

191711

Feltétel:
• középiskolai végzettség
• logisztikai területen eltöltött
gyakorlat

AzonnAli készpénzfizetéssel!

165245

Logisztikai asszisztenst

AUTÓFELVÁSÁRLÁS

215875

Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely

*78614*

234384

Újonnan megnyíló érdi
cukrászüzemünkbe
cukrászt, cukrászsegédet, cukrászati
konyhai kisegítőt
(fizetés megegyezés
szerint) keresünk.

Feltételek:
• targoncavezetői jogosítvány
• raktárkezelési gyakorlat

168134

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.
Telefon: 06 30 276 6071 vagy 06 30 910 6987.
E-mail: siriusalapitvany@gmail.com.
Honlap: www.siriusalapitvany.hu.

Raktárost

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

233893

Jolánka 2 év körüli, kedves,
élénk, közepesre nőtt, ivartalanított szuka. Más kutyákkal
általában jól kijön, játékos,
de egyedüli kedvencként is
megállná a helyét. Emberbarát, a gyerekeket is szereti, a
labdát visszahozza.

234744

Rocco kistestű, 8–10 év körüli
pekingi palotakutya keverék
kan kutyus. Eddigi életében
nem sok törődésben részesült, elhanyagoltan és betegen kikötötték egy állatorvos
rendelője elé. Alkalmazkodó,
barátságos, nyugodt.

Barna Zoltán, Érd, Papagáj u. 12.
t: 06-23-368-016, 06-20-942-9676
www.erdiredony.hu

A MAPEI Kft.
sóskúti gyárába keres:

233487

Redőny javítás s.O.s.!

Üzemképes autót veszek,

204817

Méretre, garanciával

168839

Redőny
sZúnyOgháló

napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

Tető készítéséhez ácsokat-betaní- Kétszemélyes háztartásba, családi
tott ácsokat felveszek. Magas kere- házba keresek tiszta, precíz takarítót
seti lehetőség! Telefon: 06-30/563- heti 1x-i alkalomra. 06-30-318-7868
*30096*
55-44.

JÁRmű

166431

Gazdikereső

Redőny

228522

168839
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164057

apróhirdetés

komplett rendszer 1,5,
szilikon vakolattal:

10 cm
15 cm

AKCIÓ!

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

kôzetgyapot

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

λD=0,035 W/mk!

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

graFitos prémium Homlokzati
Hôszigetelô rendszerre
1,5 mm vakolattal

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

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

λD=0,031 W/mk

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

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

217109
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Legyőzték a verhetetlent

RÖVIDPÁLYA

Akró az Arénában
Az akrobatikus rock and roll magyar bajnokságnak adott otthont az Érd Aréna vasárnap. Az országos seregszemlén az utánpótlás korosztályok versenyeztek reggeltől estig. A helyi Masters
Sportegyesület öt egysége volt érdekelt.
Egy héttel korábban hasonló rendezvénynek volt házigazdája
Balatonfüred, de akkor más korosztályok és formációk voltak érdekeltek. Ezúttal a gyermek és serdülő csapatok, valamint a junior és felnőtt párosok versengtek egymással. A Masters Sportegyesület öt egysége mérettette meg magát az év utolsó hazai
tornáján. Akik tavaly kilátogattak a Magic magyar bajnokságra,
nem csalódhattak a hangulatban, és ugyanez volt a helyzet idén
is. Látványos képi világ és remek zenei háttér szolgálta a résztvevőket és a nézőket egyaránt.
A délelőtti selejtezőkből a Gábor László–Szalai Alexa duó a középdöntőig jutott és a nyolcadik helyet szerezte meg.
Ugyanebben a mezőnyben a Záhonyi Patrik–Bradács Tamara, illetve az Ölbey Vajk–Szalma Borka kettős a döntőbe táncolta magát. Végül előbbi páros hatodik, utóbbi hetedik helyen zárt.
A felnőttek mezőnyében Czanik László és Korpás Petra szintén ott
voltak az esti fináléban, ahol az előkelő, ötödik pozícióban zártak.
A serdülő nagyformációs kategóriában a Dream Travellers, azaz
az Álomutazók fantázianevű csapat hatodik helyezést ért el.
Sárdi Anita szakosztályvezető szerint minden versenyzője beleadott apait, anyait a magyar bajnokságon, így az eredményektől
függetlenül is elégedett a látottakkal. A sportvezető hozzátette,
hogy a junior mezőny nagyon erős volt, amelyben csak a Mastersből három páros volt érdekelt.
A Masters SE decemberben karácsonyi gálával zárja az évet,
amelynek szintén az Érd Aréna lesz az otthona.

