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„A fotózás, a gyűjtés, a helytörténet maradt szerelem”
Interjú Fajkusz József fotográfussal n 4–5. oldal

XXIX. évfolyam, 42. szám    2019. október 24.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Érd  is csatlakozott a 10 millió fa akcióhoz
Az Érdi Környezetvédő Egyesület is 

csatlakozott a 10 millió fa elnevezésű 
civil kezdeményezéshez; első faültető 
akciójukat múlt szombat délelőtt tartot-
ták a Forrás téren. Gyertyánági Lívia, 
az egyesület környezetvédelmi munka-
csoportjának vezetője elmondta: helyi 
lakosok javaslata alapján választották 
a Forrás teret, az ÉKFI pedig javaslato-
kat adott, hogy milyen fákat érdemes 
ültetni. Diót, berkenyét szelídgeszte-
nyét választottak. A fákat úgy ültették 
el, hogy lehetőség legyen a játékra, foci-
zásra is. – Nagyon jó, hogy ilyen sokan 
eljöttek. Mindenkinek felnyitja a szemét 
arra, hogy igenis szükséges fákat ültet-
ni, és hogy mennyire fontos a klíma- és 
a környezetvédelem. Nemcsak a lakos-
ság, hanem a települések vezetői is lát-
ják: erre igenis kell pénzt és időt fordí-
tani. Egy-egy ilyen akció összeková-
csolja az embereket. Minden évben sze-
retnénk megismételni ezt a faültetést; 
reméljük, jövőre egy hasonlóan nagy 
területet tudunk fásítani – mondta 
Gyertyánági Lívia. n 3. oldal

Nem lesz idén túlélési pont

Melegétel-osztás, tüzelőtámogatás, vörös kód. A haj-
léktalanellátásban dolgozó szakemberek múlt csütör-
töki értekezletükön áttekintették az előttük álló és a 
már elvégzett téli teendőket, illetve a törvényi változá-
sokból adódó feladatokat, lehetőségeket.  n 6. oldal

Harmincöt éve virágoznak

Jubileumi hangversenyt tartott múlt szombaton a Szir-
mok Női Kar a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, ahol 
nemcsak a zenetörténet, de a kórus múltjának fontos ál-
lomásaiba is betekintést nyerhetett a hallgatóság, amely 
jelentős sikereket ért el az elmúlt 35 évben.  n 8. oldal

Papírforma itt is, ott is

Előbb Győrben szenvedett a papírformának megfelelő 
vereséget, majd kiütéses győzelmet aratott az újonc SZISE 
ellen az ÉRD a női kézilabda NB I-ben. Legközelebb októ-
ber 26-án, szombaton 18 órakor a másik újoncot, a Szom-
bathelyi KKA-t fogadják az ÉRD Arénában.  n 23. oldal

(Fotó: ÁdÁm Katalin)
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Érd is csatlakozott a 10 millió fa akcióhoz
Önkéntesek fákkal ültették körbe szombaton a Forrás 
teret, az Érdi Környezetvédő Egyesület szervezésében. 
Csőzik László polgármester is részt vett az akcióban. 
Mint mondta: szeretnék felgyorsítani és erősíteni a köz-
gyűlés által már elfogadott fásítási programot.

Az Érdi Környezetvédő 
Egyesület is csatlakozott a 10 
millió fa elnevezésű civil kez-
deményezéshez; első faültető 
akciójukat szombat délelőtt 
tartották a Forrás téren. 
Gyertyánági Lívia, az 
egyesület környezetvédelmi 
munkacsoportjának vezetője 
elmondta: helyi lakosok ja-
vaslata alapján választották 
a Forrás teret, az ÉKFI pedig 
javaslatokat adott arra néz-
vést, hogy erre a vizes terü-
letre milyen fákat érdemes 
ültetni. Diót, berkenyét sze-
lídgesztenyét választottak. A 
fákat úgy ültették el, hogy a 
tér központja üres maradjon, 
és lehetőség legyen a játékra, 
focizásra is. 

– Az ÉKFI felajánlotta azt 
is, hogy az ültetőgödröket ki-
ássák, de a lelkes jelentkezők 
ezt a munkát is maguk sze-
rették volna végezni – tette 
hozzá Gyertyánági Lívia. A 
fákat egy kertészetből hoz-
ták, és magánszemélyek vá-
sárolták meg őket a saját pén-
zükből; az egyesület szeretné 
elérni, hogy a későbbiekben 
erre legyen saját forrása. 

– Nagyon jó, hogy ilyen so-
kan eljöttek. Mindenkinek 

felnyitja a szemét arra, hogy 
igenis szükséges fákat ültet-
ni, és hogy mennyire fontos a 
klíma- és a környezetvéde-
lem. Nemcsak a lakosság, 
hanem a települések vezetői 
is látják: erre igenis kell 
pénzt és időt fordítani. Egy-
egy ilyen akció összeková-
csolja az embereket. Minden 
évben szeretnénk megismé-
telni ezt a faültetést; remél-
jük, jövőre egy hasonlóan 
nagy területet tudunk fásíta-
ni – mondta Gyertyánági Lí-
via. 

A faültetésen részt vett 
Csőzik László, Érd polgár-
mestere is, aki elmondta: 
olyan programmal nyertek a 
választáson, ami arról szólt, 
hogy Érd legyen egy igazi 
zöld város, aminek szerves 
része kell hogy legyen a fásí-
tás is.

– A közgyűlés tárgyalta 
legutóbb a fásítási progra-
mot; elmondható, hogy ez a 
politikai szereplők között 
konszenzust élvez. Ezt sze-
retnénk felgyorsítani és erő-
síteni is: a gyűjtőutak, főutak 
mentén fasorokat kívánunk 
létrehozni, és Parkváros-
ban, illetve Érdligeten a ne-

vükhöz méltóan szeretnénk 
ligeteket, parkokat kialakí-
tani. Ne csak játszóterek le-
gyenek, hanem olyan részei 
is a városnak, ahová ki lehet 
ülni, időseknek és fiatalok-
nak is, és élvezni a zöld kör-
nyezetet. Régi álom, hogyha 
ez a folyamat beérik, legyen 
sok-sok olyan rész Érden, 
ahol az utca két oldalán elül-
tetett fasorok lombjai közé-

pen összeérnek. Erre még 
sok évet kell várni, de most 
kell megvetni ennek alapjait 
– mondta a polgármester, 
hozzátéve: szeretnék segíte-
ni a mostanihoz hasonló fa-
ültetési akciókat.

– Látjuk, milyen folyama-
tok zajlanak a világban. A 
klímakatasztrófa elkerü-
lésében nagyon nagy segít-
séget nyújtanak a fák. Fel-
merült, hogy minden gyer-
mek születésekor vagy ép-
pen minden újonnan regiszt-
rált gépjármű nyilvántartás-
ba vételekor ültessünk el egy 
fát a városban. E kampány 
részleteit még fogjuk vizs-
gálni – tette hozzá Csőzik 
László, hangsúlyozva a kör-
nyezettudatosság és az új tí-
pusú várostervezés és -fej-
lesztés fontosságát.

– Azért vagyunk itt, mert a 
klímaváltozás miatt fontos-
nak tartjuk a fák ültetését. 
Nemrég költöztünk Érdre, 
kertes házba, és otthon is ül-
tetünk gyümölcsfákat – 
mondta egy édesanya, Kata-
lin, aki férjével és kisfiával, 
illetve rokonokkal jött el fát 
ültetni a Forrás térre. 

– Otthonra almafát, kaj-
szibarackot, szilvát és cse-
resznyét választottunk, itt 
pedig két diófát ültettünk el 
– tette hozzá. A legkisebbek 
is segédkeztek a faültetés-
ben: ők locsolták a frissen 
ültetett fák földlabdáit. Ter-
mészetesen senkinek sem 
kellett otthonról hoznia a vi-
zet: az ÉTH kitelepült a tér 
szélére egy lajtoskocsival, és 

nemcsak a bőséges beöntö-
zéshez biztosították a vizet, 
hanem a szomjas ültetők 
számára is.

– Azért fontos fát ültetni, 
mert a fa termeli az oxigént. 
Nehéz elhinni, de a gyöke-
reiken keresztül a fák be-
szélgetnek is egymással. 
Azért is fontos még, mert a 
fák megtisztítják a levegőt – 
mondta kérdésünkre a hét-
éves Lőrinc, aki szüleivel és 
nővérével érkezett a prog-
ramra. Az elsős kisfiú el-
árulta azt is: nekik otthon 
egy nagy körtefájuk van, 
valamint négy kis csemete, 
és egy szilvafa, ami „már 
kamaszodik”. Nővére, Iza 
hozzátette azt is: a fák azért 
is fontosak, mert árnyékot 
adnak. 

Voltak, akik nem a rendel-
kezésre álló fácskákból vá-
sároltak, hanem otthonról 
hoztak csemetét, mint példá-
ul Németh Antal, az Érdi 
Kertbarát Kör vezetője, aki 
két saját nevelésű diófát ül-
tetett el. 

– Ahogy körbenézek, elég 
jó körülmények vannak ah-
hoz, hogy ezek a fácskák 
megmaradjanak, hiszen a 
kertek, házak előtt is sok 
szép fa van – mondta lapunk-
nak Németh Antal, akitől 
megtudtuk azt is: a kertbará-
tok is szerveznek faültetést, 
egyik elhunyt tagjuk tiszte-
letére; ez várhatóan novem-
ber 16-án lesz. November 15-
én pedig a klubban növény-
csereberét terveznek.

QQ ÁdÁm K.

Az Érdi Környezetvédő Egyesület minden évben szeretné megismételni az akciót (Fotók: Á. K.)

A faültetésen részt vett Csőzik László polgármester is
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A Szuperinfo laphálózat tagja

Kamerával írt krónika
Legyen az színház, kiállítás, hangverseny, ünnepség 
vagy bármilyen rendezvény, ott Fajkusz József feltűnik 
fényképezőgépével. Évtizedek óta megörökít mindent, 
ami Érden történik, akár az egykori krónikásokhoz is 
hasonlíthatjuk, csak ő nem lanttal kísért dalokkal, ha-
nem kamerájával örökíti meg mindazt, ami majd a jövő 
nemzedékeinek adalékul szolgálhat szülőföldjük múlt-
jának megismeréséhez. De nem csak megörökít, gyűjt 
is, régi fotográfiákat, olykor egyéb dokumentumokat, 
amelyek a település helytörténeti emlékeinek fontos da-
rabjai. 

n  M. Nagy Péter

Fajkusz József nem meg-
bízásból, nem pénzért dol-
gozik. Lelkesedésből, a fo-
tografálás szeretetétől hajt-
va és lokálpatrióta elkötele-
zettségtől indíttatva jár a 
rendezvényekre. A művelő-
dési központ fotóarchívu-
mát lényégben ő gyarapítot-
ta hosszú éveken át önzetle-
nül felajánlott képeivel. Fel-
vételeit több kiállításon is 
láthattuk már, bemutatko-
zott a MAFOSZ-székház-
ban (Magyar Fotóművészeti 
Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége), a Néprajzi Mú-
zeumban, a művelődési köz-
pontban többször is és a vá-

rosi könyvtárban, legutóbb 
az általa gyűjtött régi érdi 
felvételekből rendeztek ki-
állítást.

Olyanfajta elkötelezettsé-
get jelez mindez, ami csak 
Érdet szülőhelyének tekintő 
embertől tűnik természetes-
nek. Fajkusz József annak is 

tartja magát, noha ő maga 
nem itt érkezett erre a világ-
ra 1944 augusztusában, bár 
majdhogynem csak véletle-
nül alakult így.

– A család anyai ága a 
XVI. századig vezethető  
vissza. A nemesi Palikucse-
vics családról Zrínyi is meg-
emlékezik a Szigeti veszede-
lemben. Később a név Pálhá-
zyra változott, édesanyámat 
már így hívták. Ez az anyai 
ág nagyjából 1718–1735-ig 
vezethető vissza, 1722-ben 
halt meg az egyik rokon 
vagy névrokon 102 éves ko-
rában. Tehetős család lehe-
tett anyámé, mert öt bíró volt 
ezen a néven. A községi lege-
lőn – nagyjából a mai vízmű-

vek területén, Nagytétény, a 
6-os út, a Bara-patak és a 
Duna között – földtulajdona 
után nagyapámnak két csi-
kóra és két növendék szar-
vasmarhára volt legeltetési 
joga, ami után csak a pász-
tor javadalmazását kellett 
fizetni.

– Jócskán benne vagyunk 
már az érdi családtörténet-
ben, de még mindig nem 
tudjuk, hol is született Faj-
kusz József.

– Bőnyrétalapon, ami ma 
már csak Bőny, mióta levál-
tak Rétalapról. Ez Győr és 
Bábolna között van, az apai 
família ott élt. Apám a Dunai 
repülőgépgyárban (a későb-
bi Pestvidéki Gépgyár) dol-
gozott, ott laktak Halásztel-
ken, ami egy tanyás telepü-
lés volt akkor, és Tökölhöz 
tartozott. De éltek Fajkuszok 
Érden is. Én lényegében a 
háború miatt születtem 
Bőnyrétalapon, ott valószí-
nűleg biztonságosabbnak 
tűnt. Négy hónapos voltam, 
amikor Érdre költöztünk 
anyámmal, ahogy közeledett 
a front, úgy szerelték le a né-
metek a gépeket a repülő-
gépgyárban, apámék Bajor-
ország déli részén kötöttek 
ki, ott került amerikai fog-
ságba, ahonnan 1948-ban 
tért haza. A teljes család ek-
kor költözött végleg Érdre, 
először a Gellért utcai temp-

lom közelében, majd Érdlige-
ten, a mai Keserűfű utcában 
laktunk.

– A helytörténeti kutatást, 
a múlt fölidézését az emlé-
kek táplálják, akár a kisgye-
rekkorból fölbukkanó képek, 
például az ilyen pillanatok:

– Ha elküldtek beváltani a 
kenyérjegyet – a Népbolt a 
mai Osváth vendéglőnél volt 
–, az öreg Grázer grammra 
kimérte a porciókat, 20 deka 
járt nekem, 20 anyámnak, 
apámnak 40, mert nehéz fizi-
kai munkát végzőnek volt 
besorolva.

– A magukat igazi érdinek 
vallók Ófaluban éltek és él-
nek, ott, a Duna partján, a 
minaret árnyékában, a ró-
mainak mondott köveket ta-
posva egy kicsit mindenkit 
megérint a múlt, ha nem is 
lesz mindenkiből helytörté-
nész. Fajkusz József családja 
1956-ban tért vissza a gyöke-
rekhez. 

– A negyedik osztályt fe-
jeztem be Diósdon, amikor 
Ófaluba költöztünk, a piaci 
bekötőúttal szemben, az 
anyai nagyszülőkhöz. A felső 
tagozatot már az ottani, az-
óta bezárt iskolában kezd-
tem, ahol egy elkötelezett 
pedagógus házaspár kezei 
alá kerültem: Segesdi János-
né volt az osztályfőnököm, 
Segesdi János pedig fotó-
szakkört szervezett nekünk, 
talán, hogy ne csellengjünk 
céltalanul az utcán, talán 
azért, hogy szenvedélyének 
hódolhasson. Apámnak volt 

egy doboz alakú Agfa gépe, 
azzal kezdtem fényképezni, 
a Pálfalvy fényképész egy fo-
rint ötven fillérért csinált 
kontaktmásolatot egy 12 koc-
kás roll filmről, ami akkori-
ban majdnem tíz forintba ke-
rült, amikor egy kiló kenyé-
rért három forintot kellett fi-
zetni. A szakkörben megta-
nultuk a fényképezés elméle-
tét, a képkidolgozás alapjait. 
Volt egy Pajtás fényképező-
gépünk, amit átalakítottunk 
úgy, hogy a 9 × 6 centiméte-
res képkockát megfelezze, s 
így több kép készülhessen 
egy tekercsre. De sokat ta-
nultam Lukács Zoltántól is, 
aki nagy fotós volt, és üveg-
negatívra fényképezett.