Remek végjáték
A budapesti Palota RSC vendégeként aratott újabb bajnoki győzelmet a Delta RSE Érd az NB II-es női röplabdabajnokság Közép
csoportjában. A 9. fordulóban három szettben nyertek Végh Angéláék.
A játéknap előtt négy győzelemmel és négy vereséggel a csoport középmezőnyében elhelyezkedő Delta kissé idegesen
kezdte a mérkőzést. Emiatt szorosan alakult az eredmény, fej-fej
mellett haladtak a csapatok. A felvonás végét azonban jobban
bírták a tigrisek és 25:23-ra nyertek. A részsiker megnyugtatta a
gárdát és a második szettet már könnyebben hozták, 25:19 lett a
vége.
A 2:0-s előny birtokában kezdődött a harmadik játékrész, amiben sokáig vezettek Dömötör-Mátrai Beáta tanítványai, de 22:19
után felzárkóztak a hazaiak és 22:22-nél ki is egyenlítettek. Az
utolsó pontoknál viszont ismét remekül koncentráltak Gál Wandáék, 25:23-ra behúzták az etapot és 3:0-ra győztek a bajnokin.
A Delta így kilenc mérkőzés után öt győzelemmel és négy vereséggel, 16 ponttal már ötödik a tabellán.
Tombor Szonjáék december 2-án, 16 órától a Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban a TFSE ellen folytatják NB II-es szereplésüket.
QQPecsuvácz

Minaret Kupa
Az Érdi VSE sakk szakosztálya megrendezi a IX. Minaret Kupa
nyílt rapid sakkversenyét. A verseny 2018. december 16., vasárnap 9.50 órától kb. 14.30 óráig, az Érdi VSE sporttelepén (Érd, Ercsi u. 34.) kerül megrendezésre.
A lebonyolítás svájci rendszerben történik, 7 fordulóval. A mérkőzések gondolkodási ideje: 15–15 perc. Helyezések eldöntése:
Pontszám, Buchholz érték, Berger érték, Sorsolás.
Nevezést elfogadnak 30 versenyzőig december 14-én 18 óráig a
06-20-256-0808-as telefonszámon vagy a sakkpeti@gmail.com
e-mail címen (a nevezés visszaigazolással érvényes). Ha a létszám nem telt be, nevezni lehet személyesen a helyszínen 9.40
óráig. Nevezési díj 500 Ft/fő.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják.
Az első forduló sorsolása 9.55 órakor lesz a jelenlevők részvételével.

Harcos matinéval zárt
az Érdi VSE

A hibátlan mérleggel, hat
győzelemmel és vereség
nélkül álló Szent Pál Akadémia ellen aratott óriási
bravúrt a BKG-VMG DSE
férfi kosárlabdacsapata az
NB II Közép B-csoportjának hetedik körében!
Alaposan bekezdett a ta
valyi ezüstérmes ellen a há
zigazda VMG, hiszen Nyitrai Ákos vezetésével az első
negyed derekán már 11–4re
is vezetett, előnyét pedig a
játékrész végéig növelni tud
ta, így nem kis meglepetésre
22–10es előnnyel mehetett a
rövid pihenőre.
A támadásban és védeke
zésben szerzett rendkívül
fontos lepattanókat a máso
dik negyedben is kihasznál
ták a hazaiak, hiszen ugyan
a fővárosi együttes bünte
tőkből számos alkalommal
eredményes volt, de a nagy
szünetig csak öt pontot tu
dott faragni hátrányából,
így a térfélcsere előtt is hét
ponttal, 35–28ra vezetett a
vendéglátó.
A fordulás után még to
vább zárkózott az éllovas
SZPA, ám előnyét nem en
gedte ki a kezei közül a BKG
VMG, amely a záró felvonás
ra is 51–48as vezetéssel ér
kezett.
A negyedik negyed rend
kívül kiélezett küzdelmet
hozott, hol az érdiek léptek
meg néhány ponttal, hol a
vendégek zárkóztak kettőre,
majd három perccel a mér
kőzés vége előtt 0–0 után