– A fényképezés csodájá-
nak fölfedezése újabb érdek-
lődést szült, a régi fényképek 
gyűjtögetését – az első darab 
még ma is megvan, az 1940-
es dunai árvíz idején készült 
Ófaluban –, a két szenvedély 
szinte egyszerre alakult ki, s 
tart egészen a mai napig.

– Néhány év után egyre in-
kább túlmutatott az érdeklő-
désem a fényképeken, úgy 
általában a helytörténet 
után kezdtem érdeklődni, 
ami remekül párosult a fotó-
zással. Rózsa Kálmánné 

„Fajkusz Józsefnek óriási érdeme a múlt eseményeinek átmentése a 
jelenbe…”  (Fotó: M.N.P.)

A gyűjtemény egy darabja: Az 1941-es dunai árvíz  (Fotó: Fajkusz József archívuma)
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érdligeti tanárnő elhivatott-
sága nagy hatást gyakorolt 
rám. A 60-as évektől aztán 
unokatestvérem, dr. Pálházy 
István támogatását is meg-
kaptam a fényképészethez. 
Ő szintén helytörténeti té-
mákat kutatott.

– Volt hát kíváncsiság, volt 
elkötelezettség, Fajkusz Jó-
zsefből mégsem lett hivatá-
sos fotográfus, sorsa úgy ala-
kult, ahogy egy munkáscsa-
ládban szokásos volt.

– Esztergályosnak tanul-
tam, elkezdtem dolgozni, 
egészen 1984-ig egy munka-
helyem volt, a Budapesti Hő-
erőmű vállalat. Közben letöl-
töttem a katonaidőt – éppen 

1968-ban telt ki, amikor az 
sem volt biztos, hogy lesze-
relhetünk a csehszlovákiai 
bevonulás miatt –, aztán Pa-
lotás János közismert vállal-
kozó cégéhez, a korhű utcai 
lámpaoszlopokat gyártó, fel-
újító Kandeláber Részvény-
társasághoz mentem át az 
erőműből, érdekes munka 
volt, dolgoztunk többek kö-
zött az Operaház és a Vörös-
marty tér világításán. Aktív 
éveimet aztán az érdi Alu 
Team Kft.-nél fejeztem be. A 
fotózás, a gyűjtés, a helytör-
ténet maradt munka melletti 
szerelem. Az eseményeket 
szeretem legjobban fényké-
pezni, mindenhová elmen-
tem, s elemegyek ma is, aho-
vá tudok. De szívesen készí-

tettem például tablókat az 
ófalusi iskolának vag y 
könyvborítót a plébánia által 
kiadott könyvekhez – mindig 
ellenszolgáltatás nélkül, ön-
zetlenül. Számomra a fény-
képezés – amit több mint fél 
évszázada művelek – nem 
munka, hanem a mai napig 
szenvedély. Bekapcsolódtam 
a Duna Art Fotóklub munká-
jába, fényképeim rendszere-
sen helyet kapnak a Szepes 
Gyula Művelődési Központ-
ban. Ófalui képeimet a Kis 
Sándor túravezető által szer-
vezett kirándulások ihlették, 
ugyanakkor számos helyi 
híres embert is fényképez-
tem, többek között Jovicza 
Ignácot, Szlameniczky Ist-
vánt, Dóka Klárát, Kóka Ro-
záliát, Tímár Editet, Kovács 
Sándort. Szintén fényképek-
kel dokumentáltam a Szent 
Mihály-templom renoválá-
sát, a templom története 
egyébként is foglalkoztatott, 
ugyanis a néhai Kereskényi 
Gyula plébános az Érd (Ham-
zsabég) és Batta (Százha-
lom) községek történeti váz-
lata című 1874-ben megjelent 
munkájában számos szakrá-
lis és spirituális élményéről 
számolt be a templommal és 
környékével kapcsolatban.

– Az évtizedek alatt össze-
gyűlt tekercseket dátum sze-
rint rendezve őrzi Fajkusz Jó-
zsef, de sokról papírkópia is 
létezik, van például gazdag 
portréalbuma Érd utóbbi év-
tizedeiből. Ha kérik, szívesen 
ad felvételt a Földrajzi Múze-
umnak vagy a Helytörténeti 
Gyűjteménynek, azon is gon-
dolkodik, hogy az egyre is-
mertebb Fortepan gyűjte-
ménynek is felajánl képeiből. 

Erről eszébe jut rögtön egy 
adalék:

– A Fortepan weblapján 
találtam egy képet az érdi 
repülőtérről, amin látszik a 
távolban az az eperfa, amely 
alatt ülve anyám az ölében 
tart 1945-ben. A fát 1966-ban 
vágtam ki, a két fotó azon-
ban máig megvan.

Valahogy így állnak össze 
történelemmé az emlékek, 
így nyernek jelentőséget az 
aprónak tűnő részleteket 
megőrző fényképek, levelek, 
dokumentumok. Fajkusz Jó-
zsef ösztönösen érzett rá 
erre már gyerekként, s tette 

tudatossá az emlékek gyűj-
tését, s az egykor történe-
lemmé váló – mert tudjuk a 
slágerből: „a ma lesz a hol-
nap tegnapja” – események 
képi rögzítését. Ábel And-
rás, Érd, de leginkább Ófalú 
– vagy Óváros, ahogy ő sze-
reti nevezni – közismert ku-
tatója mondta: „Fajkusz Jó-
zsefnek óriási érdeme a múlt 
eseményeinek átmentése a 
jelenbe, amiért köszönet jár. 
Számtalan tárgyi emléket, 
ma már nem létező épületet, 
közösséget őriz a fotógyűjte-
ménye, felhíva a figyelmet 
arra, hogy az itt lakóknak 
jobban kellene vigyázniuk a 
régi értékekre”.

Az eperfa  (Fotó: Fajkusz József archívuma)

A Kandeláber Rt.-nél korhű lámpaoszlopokat újítottak fel 
 (Fotó: Fajkusz József archívuma)
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Memóriatréning szépkorúaknak
A Szenior Akadémia őszi szemeszterében a memóriáról, 
az agyról, a koncentráció javításáról tartott előadást Jan-
zsóné Bolyóczki Éva memóriatréner. A Szepes Gyula Mű-
velődési Központ megtelt a szépkorúakkal, akik olyan 
otthon is végezhető gyakorlatokat ismerhettek meg, amik 
gyorsítják a gondolkodást, fejlesztik a memóriát.

A Szenior Akadémia me-
móriatréning előadása egy-
ből érdekes és hasznos gya-
korlatokkal indult. Az elő-
adó, Janzsóné Bolyóczki 
Éva memóriatréner szójáté-
kokkal készült, régi mesé-
ket kellett felismerniük az 
időseknek, majd azt is fel-
idézni, a kivetítő melyik 
szegletében melyik mese fo-
tója szerepelt.

– Nagyon fontos, hogy mi 
történik velünk, ahogy idő-
södünk, mitől van az, hogy a 
memóriánkkal problémák 

alakulnak ki és mit lehet ez 
ellen tenni. Ahogy az embe-
rek nyugdíjba mennek, egy-
re kevésbé lesznek leterhel-
ve, és habár önmagukra 
ilyenkor sokkal több idő jut, 
az agy problémáival gyak-
ran nem törődnek. Azt azon-
ban sokan érzékelik, hogy 
már nem a régi a memóriá-
juk, arra viszont kevesen 
gondolnak, hogy milyen 
könnyedén lehet kihívás elé 
állítani a memóriát – meséli 
lapunknak Janzsóné Bo-
lyóczki Éva, aki azt is hoz-

záteszi, hogy a memóriát 
nem veszítjük el a kor előre-
haladtával, hanem az infor-
mációk felidézése jelenti a 
gondot és az, hogy lelassul a 
gondolkodás.

A részt vevő nyugdíjasok 
meglepően aktívak voltak és 
jól vizsgáztak a különféle 
feladatokon. Együtt próbál-
koztak azokkal a gyakorla-
tokkal, amik során mindkét 
kezükkel egyszerre kellett 
írni vagy éppen különböző 
ábrákat rajzolni egy időben. 

– A memóriatréningeken 
olyan játékokat mutatok be, 
amik élvezetesek, nem meg-
oldhatatlanok, mégis kihí-
vás elé állítják a memóriát. 
A gyakorlatok általában ah-
hoz hasonlóak, amiket gye-
rekeknek adnak a memória 

fejlesztésére. Ezek során azt 
is tesztelni tudjuk, hogy jön-
nek elő a szavak egy-egy 
szójáték alkalmával. Az elő-
adáson a kézírás fontossá-
gáról is beszéltünk, hogy 
érdemes a domináns kezünk 
mellett a másik kezünket is 
használni az íráshoz. Erre 
is remek gyakorlatok van-
nak, a tükörírás is másféle 
gondolkodást igényel, más 
területét mozgatja meg az 
agynak. Az is jó gyakorlat, 
ha egyszerre próbálunk írni 
a két kezünkkel vagy külön-
böző ábrákat rajzolunk. Az 
idősödés folyamata éppen a 
kognitív képességeket és a 
koncentrációt érinti, így 
ezek a feladatok frissen tar-
tanak – hangsúlyozta tudó-
sítónknak az előadó. 

Mint mondta, számos gya-
korlat van még és az idősek-
nek a számítógéptől sem ér-
demes idegenkedniük: olyan 
játékokat érdemes kipróbál-
ni, amikkel akár otthon, 
egyedül is alkalom nyílik 
játszani. Természetesen a 
beszélgetés, a kapcsolatok 
tartják leginkább frissen az 
agyat, így nem szabad begu-
bózni, társaságban pedig 
kártyajátékokkal és társas-
játékokkal is lehet próbál-
kozni. 

A Szenior Akadémia őszi 
szemeszterének következő 
előadása október 30-án, 
szerdán 15 órától lesz a mű-
velődési központban, és ez-
úttal a téma a Mediáció a 
családban.

QQ győri

Nem lesz idén téli túlélési pont
Melegétel-osztás, tüzelőtámogatás, vörös kód – többek 
közt ezek a témák merültek fel a múlt csütörtöki krízis-
megbeszélésen.

Bár az idő inkább nyárra 
hajaz, hamarosan megkez-
dődik a téli krízisidőszak, 
amikor fokozottan oda kell 
figyelni az utcán, illetve a 
rejtett hajléktalanságban, 
azaz rossz otthoni körülmé-
nyek közt élő emberekre. A 
hajléktalanellátásban dolgo-
zó szakemberek múlt csütör-
töki értekezletükön áttekin-
tették az előttük álló és a 
már elvégzett téli teendőket, 
illetve a törvényi változások-
ból adódó feladatokat, lehe-
tőségeket.

Stehlik Krisztián, a Szo-
ciális Gondozó Központ Haj-
léktalanellátó Központjának 
vezetője elmondta: a legna-
gyobb változást az jelenti, 
hogy ezen a télen nem mű-
ködtethetnek túlélési pontot.

– Szerettük volna ezt meg-
tartani, sőt, bővíteni, de – 
mint azt egy kormányhiva-
tali ellenőrzés feltárta – a 
hatályos jogszabályok csak 
a vörös riasztás időtartamá-
ra teszik lehetővé e túlélési 
pont működtetését. Így, bár 
az önkormányzattal együtt 
mindent megtettünk azért, 
hogy a túlélési pont minden 
téli napon nyitva tartson, 
erre nem kaptunk engedélyt 
– mondta az egységvezető. 

A túlélési pont arra nyúj-
tott lehetőséget, hogy a fedél 
nélkül vagy nagyon rossz 
körülmények közt élők éjjel-
re meleg helyre húzódhassa-
nak – akkor is, ha a szálló és 
az éjjeli menedékhely telt 
házzal üzemelt és akkor is, 
ha a betérőknek nem volt 
bőrgyógyászati, illetve tüdő-
szűrő igazolásuk.

– Nagyon népszerű volt ez 
a szolgáltatásunk, átlago-
san éjszakánként tíz-tizenöt 
ember vette igénybe. Ha 
egész télen nem is működtet-
hetjük, vörös riasztás idején 
természetesen ismét meg-
nyitjuk a túlélési pontot – tet-
te hozzá Stehlik Krisztián. 

Ezt a riasztást extrém hi-
deg idő esetén rendelik el, és 
az eljárásrend az, hogy haj-
léktalanokat segítő szerve-
zetek mellett szükség esetén 
a bentlakásos intézmények-
nek is meg kell nyitniuk ka-
puikat a rászorulók előtt. 
Érden erre nem volt szükség, 
mivel a hajléktalanellátó ezt 
a lehetőséget a túlélési pont 
kialakításával biztosítani 
tudta – és nem is csak a ri-
asztás idején, hanem egész 
télen. Most viszont nem tud-
nak több embert fogadni, hi-
szen a Fehérvéri úti részleg 

jelenleg telt házzal üzemel. 
Az éjjeli menedékhelyen hu-
szonhárman, a női szállón 
tízen, a férfiszállón tizenket-
ten laknak. Így Százhalom-
battára, illetve egy budapes-
ti szállóra tudják irányítani 
az éjszakai menedéket kérő-
ket (ezzel a lehetőséggel az 
érdiek nagyon ritkán szok-
tak élni). Mindkét helyen fel-
tétel a bőrgyógyászati és tü-
dőszűrő igazolás. 

A nappali melegedő – ami 
már szombaton és vasárnap 
is nyitva tart – 35 főt tud fo-
gadni. Itt ebédet is kapnak a 
betérők. Folyamatos telt ház 
van, a hétvégét kivéve. 

A Szociális Gondozó Köz-
pont azokat is segíti, akik az 
otthonukban élnek, de na-
gyon rossz körülmények kö-
zött. Idén is igényelhető az 
önkormányzatnál a tüzelőtá-
mogatás, ami pedig az élel-
miszert illeti, adományokból 
származó pékárut, zöldsége-
ket tartalmazó csomagot 

hétfőn, szerdán és pénteken 
a hajléktalanellátónál, az ut-
cai ügyfélfogadás idején osz-
tanak, míg kedden és csütör-
tökön a Családsegítő Szolgá-
latnál kaphatják meg az élel-
miszert a rászorulók. (A jo-
gosultságot igazolni nem 
kell, mindenki kap, aki eljön 
az ételért.) A szállón krízis-
csomagot is osztanak (ez 
konzerveket, száraz élelmi-
szert tartalmaz).

Vannak olyanok is, akik 
nem tudnak elmenni sem az 
ennivalóért, sem azért, hogy 
egyéb módon segítséget kér-
jenek. Az utcai szociális 
munkások nemcsak az ut-
cán lévő hajléktalanokat lá-
togatják, hanem a nagyon 
rossz körülmények közt 
élőkhöz is eljárnak, és segí-
tik őket az ügyintézésben is. 
Gyógyszer, kötszer mindig 
akad a járműben, és meleg 
tea is.

– Természetesen törek-
szünk arra, hogy minden-

kit be tudjunk juttatni 
vala mifajta szociális ellá-
tásba. Célunk, hogy ezen 
emberek életét, testi épsé-
gét úgy óvjuk meg, hogy az 
az emberi méltóságuknak 
is megfeleljen – hangsú-
lyozta Stehlik Krisztián, 
hozzátéve: sajnos, kötelez-
ni senkit nem lehet arra, 
hogy elfogadja a segítsé-
get, és igénybe vegye vala-
melyik szállót.

Az értekezleten elhang-
zott, hogy a téli vasárnapon-
kénti ételosztás – amit évről 
évre az egyházak egyre szé-
lesebb és szorosabb összefo-
gásával rendeznek, és az 
utóbbi években már nem-
csak decemberben, hanem a 
tavasz érkezéséig – még 
szervezés alatt áll; az önkor-
mányzat az adventi négy va-
sárnapi ételosztást fenn kí-
vánja tartani, a többi alka-
lom pedig még szervezés 
alatt áll.

QQ ÁdÁm Katalin

Krízistelefonszámok
Hajléktalanszálló (0–24 h):  06-20-336-8773
Utcai szociális munkás (napközben):  06-20-576-9021

Az értekezleten elhangzott, hogy a téli vasárnaponkénti ételosztás még szervezés alatt áll (Fotó: Á. K.)
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Új lapot nyitnának Érd életében
Múlt pénteken a legnagyobb közösségi ol-
dalon írt nyílt levelet Csőzik László pol-
gármester Aradszki Andrásnak, Érd or-
szággyűlési képviselőjének, amelyre a 
képviselő válaszolt is. Alább a két levelet 
változtatás nélkül közöljük.

Nyílt levél dr. Aradszki András országgyű-
lési képviselő úr részére

Tisztelt Képviselő Úr, Kedves András!
Először is köszönöm szépen, hogy a vá-

lasztásokat követően felhívtál, s – ahogy 
ilyenkor szokás – személyesen gratuláltál 
győzelmemhez.

Ami volt, elmúlt. Sokszor mérettük meg 
magunkat azon a közös „küzdőtéren”, 
amit országos, vagy helyi – érdi – politi-
kának, választásnak hívnak. Hol én gra-
tulálhattam neked, hol együtt gratulál-
hattunk másnak.

Most azonban előállt egy helyzet, ami-
kor is a méltó ellenfelek meg kell, hogy 
nyugodjanak, kezet kell, hogy nyújtsa-
nak egymásnak. Mi itt, Érden a csapa-
tommal múlt vasárnap elnyertük a vá-
lasztók bizalmát, s meggyőző többséget 
szereztünk a közgyűlésben. Így akár „erő-
ből” is megoldhatnánk a város dolgait, 
ám azt ígértük, mi mindent máshogy fo-
gunk csinálni. Nem diktátumokat és nem 
követeléseket akarunk megfogalmazni, 
nem harcolni, hanem dolgozni akarunk. 
Számunkra kizárólag Érd fontos. Így 
értsd a szavaimat, és így interpretálják 
azokat a kedves olvasók is.

Eddig sem álltunk egy politikai olda-
lon. Nyilván eztán sem fogunk. Ám el-
mondtam és megígértem Érd polgárai-
nak, hogy ez az elkövetkező öt évben mit 
sem fog számítani. Egyedül Érd, az érdiek 
és a város fejlődése számít.

Szeretném, ha most nem azt néznénk, 
ami elválaszt minket egymástól, hanem 
azt, ami összeköt. Ez pedig Érd szeretete, a 
város sorsa iránti elkötelezettségünk.

Bennem nincs harag és nincs semmiféle 
negatív érzés veled szemben. Őszintén hi-
szem, hogy szűkebb pátriád felé te magad 
is méltó tisztelettel és nyitottsággal for-
dulsz. Nem tehetjük meg ezzel a várossal, 
hogy holmi politikai nézetkülönbségek 
okán, vagy kettőnk rivalizálása, netán 
ellentéte miatt ez a jobb sorsra érdemes 
település hátrányt szenvedjen! Így arra 
kérlek, nyissunk új lapot, nyissunk új fe-
jezetet Érd életében! Legyen közös jövőbe-
ni munkánk egyetlen témája Érd, Érd jö-
vője. Nem arra kérlek, hogy kiemelt és 
egyedüli figyelmet szentelj Érdnek, de 
arra határozottan, hogy tiszted, és fel-
adatod szerint képviseld ezt a várost úgy, 
ahogyan azt esküdben megfogadtad.

Nyitott s elkötelezett vagyok az irány-
ban, hogy rendszeresen leüljünk, s megbe-
széljük, áttekintsük, merre tart Érd, mik 
is az önkormányzat aktuális tervei, el-
képzelései. Meggyőződésem, hogy céljaink 
megvalósítása során a saját arcunk, poli-
tikai arcélünk elvesztése s elveink feladá-
sa nélkül is megtalálhatjuk a közös pon-
tokat, s eredményesen tudjuk szolgálni 
lakóhelyünk közösségét.

Választóink sem téged, sem engem nem 
a politikai torzsalkodás, az árokásás és 

indulatkeltés politikájának kiteljesítése 
érdekében hatalmaztak fel munkavégzés-
re. Mi mindketten közszolgák vagyunk, a 
szó legnemesebb értelmében. Sőt, mind-
ketten érdi lakosok. És ez az egy számít, 
Képviselő úr. Nekem a városomért kell 
dolgoznom, neked a választókerületedért, 
melynek központja, legnagyobb városa 
Érd.

Végezetül őszintén remélem, hogy meg-
értjük és kiegészítjük majd egymást. Arra 
kérlek Téged, hogy támogatólag, érdeke-
ink védelmezőjeként, érdi lokálpatrióta-
ként, és felelős agglomerációs országgyű-
lési képviselőként dolgozz velünk együtt 
Érd leendő sikereiért.

Baráti üdvözlettel,
Csőzik László

*

Kedves Csőzik László,
Érd új polgármestereként ma nyílt le-

vélben fordultál hozzám és az együttmű-
ködésemet, segítségemet kérted Érd jövő-
jével kapcsolatban.

Nem ma és nem is tegnap kezdtem a po-
litizálást. Tudom, hogy a nyílt levelek el-
sősorban a nyilvánosságnak szólnak, s 
csak utána a címzettnek. De, akik ismer-
nek, tudják, hogy számomra Érd és a kör-
nyező települések sorsa mindig is fonto-
sabb volt, mint a személyes érzelmek, 
ezért nem térek ki az ajánlatod elől.

Országgyűlési képviselőként minden-
kivel hajlandó vagyok együttműködni, 
akit valóban a város, a közösség építése 
motivál.

Sokan kérdezik tőlem, hogy lehetséges-e 
az együttműködés azzal a megválasztott 
polgármesterrel, azaz Veled, aki a kampány 
során kocsmai stílusban gyalázta közös ha-
zánk megválasztott miniszterelnökét.

Ez morálisan is nehéz kérdés, amire a 
Te leveledben megtaláltam a választ: 
„nyissunk új lapot”.

Ezzel egyetértek és ragaszkodom ahhoz, 
hogy nyissunk közösen egy új lapot.

Javasolom, hogy világos és egyértelmű 
nyilatkozattal egy sajtótájékoztatón, a 
nyilvánosság előtt kérj bocsánatot a 
kampány során tett sértő megnyilatkozá-
said miatt az ország miniszterelnökétől, 
Orbán Viktortól s így minden érdi szava-
zótól is, aki nem a baloldalra szavazott.

Ha ezt megteszed, azzal bizonyítod jó 
szándékodat, ami már alapja lehet jövő-
beni együttműködésünknek.

Érdet 2006-ban T. Mészáros András pol-
gármesterrel közösen kezdtük építeni. Az 
érdi Fidesz és KDNP helyi politikusai a 
kormánnyal együttműködve soha nem 
látott fejlődési pályára állították a vá-
rost. Tették ezt úgy, hogy a helyi ellenzék, 
s köztük Te ezt a törekvést a gyakorlatban 
soha nem támogattátok, ami, lássuk be, 
nem szolgálta Érd javát.

Itt az idő, hogy tévedésed beismerésével 
lehetővé tedd a kölcsönös tiszteleten ala-
puló együttműködést.

Ebben partnered leszek, mert Érd építé-
se, fejlesztése nem két ember, hanem het-
venezer érdi polgártársunk érdeke.

Üdvözlettel:
dr. Aradszki András

országgyűlési képviselő

Jogerős az eredmény
Jogerőssé vált az október 13-ai önkormányzati, illetve nemzeti-
ségi képviselőválasztás eredménye. Így a polgármester és a kép-
viselők átvehetik mandátumukat.
Az egyéni, illetve nemzetiségi képviselőválasztás eredménye 
már múlt csütörtökön jogerőre emelkedett, hétfőn délután pe-
dig jogerőre emelkedett a kompenzációs listáról mandátumot 
szerzett önkormányzati képviselőkről szóló HVB-határozat is.
Dr. Csőzik László polgármester mellett az érdi képviselő-testület 
tagjai: Antunovits Antal, Simó Károly, Lengyel Péter, Balla Imre, Gre-
gus László, Szűcs Gábor, Tetlák Örs, Andrasek Mónika, dr. Asztalos 
Éva, Csornainé Romhányi Judit, Csépán István, Gál Alex egyéni vá-
lasztókerületi képviselők, dr. Bács István, Demjén Attila, Fülöp Sán-
dorné, Tekauer Norbert, T. Mészáros András kompenzációs listás 
képviselők.
Az új képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményé-
nek jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg. Az 
alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti majd. 
A képviselő-testület az alakuló (vagy az azt követő) ülésen meg-
alkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megvá-
lasztja a bizottságok tagjait, az alpolgármestereket, dönt illet-
ményükről, tiszteletdíjukról. 
Hogy hány alpolgármestert választ a testület, arról a vonatkozó 
jogszabály nem rendelkezik: egy főállású alpolgármestert min-
denféleképp meg kell választania a testületnek, de megyei jogú 
városban több is választható.
Az Érdi Újság információi szerint az alakuló ülésre jövő héten ke-
rülhet sor. n Á. K.

Választási plakátok
Három hetük van az önkormányzati és nemzetiségi választáson 
induló jelölteknek és jelölőszervezeteknek, hogy eltávolítsák a 
kampányidőszakban közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Ha 
a hirdetményeket nem távolítják el időben, az önkormányzatok-
nak kell eljárniuk.
A választási törvény szerint a szavazás napja után egy hónapon 
belül, tehát november 12-én 16 óráig kell eltávolítania a plakáto-
kat annak, aki elhelyezte vagy akinek az érdekében elhelyezték.
Ha a hirdetményeket nem távolítják el időben, az önkormányza-
toknak kell eljárniuk. Az önkormányzatok a határidő lejárta után 
maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd a költségét kiszám-
lázhatják.
A legtöbb önkormányzat a választási időszakra hirdetőtáblák-
hoz hasonló „kampányoszlopokat” helyezett ki a közterületekre, 
a jelöltek és jelölőszervezetek ezekre ingyen ragaszthatták fel 
plakátjaikat, szóróanyagaikat. A jelölőszervezetek azonban sok 
plakátot villanyoszlopokra is kihelyeztek; ezeket a plakátokat ha-
táridőig el kell távolítaniuk a közterületekről.  
 Forrás: MTI/Erdmost.hu

Így választott Pest megye
A szavazásra jogosultak 45,29%-a adta le a voksát Pest megyé-
ben, a választást a Fidesz–KDNP nyerte 51,6%-kal.
Pest megyében a névjegyzékben levő választópolgárok száma 
980 496 fő volt. A választáson 444 115 fő vett részt (45,29%). Ur-
nában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 443 607, az ér-
vénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma pedig 16 705 
(3,77%) az érvényes szavazólapok száma 426 902 (96,23%) volt.
A Pest megyei közgyűlésben elnyert mandátumok száma (a köz-
gyűlés 44 tagú): Fidesz–KDNP 24, Momentum 9, DK 7, Jobbik 4. 
Az MSZP nem érte el az 5%-os szavazathatárt, így nem lesz kép-
viselőjük a közgyűlésben. Forrás: pestmegye.hu

HÍRHASÁB
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Lengyeleket mentő magyar huszár
A nagy történelmi események olyan aprónak tűnő moz-
zanatokból állnak össze, amelyek önmagukban még 
lábjegyzetként sem szerepelnek a krónikák lapjain. 
Ugyanakkor emberi sorsok húzódnak ezek mögött, oly-
kor kivételesen hosszú életeket befolyásol egy-egy, 
rendkívüli körülmények között meghozott döntés, föl-
vállalt tett. Egy ilyen ember, Elek István portréját rajzol-
ta meg Piotr Kruza és Zajti Ferenc filmje, amelyet az 
Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület estjén vetí-
tettek le a városi könyvtárban.

A történet, ami fordulatot 
hozott Elek István életébe, 
1944 augusztusában kezdő-
dött Varsóban, amikor a 
Honi Hadsereg felkelést 
robbantott ki a német meg-
szállók ellen, amikor a 
szovjet csapatok megközelí-
tették a fővárost. A cél az 
volt, hogy még az oroszok 
előtt felszabadítsák a vá-
rost és megerősítsék a len-
gyel függetlenséget a hábo-
rú végéig működő Lengyel 
Földalatti Állam kormányá-
nak hatalomra juttatásával. 
A fegyveres felkelés azon-
ban kudarcot vallott, a 
szovjet csapatok elérték 
ugyan a Visztulát, a fővá-
rostól 30 kilométerre azon-
ban megálltak, és tétlenül 

szemlélték a városban folyó 
harcokat. 

Voltak egységek, amelyek 
a másik oldalon és más okból 
nem avatkoztak be a küzde-
lembe. A német szövetség-
ben a keleti fronton harcoló 
magyar alakulatok egy ré-
sze is Varsó irányába vonult 
vissza. A németek a lengyel 
fővárost elszigetelő gyűrűbe 
be akarták vonni ezeket a 
csapatokat is, a magyarok 
azonban ennek nem tettek 
eleget. Arra hivatkoztak, 
hogy Magyarország nincs 
hadiállapotban Lengyelor-
szággal. A honvédek áten-
gedték a menekülő felkelő-
ket, sőt orvosi ellátást is 
nyújtottak a sebesülteknek, 
s nemcsak, hogy nem voltak 

hajlandók fegyvert használ-
ni a lengyelek ellen, de az 
általuk ellenőrzött szaka-
szon át akadálytalanul 
áramlott az utánpótlás a fel-
kelőknek, egyes esetekben a 
lengyelek fegyvert, ruhát és 
élelmiszert is szerezhettek a 
honvédektől.

Elek István huszárként 
szolgált és társaihoz ha-
sonlóan a lengyeleknek se-
gített – derült ki a filmből, 
azaz a valójában egy videó-
ra rögzített monológból, 
amiben az egykori katona 
97 évesen emlékszik vissza 
az eseményekre –, szemé-
lyesen több lengyelt men-
tett meg saját élete kockáz-
tatásával. A magyar kato-
nák összesen több mint fél-
ezer lengyel civilt és sebe-
sült harcost mentettek meg. 
A humánus huszár a hábo-
rú után akár haza is térhe-
tett volna, de itt lép közbe 
sors, aminek szándékai 
olykor kifürkészhetetlenek, 
nem tudni, mit miért mér ki 
az emberre. A lengyeleket 
mentő magyar katona így 
vagy úgy, de Lengyelor-

szágban maradt, s hosszú 
évtizedeken át dolgozott a 
lengyel–magyar kapcsola-
tokért. 

Gdanskba került, a porig 
bombázott kikötővárosban 
kertépítőként komoly felada-
tok adódtak számára, az 
óvárost fényképek alapján 
állították helyre, mondhatni 
eredeti szépségében. Elek 
István mérnökként kiemel-
kedő szerepet vállalt a város 
új szerkezetének kidolgozá-
sában, egyebek között a 
gdanski állatkertet is az ő 

tervei szerint alakították ki. 
De fáradhatatlanul szervez-
te a magyar kulturális életet 
is, 1956-ban pedig az ő köz-
reműködésével juttatták el 
Magyarországra a lengyelek 
által gyűjtött segélycsoma-
gokat.