2–1-es győzelmet aratott a Mol Vidi FC II vendégeként az
Érdi VSE az NB III Nyugati csoportjának 16. fordulójában. Az érdiek már az első percekben Koós Gábor révén
előnybe kerültek, majd az első félidő derekán egy gyors
gólváltás után ki is alakult a végeredmény.

Nyitrai Ákos huszonhét pontot dobott a listavezető ellen
(Fotó: Domonkos Bálint)

először volt döntetlen az ál
lás (63–63). Ezt követően vi
szont Nyitrai Ákosék több
labdát is szereztek, eldöntve
ezzel a mérkőzést, miután
74–67re nyertek, s óriási
bravúrt értek el a listavezető
ellen, amely eddigi hat mecs
csén 96 pontot átlagolt, ám a
remek érdi védekezés győ
zelmet ért.
– Arra készültünk, hogy
meglepetést okozunk. Ők
voltak az esélyesek, hiszen
tavaly ezüstérmesek lettek
az NB IIben, most is hasonló
terveik vannak. Jól küzdöt
tünk, jól kezdtük a meccset,
mivel g yorsan tízpontos
előnyt tudtunk kialakítani,
végig jól védekeztünk, amit
mutat, hogy az ellenfél 90 és
100 pont között szokott do
bálni az eddigi mérkőzésein,
úgyhogy az, hogy 67 ponton
tartottuk őket, mind az egyé

ni, mind a csapatvédekezést
és a küzdőszellemünket di
cséri, de támadásban is sok
kal jobban dobtunk, főleg a
hárompontosokat. Ami ed
dig probléma volt, hogy a ki
élezett végjátékban Csepe
len és előtte a Közgáz ellen is
hibáztunk, amikor meg lehe
tett volna nyerni a meccset,
most viszont volt egykét já
tékosunk, aki jó döntéseket
hozott és fontos kosarakat
szerzett – értékelt Valaczkay Gábor, a BKGVMG DSE
játékosedzője.
A BKGVMG DSE decem
ber elsején a BLF KK vendé
geként folytatja szereplését
a bajnokság nyolcadik for
dulójában, míg a következő
hazai mérkőzésre decem
ber 9én, a KKS DSE ellen
kerül sor a Vörösmarty Mi
hály Gimnázium tornacsar
nokában.
Q Domi

Hozták a formájukat
Nyolc arany- és három bronzéremmel zárta le a szezont
az Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatikai Sportegyesület, amelynek kungfusai a dunakeszi országos bajnoki döntőn szerepeltek.
Az érdiek közül Mák Attila múlt héten, Mezőtúron de
bütált küzdelemben, ám az
országos döntőn csupán for
magyakorlatban szerepelt –
szokásához híven eredmé
nyesen, hiszen korcsoportjá
ban mind a pusztakezes,
mind a rövidfegyveres, mind
a hosszúfegyveres kategó
riában aranyérmes lett.
A gyermek egyes korcso
portban Srágli Liliána nya
kába két aranyérem került,
miután pusztakézben és hosz
szúfegyverben sem előzték
meg, ahogy a szeniorok között
szereplő Magyari Lászlót
sem, aki szintén pusztakézben
és hosszúfegyverben lett első.
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Nagy Márk Krisztián for
magyakorlatban és küzde
lemben is indult. Előbbiben
két ezüstérmet szerzett,
míg utóbbiban light contact,
60 kilogrammban a dobogó
legmagasabb fokára állha
tott fel. Varga Zsombor egy
győzelemmel és egy vere
séggel ezüstérmesként zár
ta az obt.
– Mák Attila elhozta, amit
szerettünk volna. Az obra
való kvalifikáció második
fordulója nem sikerült jól, ez
által kérdésessé vált, a dön
tőben ki fog az élre állni
mindhárom kategóriában,
de sikerült erre pontot tenni
és bizonyítani, hogy Mák At

tila ennek a korcsoportnak a
legjobbja Magyarországon –
értékelt Balogh Péter, az
ÉSWS SE elnökedzője.
– A többi versenyző telje
sítményével is elégedett va
gyok, hiszen Nagy Márk má
sodik mérkőzését nyerte
meg küzdelemben a hétvé
gén és magyar bajnok lett.
Varga Zsombor első mérkő
zését eltaktikázta egy kicsit,
ezért ott kikapott, de a má
sodik meccsre összekapta
magát, és küzdelmes talál
kozót nyert meg, így ezüstér
mes lett. A formagyakorlato
saink, Magyari László és
Srágli Liliána nagyon szé
pen hozták a formáikat, még
engem is egy kicsit meglep
tek azzal, hogy mennyire jól
sikerült nekik ez a verseny
– tette hozzá a klubvezető.
QQdébé

Remekül kezdte a székesfehérvári, 2018-as utolsó bajnokiját az Érdi VSE, hiszen
már a harmadik percben
Koós Gábor találatával megszerezte a vezetést, amikor
Németh Gábor Vince beadása a hazaiak kapusától,
Hársfalvi Andrástól az érdi
támadó elé pattant, aki nem
hibázott (0–1).
Ezt követően ugyan a hazaiak többet birtokolták a
labdát és veszélyesebben is
játszottak, de a jól záró érdi
védelmen nem tudtak átjut-

ni, majd a 26. percben Ország Péter nagy mentése
után a hazaiaknál maradt a
labda, s amíg az érdi védelem kezezést reklamált, Pápai Kristóf egyenlített (1–1).
Ez azonban nem tartott
sokáig, hiszen egy perccel
később Kelemen Patrik lövését sem tudta fogni a Vidi
II kapusa, a Hársfalviról kijövő labdát pedig Koós Gábornak az üres kapuba kellett pofoznia (1–2).
A félidő hajrájában Takács Martin szabadrúgása

MOL VIDI FC II–ÉRDI VSE 1–2 (1–2)
Székesfehérvár, 100 néző. V: Leél-Őssy Ádám (Nyerges Zsolt, Szabó
Dániel)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – Koós,
Kónya, Pallagi, Melczer (Pintér N., 81.) – Kelemen P. (Balázsovics,
58.), Pál Sz. Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól: Pápai (26.), ill. Koós
(3., 27.).

Bajszos november. Az Érdi VSE játékosai idén is csatlakoztak a Movember Mozgalomhoz, hogy bajusznö
vesztéssel, illetve adományokkal hívják fel a figyelmet a prosztatarák elleni küzdelemre. A labdarúgók
pénzt is gyűjtöttek az akció keretein belül, amelyet a Ments Manust Mozgalom számára ajánlottak fel
Kertész Ferenc ölében landolt, ám a fehérváriak támadója átesett az érdi kapuson,
amiért a játékvezető büntetőt ítélt. Szabó Bálint tizeneg yesét azonban Kertész
Ferenc hárította, így a szünetre is egygólos érdi vezetéssel vonultak a felek.
A fordulás után hol a hazaiak, hol a vendégek domináltak, ugyan több helyzete a
Vidi II-nek volt, de a nagyobbak az érdiek előtt adódtak,
ezekből azonban már nem
született több gól, így az Érdi