Munkáját és a varsói felke-
lésben vállalt szerepét a leg-
magasabb lengyel kitüntetés-
sel, a Lengyelország Újjászü-
letése Érdemrenddel ismer-
ték el. Elek István 2018-ban, 
101 éves korában hunyt el. 

QQ –y–

Harmincöt éve  
virágoznak
Jubileumi hangversenyt tartott múlt hét szombaton a 
Szirmok Női Kar a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, 
ahol nemcsak a zenetörténet, de a kórus múltjának fon-
tos állomásaiba is betekintést nyerhetett a hallgatóság.

Az érdi kórus jelentős 
szakmai sikereket könyvel-
hetett el az elmúlt 35 évben. 
Többször megszerezte az 
arany minősítés fokozatot az 
országos kórustalálkozó-
kon, 2011-ben elhozta a kü-
löndíjat az Érd kistérségi 
hangversenyről, és a Chorus 
Inside Nemzetközi Kórusta-
lálkozón 2. helyezést ért el 
2013-ban. Adtak hangver-
senyt már a Zeneakadémi-
án, a Heim Pál Gyermekkór-
házban, a Magyar Kultúra 
Házában és a Nemzeti Galé-
riában is, de külföldön sem 
ismeretlenek: felléptek Finn-
országtól kezdve, Ausztrián, 
Románián és Szerbián át 
Angliáig sok helyen. 2016-
ban pedig az Érdikumok 
közé is bekerültek.

35 év alatt három karnagy 
állt a Szirmok élén: előbb 
Szabóné Bozóki Flóra 25 
évig, tőle 2010-ben Gáborné 
Harmat Aliz vette át a kar-

nagyi tisztet, 2016 óta pedig 
Stibló Anna vezeti a női 
kart. A hang versenyen 
azonban egy – nem akármi-
lyen – mű erejéig átadta a 
posztját elődjének. Történt 
ugyanis, hogy Karai József 
zeneszerző az egyik orszá-
gos kórustalálkozón felfi-
gyelt a Szirmokra, és írt 
számukra egy darabot 2001-
ben. Mivel Karai jó barátsá-
got ápolt Csuka Zoltán érdi 
költővel, ezért az ő egyik 
költeményét, az Esti haran-
got zenésítette meg a Szir-
moknak. A hangversenyt 
megtisztelte jelenlétével Ka-
rai özvegye is, aki egy, a ze-
neszerzőtől származó aján-
dékot nyújtott át a koncert 
végén a Szirmoknak. 

Mióta a Szirmokat Stibló 
Anna vezeti, nagyobb hang-
súlyt fektetnek a hangkép-
zésre is, hiszen a karnagy 
magánénektanárként 40 
évig énekes szólistákat kép-

zett többek között a Lukin 
László Zeneiskolában, ahol 
igazgatóhelyettes is volt. 

Harmat Aliz és Stibló 
Anna is azt vallja, aki egy-
szer a zenével kapcsolatba 
kerül, attól kezdve más em-
ber lesz, mert alapvetően be-
folyásolja a zene az életüket. 

Az október 19-ei jubileumi 
koncerten a Szirmok a re-
pertoárjának egy részét vil-
lantotta fel, vagy inkább 
csendítette meg a zenetörté-
net több korszakából: a mad-
rigáloktól kezdve a barok-
kon, romantikán keresztül 
egészen napjainkig. A ko-
rábban már emlegetett Ka-
rai József-művön kívül hall-
ható volt Ligeti Négy lako-

dalmi tánca, Wolf Ave Mariá-
ja és több Kodály-, valamint 
Bartók-dal is. A koncerten a 
Szirmok mellett fellépett a 
tárnoki Gaudium és az Érdi 
Harmónia Vegyeskar is, 
akik egy közös műsorszá-
mot is választottak: Verdi 
Nabucco című operájából a 
Rabszolgák kórusát. Zongo-
rán közreműködött Mézes 
Gyöngyi és Papp Gyula.

A véget nem érőnek tűnő 
köszöntések, virágcsokrok 
és méltatások között Hor-
nyák Tamás, az egyik ven-
dégfellépő, a Harmónia Ve-
gyeskar vezetője a Pedagó-
gus Kórusok Országos Szö-
vetségének elnökségi tagja-
ként mondott köszönetet a 

Szirmoknak, hogy már 35 
éve hétről hétre összejárnak 
énekelni, és ezzel a legjobb 
mintát mutatják a saját diák-
jaiknak is. 

A jövővel kapcsolatos ter-
veikkel kapcsolatban Stibló 
Anna még hozzátette, hogy 
szeretnék folytatni a hagyo-
mányossá vált programjai-
kat. Ezek között legközelebb 
karácsonyi koncertet adnak 
majd a Parkvárosi Közössé-
gi Házban és az Alsó utcai 
katolikus templomban, illet-
ve már próbálják egy tavaszi 
bemutatóra Karai József 
Sárközi karikázóját, amit 
nemcsak énekelni, hanem 
táncolni is fognak.

QQ JAN

Elek Istvánnak 2016-ban a legrangosabb lengyel kitüntetést ado-
mányozták  (Fotó: www.gdansk.pl)

Az érdi kórus jelentős szakmai sikereket könyvelhetett el az elmúlt 35 évben  (Fotó: J.A.N.)
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Pas ztelltájak, elvont képzetek
A Parkvárosi Közösségi 
Házban – a Képzőművé-
szek Érdi Közösségének 
immár állandó kiállítóhe-
lyén – ezúttal Kávránné 
Szedmák Ilona és Vincze 
D. Jutka festményeiből 
nyílt kiállítás szombaton. 
A szokásokhoz híven a tár-
latnyitón az Irodalomked-
velők Klubjának tagjai mű-
ködtek közre, a zenéről 
pedig a Lukin László Zene-
iskola növendékei gondos-
kodtak. Az alkotókat Han-
gyássy Jánosné, szintén a 
KÉK tagja, méltatta meg-
nyitójában.

Mindkét alkotó szinte a 
kezdetektől kötődik Poly-Art 
Alapítványhoz, s aktív tagjai 
a KÉK-nek is. Aki emlékszik 
még az indulás éveinek tár-
lataira, le tudja mérni, hogy 
mennyit változtak – mondjuk 
ki nyugodtan, mennyit fej-
lődtek – az alkotók. Alakult 
személetük, ami nyilván kö-
szönhető a közösség hatásá-
nak is, s gyarapodott techni-
kai tudásuk is, ami pedig a 
különböző képzéseknek, az 
autodidakta tanulásnak le-
het az eredménye. Mindezt 
az évente rendezett, egyre 
több csoportos tárlaton is le-
mérhetjük persze, de így, 
egy-egy kollekcióra koncent-
rálva sokkal szembetűnőbb 
ez a folyamat.

A látott művek által igazol-
va látszik az is, amit Han-
gyássy Jánosné is fontos-
nak tartott kiemelni – hiszen 
nyilván saját tapasztalatai 
is egybevágnak ezzel –, hogy 
a rajzolás, festés, tárgyfor-
málás, egyszóval az alkotás 
a szellemi frissesség meg-
tartásának legjobb módja, 

ami próbára teszi a látási és 
tapintási képességünket, ja-
vítja képzeteinket, edzi kép-
zeletünket, ugyanakkor ön-
bírálatra sarkal, növeli ítélő-
képességünket. És nem utol-
sósorban lehetővé teszi a 
szóban el nem mondható 
gondolataink, érzéseink fel-
tárását mások előtt – mond-
ta a méltató, s széles ívű mű-
vészettörténeti áttekintésé-
ben ehhez kapcsolhatóan 
idézte egyebek között Edgar 
Degas-t, aki szerint: „a mű-
vész nem azt festi, amit lát, 
hanem azt, amit másoknak 
meg kell mutatnia”.

De mit is mutat nekünk 
most a két alkotó?

Vincze D. Juditot eddig 
főleg realisztikus ábrázolá-
sáról ismertük, láttunk most 
is tájakat, madarakat tőle, 
de markánsan megjelentek 
újító – mármint önmagához 
képest – törekvései is, ahogy 
ezt Hangyássyné is megálla-
pította. Impresszionista be-
ütésű képein a játékos ecset-
kezelés, derűs festőiség, a 
napfénnyel átitatott színek, 

elvontabb formák – a figura-
litás következetes, legfeljebb 
másképpen értelmezett 
megőrzése mellett – jelzik a 
stílusváltást.

Szedmák Ilona is új uta-
kat keres, izgalmas felületű, 
nonfiguratív akril képei az 
érzelmek, a gondolatok vá-
szonra vetítései. Vagy az élet 
valóságától való menekülése 
a víziók világába, elvont kép-
zetek, remények, vágyak, 
félelmek megnyilvánulásai? 
– gondolkodott el a látvá-
nyon a méltató.

De az anyag többségét 
még a festő ismert, megszo-
kott, szemet gyönyörködtető 
pasztellképei adják. A szere-
tett pilisi táj, az erdők a he-
gyek, a váltakozó évszakok 
és természetesen a szakrá-
lis témájú művek, amelyek 
szintén részei a válogatás-
nak, ahogy a teljesen más 
világot képviselő kerámiák 
is.

A kiállítás november 14-ig 
látogatható a Parkvárosi Kö-
zösségi Házban.

QQ (mnp)

Vincze D. Jutka: Őszi fák

Szedmák Ilona: Életút  (Fotók: M.N.P.)
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Ki a legszebb e vidéken, 
ki a legszebb Pest megyében?
Hamarosan megcsodálhatjuk a III. Pest Megye Szépe 
verseny döntőseit: vasárnap elkészültek a fotók, ame-
lyek hamarosan felkerülnek a verseny honlapjára és kö-
zösségi oldalára.

Tizenöt hölgy versenyez-
het a januári gálán a koroná-
ért a Pest Megye Szépe ver-
senyben, amit harmadízben 
rendeznek meg Törökbálin-
ton. A döntőbe tizenöt hölgy 
jutott be, a megye minden 
tájáról – Dunakeszitől Szo-
kolyáig –, és bár érdi lány 
nincs a döntősök között, a 
szomszédságból Diósd, illet-
ve a főváros XXII. kerülete 
képviseltetheti magát.  

A hölgyek első közös fotó-
zására augusztus végén ke-
rült sor, egy balatoni vitorlá-
záson, most vasárnap pedig 
elkészültek azok a képek is, 

amelyek a napokban felke-
rülnek verseny honlapjára, 
illetve közösségi oldalára, 
és így a közönség is leadhat-
ja majd szavazatát az általa 
legszebbnek tartott verseny-
zőre. 

Mint azt Bada Zoltán, a 
verseny alapító-igazgatója 
kérdésünkre elmondta, a fo-
tózás mellett több olyan al-
kalmat is szerveznek, ame-
lyen a lányok nemcsak talál-
kozhatnak egymással, ha-
nem elsajátíthatják a maga-
biztos fellépés, illetve a 
színpadi megjelenés alapjait 
Zámbó Vörös Viktóriától, a 

verseny szakmai koordiná-
torától. Fitneszedzéseken 
vesznek részt, Cseh-Szakál 
Tibor versenytáncos irányí-
tásával. Azt is megtanulják, 
milyen smink, frizura illik 
leginkább a személyiségük-
höz – ebben Kászonyi Ger-
gely mesterfodrász és Tóth 
Viktória makeup artist van 
segítségükre.

És ne feledkezzünk meg 
Kis Korinnáról, a II. Pest 
Megye Szépe választás érdi 
szépségkirálynőjéről, a ver-
seny hivatalos arcáról, aki 
most ugyanolyan izgalom-
mal drukkol a lányoknak, 

mint ahogy tavaly a döntőre 
készült.

– Szeretném, ha a legjob-
bat hoznák ki önmagukból. 
Bevallom, van bennem egy 
óvatos női irigység is, hiszen 
olyan jó lenne a helyükben 
lenni – mondta mosolyogva 
az érdi fiatal lány, aki sze-
retne további versenyeken is 
indulni, de jelenleg a munká-
ra és a tanulásra fókuszál; 
jogot hallgat levelező tago-
zaton.

Korinna a jövőjét is a szép-
ségiparban képzeli el, sze-
retne saját vállalkozást indí-
tani.

– Egy-egy ilyen versenyen 
nagyon sokat lehet tanulni: 
magabiztosságot, nőiessé-
get, hogy hogyan emelhetik 
ki saját egyéniségüket a höl-
gyek úgy, hogy közben gyö-
nyörűek legyenek. Aki a 
szépségiparban szeretne 
maradni, tudást és kapcso-
latokat szerezhet, hiszen na-
gyon jó szakemberekkel dol-
gozunk együtt – hangsúlyoz-
ta Korinna, aki azt tanácsol-
ja a döntősöknek: adják ön-
magukat, legyenek bájosak, 
mosolygósak, és ne akarják 
megjátszani magukat. 

– Látszik, hogy idén több 
olyan lány is van, aki már 
szerepelt szépség verse-
nyen, divatbemutatón; ők 
magabiztosabbak, és fotó-
zás közben a pózok is köny-

nyebben mennek – mondta 
lapunknak Zámbó Vörös 
Viktória, aki idén fekete, il-
letve fehér Pest Megye Szé-
pe pólót és ugyancsak feke-
te, ám különböző kialakítá-
sú és textúrájú bőrszoknyá-
kat álmodott a versenyzők-
re. Természetesen azoknak 
sincs mitől tartaniuk, akik-
nek ez az első ilyen verse-
nyük – itt mindenki elsajá-
títhatja azt a bizonyos 
pluszt, ami a szépség mellé 
szükségeltetik ahhoz, hogy 
a színpadon is elvarázsolják 
a közönséget.

QQ Á. K.

A verseny honlapján, illetve közösségi oldalán a közönség is leadhatja majd szavazatát az általa leg-
szebbnek tartott versenyzőre (Fotó: Csizmazia Zsolt/archív)
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes  

talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15
Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.hu
 facebook.com/erdibeta

Eladó az ingatlana 
vagy vásárolna?

Megbízható 
ingatlanos 15 

éve az ügyfelek 
szolgálatában!

Hívjon bátran: Urbán Zsóka 
+36-20/249-7092
Átrium-Árkád 2005 Kft.

2030 Érd, Balatoni út 90.
www.atrium-ingatlan.hu
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SZÁRAZ tűzifa  
egész évben  

folyamatosan.  
Rönkben, ömlesztve, 

kalodában.

Óriási választék,  
kedvező árak.
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Ist  enes versekkel egy lakóotthonért
Álmom: az Isten címmel jótékonysági estet szerveznek 
a Szepes Gyula Művelődési Központban szombaton, 17 
órától. A magyar irodalom legszebb istenes verseivel 
készül egyórás előadással Mihályi Győző színművész, 
akit Karasszon Eszter gordonkaművész Johann Sebas-
tian Bach gordonkára írt szvitjeivel kísér. 

A Károli Gáspár Egyetem 
Egyház és Társadalom Ku-
tatóintézet Református Mű-
velődésért Kutatóműhelye és 
a 25 éves Érdligeti Reformá-
tus Templom Közhasznú 
Alapítvány jótékonysági es-
tet szervez szombaton a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pontban. Mihályi Győző 
színművész és Karasszon 
Eszter gordonkaművész ér-
keznek egy egyórás zenés 
irodalmi esttel. A magyar 
költők legszebb istenes ver-
sei hangzanak majd el, gor-
donkakísérettel és néhány 
háttérinformációval.

– A versek hangulatához 
választotta ki Eszter Johann 
Sebastian Bach gordonkára 
írt szvitjeit, szerintem a fel-
csendülő zene remekül kiegé-
szíti majd a költeményeket. 
Az este folyamán beszélek a 
költőkről, majd egy-egy iste-
nes verssel próbálom alátá-
masztani az elhangzottakat, 
illetve igyekszem kicsit ele-

mezni is a műveket a közön-
séggel együtt. Olyan istenes 
verseket választottam erre az 
egyórás estre, amik gondola-
tokat ébresztenek, fogódzót 
adnak – emelte ki Mihályi 
Győző színművész az Érd TV 
műsorában, aki azt is hozzá-
tette, hogy a repertoárban 
szerepelnek majd Ady Endre, 
József Attila, Radnóti Miklós, 
Karinthy Frigyes versei.