Kaszás Elza diákolimpiai bajnok
Emellett még két érmet szereztek az Érdi Spartacus góinak és helyosztóinak,
SC női birkózói a döntőről, míg a felnőtt férfi csapat ahol eldőlt, mely együttesek
folytatják szereplésüket az
megőrizte NB I-es tagságát.
az NB I-ben, illetve kik jutKiskunfélegyházán a vá- dezett mérkőzésen nagy ri- nak fel az Extraligába. A
rosi sportcsarnokban közel válisát múlta felül, majd a három szőnyegen zajló csakétszáz indulóval került finálét pillanatok alatt patversenyen az érdiek timegrendezésre a diák és nyerte meg. Testvére, Lilla zennégy birkózója mérette
serdülő női diákolimpia or- az 52 kilósok között a dobo- meg magát. A bentmaradást
szágos döntője. A lányok gó legalsó fokára állhatott. célul kitűző érdiek a Tatamost nem az egyesületük- 40 kilóban Baljer Kitti ép- bányai SC-t 6–2-re győzték
nek szereztek dicsőséget, pen lecsúszott az első hely- le, amivel a csoport harmahanem a saját iskoláik szí- ről, miután a döntőben vere- dik helyén végeztek a válogatottak sorát felvonultató
neiben indultak. 46 kilo- séget szenvedett.
A tavaszi odavágók után BHSE és Vasas SC mögött,
grammban Kaszás Elza
nagyon eredményes birkó- ezen a hétvégén a Budapes- ezzel pedig eldőlt, hogy mazással lett aranyérmes, mi- ti Honvéd SE adott otthont a rad NB I-es az Érdi Spartaután a döntőbe jutásért ren- férfi birkózó NB I visszavá- cus.
n DB

Kaszás Elza (b) Südi Gábor edző és csapattársai, Baljer Roxána, Kaszás Lilla, Baljer Kitti és Gazsi Blan
ka társaságában

VSE 2–1-es idegenbeli sikerével a tabella második helyéről vonul téli szünetre.
– Inkább a harcosság jellemezte ezt a matinét. A legfontosabb nekünk a három pont
megszerzése volt. Rögtön a
mérkőzés elején megszereztük a vezetést, utána ránk
jött a Vidi és egy érdekes góllal egyenlített, de azonnal sikerült válaszolnunk. Ez volt a
döntő, hogy a második gólt
megrúgtuk. Biztató, hogy
mindig ott tudunk lenni elöl,
ebben a bajnokságban is vé-

gig dobogón voltunk, ezt kell
folytatni jövőre is egy olyan
játékkal, hogy minél kevesebb gólt kapjunk, mert az
fájó pont nálunk – nyilatkozta Limperger Zsolt, az Érdi
VSE vezetőedzője.
Limperger Zsolt csapatára még vár egy feladat, hiszen december 5-én, 12 órától a szintén NB III-as Tarr
Andráshida SC-t látja vendégül a Magyar Kupában a legjobb tizenhat közé jutásért
rendezett mérkőzésen.
nQDomonkos BáLint

Kishuszárok, nagyvezérek
Az Érdi VSE sakkozói csapatmérkőzésen a Veresegyház együttesét fogadták. Betegségek miatt mindkét csapat tartalékosan állt fel és az erőviszonyok vendéggyőzelmet jósoltak.

Dunakeszin a Pest megyei ifjúsági sakkversenyen az Érdi VSE két
sakkozója vett részt. A 3. korcsoportos lányok mezőnyében Demeter
Jázmin első helyen végzett, a 2. korcsoportos fiúk mezőnyében Va
nek Benedek (j) második lett
Szerencsére nem így alakult a mérkőzés. Az ifjúsági
Vanek Benedek győzelmével
kezdődött, majd a negyedik
és hetedik táblán létrejött
döntetlen után Kánnai
László ellenfele adta fel a kilátástalan küzdelmet. Vendég Balázsnak is sikerült
begyűjtenie az egész pontot,
íg y háromórás küzdelem
után 4–1-re alakult az állás.
Ezután két vendéggyőzelemmel egy pontra zsugoro-

dott a különbség. A második
és harmadik táblán is döntetlen eredmény született,
majd Pápai János hatórás
játszmában felőrölte ellenfele ellenállását és begyűjtötte
az utolsó pontot. Így a végeredmény: Érdi VSE–Veresegyház 6–4.
Az ÉRDI VSE sakkcsapata
a Pest megyei Szupercsoportban a Dunaharaszti mögött továbbra is a második
helyen áll.
n HPL
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