Az est végén egy kis jóté-
konyságra is lehetőség nyí-
lik, a támogatásokkal a fo-
gyatékkal élők számára épü-
lő lakóotthon megépüléséhez 
lehet hozzájárulni. Az Érdli-
geti Református Gyülekezet 
alapítványa egy urnát helyez 
ki, így aki szeretné támogat-
ni a lakóotthon megépülését, 
a program végén megteheti 
– tudtuk meg Paróczai Ma-
rianntól, az Emberi Hang 
Alapítvány kuratóriumának 
elnökétől.

– A lakóotthon célja az, 
hogy a Dr. Dizseri Tamás 

Habilitációs Központ fiatal-
jainak és más érdi fogyaték-
kal élő fiatalnak segítséget 
tudjunk nyújtani, ha szüleik 
megbetegednek vagy már 
nem tudják ellátni gyerme-
küket. A lakóotthon nekik 
és családjuknak adna egy-
fajta biztonságot. Az önkor-
mányzat felajánlott egy tel-
ket a Somogyvári utcában, 
amely több szempontból is 
előnyös lenne, könnyen 
megközelíthető telekről van 
szó – mondta el lapunknak 
Paróczai Mariann. Hozzá-
tette, hogy korábban is ösz-
szefogtak már az emberek a 
Habilitációs Központ fiatal-
jaiért, már két Alapkövek 
koncertet is tartottak. A 
koncertek bevételéből és az 
azóta érkező folyamatos tá-
mogatásból már 2,5 millió 
forint összegyűlt az otthon 
megépítésére, ám nemrég 
egy református család aján-
lott fel egy nagyobb összegű 
támogatást.

– Nagyon bízunk abban, 
hogy sikerülni fog felépíteni 
a lakóotthon, sikerülnie kell, 
ugyanis nagy szüksége van 
erre a fiataljainknak – zárta 
szavait Paróczai Mariann. 

QQ gyl

Emma Carroll az Égi tolvaj 
című, tizenéveseknek íródott 
regénye az első léghajózás 
kalandos történetét meséli el. 

Kedves Olvasó, nehogy egy 
unalmas történelmi regényre 
gondolj, amit teletömtek 
évszámokkal és „hasznos” 
információkkal, hanem 
egy kalandregényre, ami
ben szinte filmszerűen 
peregnek az események. 

Annonay város szegé
nyek lakta negyedében 
– az úgynevezett Fészek
ben – él főszereplőnk, 
Szarka. A neve alapján 
könnyen kitalálhatjuk, 
hogy mi is lehet a foglal
kozása, de nem gyilkos 
vagy lókötő, hanem csak 
egy kis tolvaj, aki a meg
élhetéséért lop. Egy vekni 
kenyeret innen, egy kis 
pénzt onnan. De amikor 
egy titokzatos asszony öt 
aranypénzért felbéreli – egy 
kis torokszorongatás után – 
Szarkát, hogy lopjon el egy 
értékes ládikát, teljesen meg
változik az élete…

Annyira izgalmas volt a 
történet, hogy egy kicsit be

leástam magam a repülés 
történetébe is. Nem szeretné
lek untatni, ezért csak a leg
izgalmasabb információkat 
szedtem össze, amiket nem 
árt tudnod.

Az 1700as évek végén ko
moly verseny folyt, hogy ki 
találja fel az első repülő szer
kezetet. Ármányok, kémke
dések és lopások jellemezték 
ezt az időszakot. A Francia
országban élő Montgolfier 

fivérek építették meg az első, 
úgynevezett le ballont, ami
nek az égbe emelkedését az 
egész királyi udvar figyelem
mel kísérte. Korának csodája 
és a nemzet büszkesége lett 

ez az aranydíszekkel, ál
latövi jegyekkel és a Nap
pal ékesített kék gömb. 

És hogy ki utazott leg
először a papírral bélelt 
selyemballonnal? A visz
szaemlékezések szerint 
egy kacsa, egy kakas és 
egy bárány. 

Hogy hogyan kerültek 
ezek a szerencsétlen álla
tok a hőlégballon kosará
ba, és kik lapultak még a 
fedélzeten? Hát, kedves 
Olvasó, ezeket sajnos 
nem árulhatom el, sőt az 
angol kémekről sem me
sélhetek itt…

De annyit elárulhatok, 
hogy Emma Carroll köny

vét megtalálhatod a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár Gyer
mekkönyvtárában (és még 
hőlégballonba sem kell száll
nod, hogy eljöjj hozzánk, de 
ha elolvasod a regényt, min
den vágyad az lesz).

KÖNYV

Emma Carroll: Égi tolvaj
Újra TökJó Fesztivál

Október 26-án délután 16 órától várnak mindenkit a szervezők az 
Érdligeti tónál lévő játszótérre a TökJó Fesztivál keretében! A rendez-
vényen ismét megrendezésre kerül a tökfaragóverseny, a szervezők 
azt kérik, hogy ezúttal mindenki otthon kifaragott tökeit hozza ma-
gával és tegye azt közszemlére. A tökök közül a legszebbet, legjob-
bat ezúttal a kilátogató közönség választhatja ki majd! A jelmezes 
felvonulásra sötétedést követően kerül sor, ezért aki kedvet érez hoz-
zá, öltözzön be! (Forrás: Martin Norbert)
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INTERJÚK, CIKKEK, 
HASZNOS ÖTLETEK 
A CSALÁD MINDEN 
TAGJÁNAK 3-99 ÉVES KORIG

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

Sztárinterjú
Fodor Rajmunddal

FÓKUSZBAN A CSALÁD!
Programajánló 

6 megyéből

Megjelent a CSALÁDI LAPOZÓ  
a család magazinja!

Októberi számunk tartalmából:
 Őszi gasztronómiai 

ÜNNEPEK,  
SZOKÁSOK 

Kutyák, lovak, gyerekek 
MIBEN SEGÍTHETNEK  

AZ ÁLLATOK?

 Elektromos 
járművek a 

HÉTKÖZNAPOKBAN 

Még nem alszik a kert 
ŐSZI TEENDŐK,  

TIPPEK
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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
Érdi Szenior Akadémia
„Mediáció a családban”. Dr. Lux Judit 
előadása
Október 30-án, szerdán 15 órakor 
Szelektív hulladékgyűjtés
Italoskarton újrahasznosítási bemu-
tató. Időjárás 2050-ben. Baka Éva 
környezetvédelmi mérnök előadása
November 6-án, szerdán 15 órakor
Vasútmodell-kiállítás és vásár
Belépő: felnőtt 950 Ft, diák-nyugdíjas 
550 Ft, családi jegy 2200 Ft, csoportos 
jegy 15 fő felett 500 Ft. A csoportokat 
pénteki napon előzetes bejelentkezés 
után tudjuk fogadni. Bejelentkezés: 

Czinderné Tassi Beáta 06-30-597-8823
November 8–9–10-én 10–18 óráig

ELŐZETES
Útinapló-készítő workshop
A résztvevők megismerkedhetnek az 
akvarellfestés alaptechnikáival, az 
eszközökkel, valamint kedvet és bátor-
ságot kaphatnak belekezdeni egy saját 
útinapló készítésébe
November 17-én, vasárnap 9 órától 
13 óráig

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Modell az egész világ
Bódi Bernadette – urban sketching és 
fotórealisztikus állatportrék
Megtekinthető november 12-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Magyarország – tájak, városok
Fehér Zsuzsa kiállítása
Megtekinthető október hónapban
KAMARATEREM
Absztrakt természet
A Duna-Art Fotóklub csoportos kiállí-
tása. Kiállítók: Dósa László, Körmendy 
Zizi, Fehér Zsuzsa, Szakács Miklós, 
Nemes Erzsébet
Megtekinthető november 12-ig

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna
9 órakor
Hozd a kezed!
Kerámia szakkör minden korosztálynak
16.30 órakor
Zumba
18.30 órakor

SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Kerekítő
Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45 
órakor
Szenior Örömtánc
Haladó 14 órakor, kezdő 15 órakor
Zsírégető erősítés
Október 30-tól
19 órakor

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Zumba
18.30 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor
Így tedd rá!
Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1. és október 31. között hétfő 
szünnap, kedd-péntek 10–18 óráig, 
szombat-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként

PROGRAM
MÚZEUMBARÁT KÖR
Megemlékezés Fábián Tamásról
Tárlóavatás és előadások
November 12-én, kedden 15 órakor
A brú törzs tagjai között 
Vietnámban
Dr. Vargyas Gábor előadása
November 12-én, kedden 17 órakor

TÁRLAT
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geog-
ráfus újraolvasva
Ideiglenesen zárva!

KLUBÉLET
Kézműves klub 
A megkezdett horgolások folytatása.
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 16-án, szombaton 10–12 
óráig
Fazekas-keramikus szakkör
Hétfőnként 18–19.30 óráig
Meridiántorna
Minden hétfőn és kedden 9 órakor
Szövőszakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 15.30–18 óráig
Guzsalyas Kézimunka Szakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15.30–18 óráig

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: 
Cseke Gabriella 06-23-365-490/102

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

PROGRAM
Tárlat
Kávránné Szedmák Ilona és Vimcze 
Judit önálló kiállítása
Megtekinthető november 28-ig
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Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársa-
ink emlékére
Ideiglenesen zárva!

A múzeum tetőtéri előadóterme és 
a kocsiszín rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Részlegeink nyitvatartási rendjéről, 
rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információkat a fenti elérhetőségeken 
kaphatnak az érdeklődők

Értesítjük Olvasóinkat, hogy 
november 1–3-ig könyvtárunk 
minden részlege ZÁRVA tart.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Ajánló
Tematikus válogatás humoros köny-
vekből
Október hónapban
Fotómontázs pályázat
A 40 éves város életképeiből, és/vagy 
természeti értékeiből, és/vagy épített 
környezetéből
Részletek www.csukalib.hu

GYERMEKKÖNYVTÁR
Könyvtárhasználati foglalkozások
Október hónapban
Baba-mama klub
Október 25-én, pénteken 10 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!

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig
VERNISSZÁZS
Konstruktív terek
A Magyar Képző- és Iparművészek 
Szövetsége Festő Szakosztályának 
kiállítása. Kiállítók: Aknay János, Balogh 
László, Bereznay Péter, Erdős János, Kéri 
Mihály, Matzon Ákos, Pataki Ferenc, 
Serényi H. Zsigmond, Székács Zoltán,  
Sz. Varga Ágnes (Kabó)
Köszöntőt mond Dréher János, a szövet-
ség festő tagozatának elnöke, a tárlat 
kurátora. A kiállítást megnyitja Sinkó 
István művészeti író, festőművész
Október 25-én, pénteken 18 órakor

OKTóBEr 28., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35  2019–2020. évi női kézilabda-

bajnokság
 ÉRD–Szombathelyi KKA
20:45 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:55 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:25 Bibliai Szabadegyetem 
22:15 Fény-Kép kulturális magazin
22:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:00 Híradó
23:20 Verses percek

OKTóBEr 29., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
 TRIÓ MIDNIGHT feat. ANDY MIDDLETON
21:00  Flóra Film – Madarat tolláról…   

8. rész
 ismeretterjesztő filmsorozat
21:30 2019–2020. évi labdarúgó-bajnokság
 ÉRDI VSE–FC Nagykanizsa
23:10 Műábránd 
  MARTIN C HERBST kiállítása a VÁRFOK 

GALÉRIÁBAN
23:30 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
00:05 Verses percek

OKTóBEr 30., SZErDA
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:35 Mozgás sportmagazin
20:05 Bibliai Szabadegyetem 

20:55 Globo TV – Portré 
 Szabó Gabriella kajakozó
21:15 Egy nap a világ – Szöul
 útifilmsorozat
21:40 Sztárportré 219. rész
22:05 Fény-Kép kulturális magazin 
22:35 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
22:50 Híradó
23:10 Verses percek

OKTóBEr 31., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fény-Kép kulturális magazin
20:05 Sztárportré 219. rész
20:30  2019–2020. évi női kézilabda-

bajnokság
 ÉRD–Szombathelyi KKA
21:40 Kempo sportmagazin
21:55 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
22:05 Fény-Kép kulturális magazin
22:35 Mozgás sportmagazin
23:05 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó
23:40 Verses percek

NOVEMBEr 1., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Érdi Szenior akadémia 
  Alapszintű számítógépkezelés és 

internethasználat 1. rész
20:05 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:15 Békebeli Budapest – Flóra Film
 ismeretterjesztő film
21:10 Vajtó és a Világ – Poroszló – Sarud
 útifilmsorozat 
22:05 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:35 Fény-Kép kulturális magazin 
23:05 Mozgás sportmagazin

23:35 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó
00:10 Verses percek

NOVEMBEr 2., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
19:40 Fény-Kép kulturális magazin
20:10 Mozgás sportmagazin
20:40 Sztárportré 220. rész
21:05 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 Globo TV – Portré
 Szabó Gabriella kajakozó
21:55 Egy nap a világ – Szöul
 útifilmsorozat 
22:20 Bibliai Szabadegyetem
23:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
23:40 Verses percek

NOVEMBEr 3., VASÁrNAP
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Fény-Kép kulturális magazin
20:30 Békebeli Budapest – Flóra Film
 ismeretterjesztő film
21:25 Vajtó és a Világ – Poroszló – Sarud
 útifilmsorozat    
22:20 Mozgás sportmagazin
22:50 Fény-Kép kulturális magazin
23:20 Érdi Szenior akadémia
  Alapszintű számítógépkezelés és 

internethasználat 1. rész
23:50 Polgár-társ
                   vallás, nemzetiség, civil társadalom  
00:20 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:50 Verses percek
   
A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  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 Ölvedi Rékával
  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 Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

11.00 A tudomány mai állása 
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé  
 Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
 Az Érd FM 101.3 Jazz magazinja
20.00 Rockbarlang  
 Gidófalvy Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  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 Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
08.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Aprófalva Bölcsőde

kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Edit utca 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
bölcsődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyer-
mekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesz-
tése, napközbeni ellátása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés, emelt szintű 

szakképesítés, bölcsődei szakgon-
dozó (OKJ), csecsemő- és kisgyer-
mekgondozó (OKJ), csecsemő- és 
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 
(OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő 
(OKJ) csecsemő- és kisgyermeknevelő 
asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és 
gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen 
képesítések valamelyikével rendelkező 
védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális 
alapvégzettségű személy vagy gyógy-
pedagógiai asszisztens (OKJ) – kizá-
rólag csecsemő- és gyermekgondozó 
(OKJ) képesítéssel rendelkező személy 
esetén;

•	 magyar állampolgárság vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett státusz;

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány vagy az annak megkéréséről 
szóló postai feladóvevény másolata;

•	 cselekvőképesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 főiskola, csecsemő- és kisgyermekne-

velő (BA);
•	 bölcsődei nevelésben – legalább 1–3 

év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

ványmásolat;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez;

•	 nyilatkozat, amely szerint a pályázó 
nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. október 31. A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt Szakács András 
nyújt a 06-23-520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2031 Érd, Pf. 
127.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosítószámot: 1/742/2019, valamint a 
munkakör megnevezését: kisgyermek-
nevelő;

•	 elektronikus úton Szakács András 
részére a munkaugy@szocgond.hu  
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 a munkakör kizárólag a megjelölt vég-

zettségekkel tölthető be;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó je-

lentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt;

•	 a pályázót a pályázati határidő lejár-
tát követő huszonegy napon belül a 
pályázat előkészítője által összehívott, 
legalább 3 tagú, a betöltendő munka-
kör feladatait érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság hallgatja meg;

•	 azon pályázatokat áll módunkban elfo-
gadni, amelyek hiánytalanul kerülnek 
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel-
tételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
október 31. 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Időseket Ellátó Központ

mentálhigiénés munkatárs 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Topoly utca 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
•	 a szakma irányelveinek megfelelően 

szervezi és irányítja az Időseket Ellátó 
Központban lévő gondozottak foglal-
koztatását;

•	 szervezi és előkészíti az intézmény 
tradicionális ünnepeit, rendezvényeit;

•	 biztosítja a személyre szóló bánásmó-
dot, a szabadidő kulturált eltöltését, a 
hitélet gyakorlásának feltételeit;

•	 segíti az intézményen belüli kisközös-
ségek, társas kapcsolatok kialakulását 
és működését;

•	 adminisztrációs feladatok elvég-
zésében való közreműködés, ezzel 
kapcsolatos részfeladatok elvégzése, 
feladatok végzése;

•	 telefonon történő felvilágosítások, 
ügyintézés, titkársági feladatok vég-
zése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 felsőfokú képesítés, főiskola, szociális 

munkás, szociálpedagógus, egész-
ségügyi szociális munkás, okleveles 
egészségpszichológus, okleveles re-
habilitációs szakember, pszichológus, 
viselkedéselemző, mentálhigiénés 
szakember;

•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítvány;
•	 cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

ványmásolat;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. október 31. A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt Szakács András 
nyújt a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2031 Érd, Pf. 
127.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosítószámot: 1/744/2019, valamint 
a munkakör megnevezését: mentál-
higiénés munkatárs;

•	 elektronikus úton Szakács András 
részére a munkaugy@szocgond.hu  
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 a munkakör kizárólag a megjelölt vég-

zettségekkel tölthető be;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó je-

lentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul ke-
rülnek elküldésre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek teljes mértékben 
megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. november 8. 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Pöttöm Sziget Bölcsőde

kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Aradi utca 7/A. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
bölcsődei ellátásban részesülő 1–3 éves 
gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, 
fejlesztése, napközbeni ellátása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés, emelt szintű 

szakképesítés, bölcsődei szakgon-
dozó (OKJ), csecsemő- és kisgyer-
mekgondozó (OKJ), csecsemő- és 
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
csecsemő- és gyermeknevelő-gon-
dozó (OKJ), kisgyermekgondozó, 
-nevelő (OKJ) csecsemő- és kisgyer-
meknevelő asszisztens (FOKSZ), cse-
csemő- és gyermekgondozó (OKJ); 
vagy ezen képesítések valamelyiké-
vel rendelkező védőnő, pedagógus, 
felsőfokú szociális alapvégzettségű 
személy vagy gyógypedagógiai asz-
szisztens (OKJ) – kizárólag csecse-
mő- és gyermekgondozó (OKJ) képe-
sítéssel rendelkező személy esetén;

•	 magyar állampolgárság vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkezés, 
illetve bevándorolt vagy letelepedett 
státusz;

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány;

•	 cselekvőképesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 főiskola, csecsemő- és kisgyermek-

nevelő (BA);
•	 bölcsődei nevelésben – legalább 

1–3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

ványmásolat;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez;

•	 nyilatkozat, amely szerint a pályázó 
nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt. 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2019. október 31. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Szakács 
András nyújt a 06-23-520-362-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 
(2031 Érd, Pf. 127.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosí-
tószámot: 1/743/2019, valamint 
a munkakör megnevezését: kis-
gyermeknevelő;

•	 elektronikus úton Szakács András 
részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je:
•	 a munkakör kizárólag a megjelölt 

végzettségekkel tölthető be;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó 

jelentkezők személyes meghallgatá-
son vesznek részt;

•	 a pályázót a pályázati határidő lejár-
tát követő huszonegy napon belül a 
pályázat előkészítője által összehí-
vott, legalább 3 tagú, a betöltendő 
munkakör feladatait érintően szak-
értelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg;

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul ke-
rülnek elküldésre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. október 31. 

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek:
•	  akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nap-

pali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfoko-
zatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” típusú pályázat) vagy 

•	 a 2019/2020. tanévben utolsóéves, érettségi előtt álló középiskolások; illetve felsőfokú végzett-
séggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; akik a 
2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőok-
tatási szakképzésben kívánnak részt venni („B” típusú pályázat).
Az „A” típusú ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. A pályázatbeadáshoz a 
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 
2019. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, mel-
lékletekkel együtt, kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál kell benyújtani.
A benyújtás módjai: személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok 
Háza fsz., Érd, Alsó u. 3.) vagy postai úton Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda (2030 Érd, 
Alsó u. 1.) címre történő megküldéssel.
A részletes pályázati kiírások és a kötelező melléklet letölthetőek: www.erd.hu/Közérdekű informá-
ciók/Hírek, aktualitások/Pályázatok, álláshirdetések.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

szakmai vezető / intézményvezető-helyettes
(magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői 
megbízás határozott időre, 2024. 10. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
•	 az intézményvezetővel együttműködve 

az integrált intézmény szakmai működési 
rendjének meghatározása, a működéshez 
szükséges feltételek biztosítása, az intéz-
mény működését és a szakmai munkát 
meghatározó szabályozási rendszer kidol-
gozása és működtetése;

•	 részvétel az intézmény operatív vezetés-
ében, az intézményi dokumentumok, így 
különösen az SZMSZ, a szabályzatok, a 
beszámoló és az éves munkaterv elkészí-
tésében;

•	 szervezési, tervezési, beszámoltatási és 
koordinációs tevékenységek ellátása, 
ezzel segítve az intézményvezetői dön-
téshozatalt, és a vezetői intézkedések 
előkészítését;

•	 a munkatervekben foglalt feladatok vég-
rehajtásának koordinációja;

•	 a tervezési, beszámolási, információszol-
gáltatási kötelezettség teljesítésének 
előkészítése;

•	 kapcsolattartás az intézményvezető által 
meghatározott külső szervekkel és intéz-
ményekkel;

•	 a Tagintézmények szakmai munkájának 
irányítása, ellenőrzése és összehangolása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 egyetem;
•	 felhasználói szintű MS Office (irodai alkal-

mazások);
•	 szociális intézményi ellátás területén szer-

zett szakmai tapasztalat;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 szociálpolitikus, szociális munkás vég-

zettség;
•	 nagy intézményekben, szervezetekben 

és/vagy projektekben szerzett vezetői 
gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 fényképes, részletes szakmai önéletrajz, 

motivációs levél;
•	 végzettséget igazoló okiratok másolata;
•	 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájá-

rul személyes adatainak pályázattal össze-
függő kezeléséhez;

•	 nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat 
esetén, jogszabálynak megfelelő erkölcsi 
bizonyítványt bemutat.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a 
beosztás legkorábban 2019. november 15. napjá-
tól tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
október 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Szakács András nyújt a 06-23-
520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére történő 
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/739/2019, valamint a beosztás megne-
vezését: szakmai vezető / intézményveze-
tő-helyettes;

•	 elektronikus úton Szakács András részére 
a munkaugy@szocgond.hu e-mail címen 
keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 a határidőn túl érkező, valamint a pályá-

zati feltételeknek tartalmilag nem meg-
felelő pályázatokat nem áll módunkban 
elfogadni;

•	 a Kiíró nem zárja ki a hiánypótlás lehe-
tőségét;

•	 a benyújtott pályázatok értékelése alap-
ján, a kiválasztott pályázók személyes 
meghallgatáson vesznek részt;

•	 a pályázat végeredményéről a pályázókat 
írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
november 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ:
•	 kérjük az e-mail tárgy rovatában feltün-

tetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: „1/739/2019”, valamint 
a munkakör megnevezését: „szakmai 
vezető”;

•	 a csatolt anyagokat a következő fájlnevek-
kel kérjük ellátni: „név.önéletrajz”, „név.
motivációs levél”, „név.diploma” stb.

Érdi Építészeti Nívódíj Pályázat
I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz-
gyűlése pályázatot hirdet a városban létesült 
épületek építészeti színvonalának díjazására. 
A pályázat célja, hogy a díjban részesített és 
publikálásra kerülő megvalósult épületek 
mintaként szolgáljanak a városunkban egy-
re növekvő számban építkezők számára. A 
pályázat elősegítheti az épített környezet 
alakításában közreműködők – döntéshozók, 
beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti 
kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a 
közvélemény figyelmét felhívjuk épített kör-
nyezetünk fejlesztésének fontosságára.

II. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén megvalósult város-
építészeti alkotással (épület, létesítmény, 
kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden 
olyan személy, aki a megvalósításában felelős 
tervezőként közreműködött, és a pályázati ki-
írás feltételeit magára nézve kötelezőnek is-
meri el. Az épület, alkotás megvalósításában 
közreműködők együttesen jelentkezhetnek, 
egy épület, épületegyüttes, egyéb alkotás 
csak egy pályázatként vehet részt a pályáza-
ton. Amennyiben a tervező egyedül nyújtja 
be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell 
a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos 
beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja be a 
pályázatot, akkor az építész-tervező írásos 
beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelező-
nek az építész-tervező és a tulajdonos írásos 
beleegyezését egyaránt mellékelnie kell. A 
pályázatra csak olyan épülettel lehet jelent-
kezni, amelynek tervezője azonos az építési 

és használatbavételi engedélyben feltünte-
tettel. Egy-egy kiemelkedő színvonalú építé-
szeti alkotás díjazására független személyek 
(szak- és magánemberek), ill. szervezetek 
is javaslatot tehetnek, ami alapján a Városi 
Főépítész felkéri a tervezőt és az építtetőt a 
pályázaton való részvételre.

Feltétel továbbá:
•	 a pályázat beadásának időpontját megelőző 

három éven belül került sor az épület hasz-
nálatbavételére;

•	 építésnél, telepítésnél az országos szakmai 
előírásokat és az érvényes szabályozási terv-
ben rögzített előírásokat maradéktalanul 
betartották, az engedély kiadását követően 
a megvalósítás során építésrendészeti eljá-
rásra okot adó szabálysértés nem történt;

•	 a sikeres pályázók és az ehhez hozzájárulá-
sukat adók vállalják a teljes nyilvánosságot;

•	 a pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló 
Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a 
létesítmények és azok környezetének részle-
tes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás 
időpontjáról szóló értesítést legalább 8 nap-
pal korábban megkapják. 

III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA
•	 A pályázatot 2019. október 28-ig kell az érdi 

Polgármesteri Hivatal Főépítészéhez szemé-
lyesen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó 
u. 1., Polgármesteri Hivatal II. emelet 209.). 
Postai úton benyújtott pályázatok esetében 
a benyújtási határidőn a postára adás napját 
kell érteni.

•	 A pályázati dokumentációt zárt borítékban 
(a pályázat megnevezését feltüntetve) el-
helyezve kell összeállítani és benyújtani. 

•	 A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hi-
ányosan benyújtott pályaműveket kizárja a 
pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályá-
zatukat benyújtották, a pályázati kiírás fel-
tételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének 
alávetik magukat.

IV.  PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK
A pályázatra benyújtandó munkarészek az 
alábbiak:

•	 nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de 
érintett tervező és (vagy) építtető, megbízó 
hozzájárulási nyilatkozatai (ezeket csoma-
goláson belül kell elhelyezni);

•	 teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyá-
si tervdokumentáció eredeti, vagy még ér-
tékelhető méretűre kicsinyített méretarány-
ban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, 
homlokzatok, helyszínrajz) 1 példányban 
nyomtatva és 1 példányban elektronikusan, 
vetítésre alkalmas módon CD/DVD-re írva;

•	 jogerős építési és használatbavételi enge-
dély, vagy egyéb esetben az ezzel egyenér-
tékű okirat;

•	 fényképek, legalább 4 db a létesítményről, 
különböző nézőpontokból felvéve;

•	 a dokumentáció legkisebb mérete A4, leg-
nagyobb mérete A3 lehet.

V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
A Bíráló Bizottságot a város polgármestere, 
a városfejlesztési, városüzemeltetési és va-
gyongazdálkodási bizottság elnöke, a köz-
nevelési és művelődési bizottság elnöke, a 
Pest Megyei Építész Kamara elnöke, felkért 
építészeti oktató vagy más szaktekintély és 
a városi főépítész alkotják. A bizottság elnöke 
a polgármester, előadója a városi főépítész. A 

Bíráló Bizottság egyszerű többségi szavazás-
sal dönt.

VI. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA
A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az 
alábbiak:
•	 az épület, létesítmény telepítése, környezet-

be illesztése;
•	 az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés 

megoldása;
•	 a létesítmény építészeti formálása;
•	 a szerkezet kialakítása, a részletképzések 

színvonala.
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a 
beadási határidőtől számított 15 napon belül elbí-
rálja és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a díjazásra. 
Egy évben legfeljebb két díj adható ki.
A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata 
által adományozható díjakról és kitüntetésekről 
szóló önkormányzati rendelet szerinti összeg 
(jelenleg az Érdi Építészeti Nívódíjjal járó anyagi 
elismerés 200 000 Ft) áll rendelkezésre. A díjazott 
pályázatok alkotói emlékplakettet és díszoklevelet 
vehetnek át.
VII.  A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, 

VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA
A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi 
sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem 
részesített terveket az eredményhirdetéstől számí-
tott fél éven belül lehet átvenni személyesen a Vá-
rosi Főépítésznél. A pályázati kiírás és nevezési lap 
beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Főépítészi Csoportjánál (2030 Érd, Alsó u. 
1., II. emelet 209.), ill. a www.erd.hu honlapról 
letölthető. További felvilágosítással Korsós Mónika 
szolgál a 06-23-522-396 telefonszámon. 

Közérdekű felhívás

Érd Kiváló Sportolója Díj
Érd Kiváló Sportcsapata Díj

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj adományozásával az önkormányzat kife-
jezi elismerését az érdi általános és középiskolák azon tanulóinak, valamint az érdi sportszervezetek 
általános és középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő sportteljesítményükkel öregbítették 
Érd Megyei Jogú Város hírnevét.

Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diákoknak adományozható, akik egyéni vagy 
csapatsportágban országos diákolimpián vagy országos bajnokságon 1. helyezést értek 
el vagy válogatott kerettagok.

Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a csapatoknak adományozható, akik a szakszövetség által 
kiírt csapatsportágban országos diákolimpia országos döntőjén 1–3. helyezést értek el vagy orszá-
gos bajnokságon 1–3. helyezést értek el.

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj odaítélésére a köznevelési intézmé-
nyek vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői tehetnek javaslatot.  A köznevelési intézmények 
vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői az elismerések adományozása érdekében évente egy 
személyre és egy csapatra tehetnek javaslatot. A javaslatokhoz az elért eredményekről, a válogatott-
ságról a sportág országos szakszövetségének, illetve a Magyar Diáksport Szövetségnek az igazolása 
szükséges. Az elismerés adományozásáról a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.

A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal Hu-
mán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) kell benyújtani. Bővebb információt Havril Károly 
sportreferens nyújt a következő elérhetőségeken: 06-23-522-344-es telefonszámon 
vagy a havril.karoly@erd.hu e-mail címen.

A benyújtás határideje 2019. november 20.
 Sport és Ifjúsági Bizottság

Közérdekű felhívás

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen  

tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890, 06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Időseket Ellátó Központ

gondozó/ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
•	 az ellátottak testi-lelki jólétének biz-

tosítása;
•	 az egészségügyi team tagjaként a szak-

feladatok koordinálásával részt vesz a 
preventív, egészségmegőrzési, egész-
ségfejlesztési folyamatokban;

•	 a szakma irányelveinek megfelelően 
tevékenykedik;

•	 segíti a gyógyító-megelőző tevékeny-
ség hatékony működését.

Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés, általános ápoló 

és asszisztens, szociális gondozó ápoló 
OKJ, bővebben 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet 3. számú melléklete alapján;

•	 magyar állampolgárság vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett státusz;

•	 büntetlen előélet és annak igazolása, 
hogy nem áll foglalkoztatástól való 
eltiltás hatálya alatt a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 
törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében 
foglaltak szerint;

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány;

•	 cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
felsőfokú képesítés, gerontológiai gondozó / 
demenciagondozó.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget, szakképesítést, 

szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok 
egyszerű másolata;

•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 
adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez;

•	 nyilatkozat, amely szerint a pályázó 
nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. december 31. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Szakács András 
nyújt a 06-23-520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére történő 
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 1/740/2019, valamint a mun-
kakör megnevezését: gondozó/ápoló;

•	 elektronikus úton Szakács András 
részére a munkaugy@szocgond.hu  
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 a munkakör kizárólag a megjelölt vég-

zettségekkel tölthető be;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó je-

lentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt;

•	 a pályázót a jelentkezést követő hu-
szonegy napon belül a pályázat elő-
készítője által összehívott, legalább 3 
tagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező 
bizottság hallgatja meg;

•	 azon pályázatokat áll módunkban elfo-
gadni, amelyek hiánytalanul kerülnek 
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel-
tételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. december 31.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Házi segítségnyújtás

gondozó/ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Jázmin utca 8. és Érd területe.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
•	 a gondozást-ápolást igénybe vevő 

személyek önálló életvitelének fenn-
tartása, saját lakókörnyezetükben 
történő biztosítása;

•	 a speciális szakmai és közegészség-
ügyi előírások betartásával területi 
gondozási feladatok ellátása;

•	 személyes higiénével kapcsolatos 
feladatok, a gondozási környezeté-
ben végzett feladatok, élelmezés, 
egészségügyi ellátási feladatok.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés, általános ápo-

ló és asszisztens, szociális gondozó 
ápoló OKJ, bővebben 1/2000. (I.7.) 
SzCsM rendelet 3. számú melléklete 
alapján;

•	 magyar állampolgárság;

•	 büntetlen előélet és annak igazolá-
sa, hogy nem áll foglalkoztatástól 
való eltiltás hatálya alatt a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992.évi 
XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekez-
désében foglaltak szerint;

•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

ványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez;

•	 nyilatkozat, amely szerint a pályázó 
nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. december 31. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Szakács 
András nyújt a 06-23-520-362-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:

•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-
ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2031 Érd, Pf. 
127.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/741/2019, va-
lamint a munkakör megnevezését: 
gondozó/ápoló;

•	 elektronikus úton Szakács András 
részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je:
•	 a munkakör kizárólag a megjelölt 

végzettségekkel tölthető be;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó 

jelentkezők személyes meghallgatá-
son vesznek részt;

•	 a pályázót a jelentkezést követő hu-
szonegy napon belül a pályázat elő-
készítője által összehívott, legalább 
3 tagú, a betöltendő munkakör fel-
adatait érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság hallgatja meg;

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul ke-
rülnek elküldésre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. december 31.

Érd, Ercsi úti köztemető

ÜNNEPI NYITVATARTÁS 
MINDENSZENTEK IDEJÉN

Dátum Nap Temető 
nyitvatartása

Temetőgondnoki Iroda 
nyitvatartása

Október 28. hétfő Gyalogosan
7.00–20.00
Gépjárművel* 
8.00–17.00

Ügyintézés
8.00–16.00
Pénztár, befizetés
8.00–15.30Október 29. kedd

Október 30. szerda Gyalogosan
7.00–20.00
Gépjárművel* 
8.00–17.00

Ügyintézés
8.00–18.00
Pénztár, befizetés
8.00–17.30Október 31. csütörtök

November 1. péntek Gyalogosan
7.00–20.00
Gépjárművel*
8.00–17.00

Ügyintézés
8.00–20.00
Pénztár, befizetés
8.00–19.30November 2. szombat

November 3. vasárnap

Gyalogosan
7.00–20.00
Gépjárművel*
8.00–17.00

Ügyintézés
8.00–16.00
Pénztár, befizetés
8.00–15.30

* A gépjárművel történő behajtás a 26/2015. (IX.29.) ön-
kormányzati rendelet alapján kerül megállapításra! A fo-
kozott balesetveszély miatt gépkocsival behajtani nem 
lehet, kivéve a mozgásukban korlátozott személyeknek, 
illetve az ilyen személyt szállító gépjárműveknek.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló  

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda,

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

városüzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Alsó utca 1. 
Ellátandó feladatok:
•	 az önkormányzat városfejlesztési és 

városüzemeltetési feladatainak ellátásá-
ban való részvétel;

•	 közlekedési, útügyi feladatok: közút for-
galmi rendjével kapcsolatos feladatok, 
helyi közlekedési feladatok, parkolással 
kapcsolatos szakmai tevékenység, utcai 
névtáblák elhelyezésével, pótlásával, 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, 
közútkezelői és behajtási engedélyek 
kiadása;

•	 önkormányzati beruházások bonyolítá-
sában való közreműködés. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök: városüzemeltetési, közlekedési felada-
tokkal kapcsolatos ügyintézés.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállás-
ra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzata az irányadó. 
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 egyetem, főiskolai szintű építőmérnök 

vagy közlekedésmérnöki végzettség, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 gyakorlott szintű MS Office (irodai 

alkalmazások);
•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 szakági műszaki ellenőri jogosultság;

•	 településüzemeltetésben, közútkezelés-
ben szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémamegoldás;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó elemző-

készség, felelősségtudat, terhelhetőség;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkész-

ség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, okle-

vél egyszerű másolata;
•	 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. 

melléklete szerinti részletes szakmai 
önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör legkorábban 2019. november 7. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
október 31.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal címére történő megküldésé-
vel (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/ERD-17-30/2019, valamint 
a munkakör megnevezését: városüzemeltetési 
ügyintéző. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
november 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ: 
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) 

bekezdése szerinti három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

•	 a kinevezés 6 hónapos próbaidő kiköté-
sével határozatlan időre szól.
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Szociális Gondozó Központ – Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ,

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
esetmenedzser/szociális diagnózist készítő esetmenedzser 

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Rómer Flóris tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a gyer-
mek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely 
a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének 
elősegítését. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális szakképzett-

ség, okleveles pszichológus, pszichope-
dagógus, mentálhigiénés szakképzettség, 
gyermekvédelmi pszicho-patrónus, visel-
kedéselemző, szociológus, családterápiás 
konzultáns, családterapeuta, kognitív és 
viselkedésterápiás konzultáns, család- és 
gyermekvédelem szakos pedagógus vagy 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó ok-
levéllel rendelkező nevelőtanár, pedagó-
gus, pedagógiai előadó, okleveles emberi 
erőforrás tanácsadó, gyógypedagógus, 
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, 
okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles 

pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő 
szakember;

•	 magyar állampolgárság vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett státusz;

•	 büntetlen előélet és annak igazolása, 
hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás 
hatálya alatt a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ 
(4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint,

•	 cselekvőképesség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-

másolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez;

•	 nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem 
áll cselekvőképességet érintő gondnokság 
alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
december 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Szakács András nyújt a 06-23-
520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére történő 
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/751/2019, valamint a munkakör meg-
nevezését: esetmenedzser/szociális diag-
nózist készítő esetmenedzser;

•	 elektronikus úton Szakács András részére 
a munkaugy@szocgond.hu e-mail címen 
keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 a munkakör kizárólag a megjelölt végzett-

ségekkel tölthető be;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó jelentke-

zők személyes meghallgatáson vesznek 
részt;

•	 a pályázót a pályázati határidő lejártát 
követő huszonegy napon belül a pályázat 
előkészítője által összehívott, legalább 3 
tagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező bi-
zottság hallgatja meg;

•	 azon pályázatokat áll módunkban elfo-
gadni, amelyek hiánytalanul kerülnek 
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt felté-
teleknek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 
január 10. 

Az őszi szünidei  
gyermekétkeztetésről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyer-
mekétkeztetést – a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a 
alapján – a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév 
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
évközi szünet munkanapjain biztosítja a hátrányos hely-
zetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
részére.

Az őszi szünet időtartama alatt
2019. október 28–31. napig,

naponta 11.30–12.30 óra között
biztosított a szünidei gyermekétkeztetés azon gyermekek 

számára,
akiknek szülei igényelték a déli meleg étkezést.

Az étkezés helyszíne:
Érdi Bolyai János Általános Iskola étkezője

2030 Érd, Erzsébet u. 24–32.

A szünidei gyermekétkeztetés iránti további kérelmek benyúj-
tására a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (Érd, Budai út 
8.), hétfői napokon 13–18.30 óra között, szerdai napon 8–12 és 
13–16.30 óra között van lehetőség.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Közérdekű tájékoztatás

Érdi siker az Őszirózsán
Nem csupán az Aranykoszorús minősítést, hanem a leg-
jobb magyarországi előadó díját is megszerezte Szigeti 
Eszter a szlovákiai Ipolynyék XX. Őszirózsa magyarnó-
ta-énekesek országos versenyén. Az Érdi Művészeti Dí-
jas énekes előadásában eddig legfőképpen operetteket, 
könnyűzenei slágereket, kuplékat, valamint nagyszerű-
en megzenésített verseket hallottunk, ám nótaénekes-
ként még nem láthattuk őt érdi rendezvényeken.

Az előadóművész elismer-
te, a nóta valóban a legfris-
sebb műfaj a szakmai pálya-
futásában, olyannyira, hogy 
sokan még nem is tudják, 
hogy ebben is kipróbálta 
már magát. Tegyük hozzá: 
nem is akárhogyan! Kérdé-
sünkre, hogy mi késztette 
nótázásra, Szigeti Eszter 
elmondta, a fellépéseik so-
rán, amikor egy-egy meghí-
vásnak eleget téve nosztal-
giaműsort adtak zenei kísé-
rőjével, Varga Zoltánnal, 
gyakran kérték tőlük, hogy 
játsszanak, énekeljenek el 
ismert, szívesen hallgatott 
magyar nótákat is. Az újabb 
felkérések alkalmával pedig 
egyre gyakrabban sürget-
ték, mikor fognak már ilyen 
repertoárral is előállni.

– Ilyenkor csak szabad-
koztam – fogalmazott –, 
hogy sajnálom, de én nem 

vagyok ebben a műfajban já-
ratos, nem ez a profilom. 
Nyilván, mint sokan mások, 
mi is ismerünk jó néhány nó-
tát és természetesen, ami-
kor az ember jó társaságban 
van vagy olyan jó a hangu-
lat, el is dúdolgatunk, éne-
kelgetünk párat, de ez ko-
rántsem jelenti azt, hogy a 
színpadon – stílusgyakorlás 
nélkül – csak úgy ki mernék 
vele állni a nagyközönség 
elé! Erre azt ajánlották, ke-
ressem meg Tarnai Kiss 
Lászlót, a Dankó Rádió ala-
pító tagját és művészeti ve-
zetőjét, aki biztosan szíve-
sen segít a képzésemben. 
Ezen ne múljon, gondoltam, 
és elmentem hozzá próbát 
énekelni. Tetszett neki, amit 
tőlem hallott, és közölte, ha 
annyira szeretnék magyar 
nótát is énekelni, szívesen 
segít. Majd a közös mun-

kánk gyümölcseként adó-
dott ez a lehetőség, hogy 
részt vehettem Szlovákiá-
ban az immár huszadik al-
kalommal megrendezésre 
kerülő magyarnóta-éneke-
sek megmérettetésen. Az 
Őszirózsát a CSEMADOK 
Nagykürtösi Területi Vá-
lasztmány szervezi, elnöke 
Balogh Gábor. Kétnapos ve-
télkedő volt, de előtte termé-
szetesen elődöntőkön kellett 
részt venni. Mi magyaror-
szágiak szombaton léptünk 
fel, vasárnap pedig az ösz-
szes határon túli énekes 
színpadra került. Nagyon 
különböző helyekről, az or-
szág szinte minden pontjá-
ról érkeztek versenyzők, te-
hát meglehetősen szerte-
ágazó és erős volt a mezőny. 
Végül a döntőben huszon-
egyen énekeltünk. Számom-
ra jelzésértékű volt, hogy a 
huszadik Őszirózsán husza-
dikként kerültem sorra – 
mesélte lapunknak az éne-
kes, aki nem rejtette véka 
alá azt sem, mennyire büsz-
ke rá, hogy az Aranykoszo-
rús minősítés mellett a leg-
jobb magyarországi előadó 
díját is neki ítélte a zsűri.

– Sokáig méltatlanul került 
a háttérbe a magyar nóta, pe-
dig nincs messze az operett 
műfajától, szintén klasszikus 
hangképzést igényel és a 
nóta is a magyar nép lelkéből 
fakad – ahogy mondani szok-
ták –, hiszen örömre és bá-
natra is mindig van egy meg-
felelő nótánk! Társaságban, 
családi ünnepeken vagy 
egyéb rendezvényeken, előbb 

vagy utóbb előkerülnek a jól 
ismert nótáink és – elismerik 
vagy nem, de – a zömüket bi-
zony a fiatalok is el tudják 
énekelni! – mondta Szigeti 
Eszter, aki a szép eredmény 
után abban bízik, hogy ha-
marosan a Dankó Rádióban 
is hallhatóak lesznek a Száz-
tagú cigányzenekar kísére-
tében készült nótafelvételei.

QQ Bálint Edit

Szigeti Eszter Balogh Gáborral, a verseny szervezőjével 
 (Fotó: Sz.E./archív)
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Alm a minden mennyiségben
Alma, alma, piros alma 
odafönn a fán. Ha elérném, 
nem kímélném, leszakíta-
nám – ezzel a közösen el-
énekelt dallal kezdődött a 
hetedik Alma-nap a Tuscu-
lanum óvodában, múlt pén-
teken. Ahogy ez már meg-
szokott, nemcsak a gyere-
kek, hanem a szülők is 
részt vehettek az ügyessé-
gi játékokban, kézműves 
foglalkozásokon.

– Hagyományőrző céllal 
indítottuk el annak idején az 
Alma-napot, amit mindig így 
ősszel, a beszoktatási idő-
szak lezárultával tartunk. A 
gyerekek, szülők és mi, ne-
velők együtt játszunk ilyen-
kor. Odafigyelünk az egész-
séges életmódra nevelésre is 
– mondta lapunknak Len-
gyel Judit óvónő, aki az Al-
ma-nap egyik szervezője, 
Garagulyné Nyitrai And-
rea óvónővel együtt. 

– Szerveztünk almahorgá-
szatot, diavetítést, gyurma-
gyümölcsöket készíthettek a 
gyerekek, és aki akart, részt 
vehetett az ovi almás kvízjá-
tékában is: mivel szeretnénk 

elnyerni a madárbarát óvo-
da címet, ebbe madaras kér-
déseket is csempésztünk. 
Sütiversenyt is rendeztünk: 
a szülők almás édességek-
kel nevezhettek. Aki elfá-
radt, részt vehetett a mese-
filmvetítésen – mondta And-
rea, akitől megtudtuk azt is: 
az Elvira major jóvoltából 
friss alma is jutott minden 
résztvevőnek. 

Bár az Alma-napot pénte-
ken rendezték, nagyon sok 
szülő eljött, hogy együtt 
játsszon a kicsikkel. Anna, 
aki a négyéves kislányával 
érkezett, nagyon jónak tart-
ja ezeket az alkalmakat. 
Mint mondta, a fia most el-

sős, ő is ebbe az óvodába 
járt, és vele is eljött minden 
évben, nemcsak az Alma-, 
hanem a sportnapra is, ki-
használva minden olyan le-
hetőséget, amikor a szülők 
és a gyerekek együtt játsz-
hatnak. Bár a kisfiú idén 
nem jöhetett el – hiszen taní-
tási napra esett a rendez-
vény –, ha az élményekből ki 
is maradt, ajándékot azért 
kapott: húga, Natalia egy 
almás csíptetőt készített a 
bátyjának. Nekik, illetve a 
többi résztvevőnek az idei 
Alma-napot a délelőtt folya-
mán készített apró tárgyak 
is felidézik majd.

QQ Á. K.

Határtalanul Érden és Budapesten
Érden, illetve Budapesten 
töltöttek pár napot a 
Bánffy hunyadi Octavian 
Goga Elméleti Líceum vég-
zős diákjai, a Határtalanul 
program keretében, a Kós 
szakképző iskola vendége-
ként. 

Állatkerti látogatás, a We-
kerle-telep, fővárosi esti 
séta, múzeumok, valamint a 
Parlament és a budai Vár 
megtekintése, iskolai látoga-
tás és koszorúzás szerepelt 
a programban, amely lehető-
séget nyújtott arra is, hogy 
az érdi és az erdélyi diákok 
jobban megismerjék egy-
mást.

– Ugyanolyan közvetlenek, 
mint mi, nagyon jók a benyo-
másaink – mondta lapunk-
nak Albert Alexa, a Kós isko-
la diákja, akivel a Magyar 
Földrajzi Múzeumban beszél-
gettünk. A diákok múlt ked-
den járták végig az intéz-
mény kiállításait, ezt követő-
en Kós Károly munkásságá-
val ismerkedhettek meg egy 
rendhagyó tanóra keretében, 
az érdi iskolában. Alexától 
megtudtuk azt is: a bánffyhu-
nyadi diákok Budapesten 
szálltak meg, de az érdi diá-

kok végigkísérték őket a fő-
városi programokon is.

– Jó viszony alakult ki köz-
tünk, vannak olyan ismerő-
seim, akikkel a tavalyi talál-
kozás óta tartom a kapcsola-
tot; az internet segítségével 
nagyon sok mindent meg tu-
dunk oldani – tette hozzá 
Alexa. 

Az erdélyi diákoknak ez 
volt a második látogatásuk, 
míg az érdiek egyszer jártak 
Bánffyhunyadon, de tavasz-
szal újra mennek.

– Reméljük, tartós kapcso-
lat alakul ki a két iskola kö-
zött. Ha az érdiek jönnek 
majd hozzánk, mi is megmu-
tatjuk nekik néphagyomá-
nyainkat, jellegzetes épüle-

teinket, Kós Károly nyomá-
ban járva. Készítünk majd 
egy közös naptárat is – 
mondta lapunknak Okos-Ri-
gó Hajnal, a líceum igazga-
tóhelyettese. 

– Jó kapcsolat kezd kiala-
kulni köztünk és az érdi diá-
kok között, jó lenne ezt meg-
tartani. A Határtalanul 
programnak az a lényege, 
hogy ők is viszonozzák a lá-
togatást – mondta az Érdi 
Újságnak Berde Áron, a lí-
ceum egyik diákja, aki leg-
jobban a kedd esti budapesti 
sétát várta; a szabadprog-
ram, a város esti életével 
való ismerkedés nagyon von-
zó volt számára.

QQ ÁdÁm

Natalia a bátyját lepte meg ezzel a csíptetős almával  (Fotó: Á. K.)

Az erdélyi diákoknak ez volt a második látogatásuk, míg az érdiek 
egyszer jártak Bánffyhunyadon  (Fotó: Á. K.)



A KLUDI SZERELVÉNYEK KFT  
egy német tulajdonú fürdőszobai és konyhai 

szaniter szerelvények gyártásával foglalkozó cég,  
munkatársat keres 

raktári előkészítő
pozícióba.

Feladatok: 
–  Raktározási munkák végzése (mérés, rakodás, nyilvántartás 

segítése, leltározás)
–  A munkahelyek termeléshez szükséges anyagokkal való el-

látása, kiszolgálása.
–  Közreműködés a belső szállításban.
–  A beérkező idegenáru mennyiségi átvétele.
– Adminisztrációs feladatok
Elvárás:
– Érvényes targonca vizsga, és
– targonca vezetésben gyakorlat
Munkavégzés helye: Diósd

Jelentkezés: Személyesen magyar nyelvű önéletrajzzal  
Diósd, Homokbánya u. 75. 
Érdeklődni telefonon: Izrael József,  
06-23/886-437;  06-31/780-8441
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Minőségellenőrt, 
operátort, készletellenőrt

és targoncavezetőt 
keresünk

biatorbágyi logisztikai céghez,
2-3 műszakos munkarendbe.

Tárnok, Érd irányából ingyenes céges 
buszokkal a bejárás megoldott.

Felvételi interjú:
2019. október 30. szerda, 13.00 óra, 

Érd, Alsó u. 9.,
Szepes Gyula Művelődési Központ 

 Érdeklődni: 06 70 342 1653
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Álláshirdetés!
A Dunarent Kft. százhalombattai telephelyére  

1 fő gépkocsivezetőt keres  
azonnali munkakezdéssel.

Elvárás: 
•	 Jogosítvány (D,C, E kategória)
•	 PÁV II
•	 GKI
•	 ADR bizonyítvány
•	 Konténeres, hátfalas vizsga
•	 Vezetésben szerzett minimum 5 év tapasztalat.

Bér megegyezés szerint! Jelentkezni lehet 
szakmai önéletrajz megküldésével  

a sztancsik@dunarent.hu e-mail címen.

web: www.dunarent.hu
2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2

T: 0623/552184, 0630 /400470534
67

63

A KLUDI SZERELVÉNYEK KFT egy német tulajdonú 
fürdőszobai és konyhai szaniter szerelvények 

gyártásával foglalkozó cég, munkatársat keres 

Gépbeállító
pozícióra, szerelvény gyártó forgácsoló gépekre.

Feladatok: 
– Forgácsoló berendezések beállítása a rendelt termékre, 
– rajz és dokumentáció szerint.
– Technológiai folyamatok, gépek üzemének felügyelete.
– Gyártott termékek minőségének folyamatos ellenőrzése.
– Adminisztrációs feladatok
Elvárás:
– Gépipari szakmai képesítés, vagy
– gépbeállítói legalább 3 éves gyakorlat.
Előny:
– Munkatapasztalat forgácsolás területen.
Munkavégzés helye: Diósd

Jelentkezés: Személyesen magyar nyelvű önéletrajzzal  
2049 Diósd, Homokbánya u. 75 
Érdeklődni telefonon: Skolits Róbert,  
06-20/376-0881, 06-23/886-451
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A stabil háttérrel rendelkező 
biatorbágyi Gizella Otthon 

ápoló és

takarító 
munkatársat keres azonnali 
kezdéssel (végzettség nem 

feltétel).

Bérezés megegyezés szerint,  
a munkába járást támogatjuk.

További információ:  
Radnai-Kiss Dorottya  

(0670 453 2794) 
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Csaptelep testek gyártásához
A Kludi Szerelvények Kft.

női/férfi gépkezelő operátorokat  
keres CNC-automata gépekre

(bruttó 217 000 - 348 000 Ft-ig)*
*   Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem, ill.  

a norma túlteljesítése esetén, többműszakos munkarendben számos 
dolgozónk által elért havi jövedelem.

– 3 műszakos munkarend
–  Betanítás a próbaidő alatt 

Fémipari képzettség, vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.
– Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
– Cafeteria bruttó 9200 Ft/hó
– Toborzási jutalom
– Munkába járási támogatás adómentesen
– Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: Képes László (06-30-498-2590)
laszlo.kepes@kludi.hu
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Csaptelep testek gyártásához 
A KLUDI SZERELVÉNYEK KFT

Öntödei betanított munkatársakat keres
Gépi magkészítő és öntvény 

daraboló munkakörökbe.  
(bruttó 220.000 -340.000 Ft)*

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem, ill.  
a norma túlteljesítése esetén, több műszakos munkarendben számos 
dolgozónk által elért havi jövedelem.

- 3 műszakos munkarend
-  Betanítás a próbaidő alatt  

Fémipari képzettség vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.
- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50-50%-áig
- Cafeteria bruttó 9200Ft/hó
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett,határozatlan idejű munkaviszony

Érdeklődni: 06-30-318-98-06
e-mail: allas@kludi.hu
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Feladatok:
 »  beltéri kertészeti feladatok elvégzése 

szállodákban, irodaházakban, cégeknél, 
bevásárlóközpontokban, intézményekben 
Budapest területén

 »  dísznövény-karbantartás, azaz a növények 
tisztítása, tápanyag utánpótlása, szakszerű 
öntözése és metszése, esztétikai értékük 
minőségi szinten tartása, megőrzése

Elvárások:
 »  kertész végzettség – előny, de nem feltétel
 »  önálló, megbízható munkavégzésre való igény
 » rugalmasság, mobilitás

Amit nyújtunk:
 »  stabil, 26 éves múlttal rendelkező magyar cég, 

60 kollégával, ugyanakkor megőrizte családias 
hangulatát

 » normál munkarend (H-P 6-14:30)
 »  a munkavégzés budapesti helyszíneken 

történik megbízások és beosztások szerint

Amennyiben a feladatkör felkeltette 
érdeklődését, a zsoter.gina@plantart.hu  

email címen fényképes szakmai  
önéletrajzzal tud jelentkezni

KERTÉSZ / BETANÍTOTT KERTÉSZ 
munkakörbe keressük új kollégánkat 

(részmunkaidő lehetőség is!)
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A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lévő Ercsiben 
található autóalkatrész-gyártó cég. A vállalat további fejlesztése 
részeként autóalkatrészek sorozatgyártására keresünk az alábbi 
pozícióba munkatársat:

Musashi Hungary Ipari Kft. 
2451 Ercsi, Ercsény út 1. 

musashi@musashi.hu 
www.musashi.hu

CNC GÉPBEÁLLÍTÓ
(többműszakos munkarendben)

Amit kínálunk:
• Elérhető kezdő havi jövedelem akár bruttó 365.000 Ft  
 (3 műszakos munkarend esetén, műszakpótlékkal,  
 jelenléti prémiummal, teljesítményalapú bónusszal)
• Folyamatos műszakrend esetén plusz 18%-os kiemelt  
 műszakpótlék
• Cafetéria juttatás  
 (a belépés évében bruttó 150.000 Ft éves keret)
• Kedvezményes meleg étkezés 220 Ft/menü áron
• Három vagy több műszakos munkarend esetén  
 havi 5.000 Ft-os étel-italautomata hozzájárulás
• Ingyenes buszjárat a környező településekről
• Ingyenes munkaruházat és annak tisztíttatása
• Dolgozói jutalmazások (ötletprogram, negyedév dolgozója)
• Nyáron fagylalt, télen gyümölcs
• Minden hónap második munkanapján fizetés
• Dolgozói kedvezmények  
 (üdülés, mobiltelefon flotta, mikulás csomag)
• Céges rendezvények (családi nap, karácsonyi party)
• Bruttó 150.000 Ft-os dolgozói ajánlói bónusz

Várjuk jelentkezését tesztírásra!
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Törökbálinti Tüdőgyógyintézet hosszú távra, megbízható 

MUNKATÁRSAKAT keres!
Az alábbi munkakörök betöltésére várjuk a jelentkezőket:

•	 Ápoló, Segédápoló
•	 Ételszállító, Betegszállító
•	 Szakács
•	 Mosodai dolgozó 

Amit kínálunk:
 9 Kiemelt bérezés
 9 Cafeteria
 9 Utazási térítés hozzájárulása
 9 Melegétkezés biztosítása
 9 Ápoló, Segédápoló részére szálláshely 
 9 biztosítása

Jelentkezni a 06-23/511-580 telefonszámon, illetve az Önéletrajz 
megküldésével a tbti@torokbalintkorhaz.hu e-mail címen lehet.

Intézetünkről és az aktuális álláshirdetésekről  
a www.torokbalintkorhaz.hu címen is tájékozódhat.

ÁLLÁSHIRDETÉS!
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Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12-  A feladat “mindenes” jellegű
-  terület rendben tartása, kisebb  

javítások, szerelések
- kertgondozás, karbantartás
- különböző ad-hoc jellegű feladatok. 

B kategóriás jogosítvány,  
vezetői gyakorlat szükséges.

Jelentkezni munkabérigény megjelölésével 
a szaboi@megatherm.hu  

e-mail címen lehet.

Érdi munkahelyre felveszünk

karbantartó - kisegítő  
- udvaros munkakörbe kollegát. 
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Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai, 
szakkereskedelmi cég az alábbi 

munkakörökben keres munkaerőt 
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt  
(C kategóriás jogosítvánnyal  

– E kategória előny –  és érvényes  
GKI kártyával)

Csaptelep testek gyártásához
A KLUDI SZERELVÉNYEK KFT 

női/férfi munkatársat keres

FORGÁCSOLÓ GÉPEKRE 
BETANÍTOTT MUNKAKÖRBE.

Cégünk telephelye: 2049 Diósd, Homokbánya út 75.
06 20 376-0881 SKOLITS RÓBERT
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E-mail: recyclen@recyclen.hu
Tel.: 06-1/207-5389

Bp. XXII. ker. Ipari Park

Műanyag feldolgozó üzembe

férfi fémipari  
szakmunkást  
és gépkezelőt

felveszünk.
Kimagasló kereseti lehetőségek.
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Érdi telephelyű cég, nemzetközi 
fuvarozásban jártas, megbízható, 

gépkocsivezetőt keres,   
azonnali kezdéssel. 

12 tonnás teherautóra  
(C kategória)

40 tonnás nyerges szerelvény  
(C+E kategória)

Magyarország – Csehország 
viszonylatban

Jelentkezés:  
Email: penzugy@colorsped.hu  

 Tel: 06-30-658-7279

Nemzetközi  
gépkocsivezető / sofőr
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Százhalombattán, japán tulajdonban lévő autóalkatrész-gyártó cég,  
az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Amit kínálunk:  
•	 Akár	bruttó	350.000.-Ft/hó
•	 Nettó	50.000	Ft	belépési	bónusz
•	 Nettó	50.000	Ft	ajánlási	jutalom
•	 Ingyenes	céges	buszjárat*
•	 Céges	rendezvények

Elvárások: 
•	 Műszaki	végzettség
•	 Többműszakos	munkarend	vállalása
•	 	Teljesítményorientált,	precíz	munka-
végzés

Amit kínálunk:
•	 Akár	bruttó	270.000.-Ft/hó
•	 Nettó	50.000	Ft	belépési	bónusz
•	 Nettó	50.000	Ft	ajánlási	jutalom
•	 Ingyenes	céges	buszjárat*
•	 Céges	rendezvények

Elvárások: 
•	 Általános	iskolai	végzettség	
•	 Többműszakos	munkarend	vállalása
•	 	Teljesítményorientált,	precíz	munka-
végzés

Kérjük,	hogy	személyes	iratait	minden	esetben	hozza	magával.

*	 	Céges	buszaink	a	következő	településekről	járnak:	Vál,	Kajászó,	Baracska,	Martonvásár,	
Dunaújváros,	Szórád,	Ercsi,	Ercsi/Sinatelep,	Pusztaszabolcs,	Besnyő,	Ráckeresztúr,	
Beloiannisz,	Iváncsa,	Adony,	Kulcs,	Rácalmás.	

 KARBANTARTÓ GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
	 –	2	műszak	 –	2	műszak

Tájékoztatás és tesztírás minden hétfőn 8:00 órától cégüknél:  
2440 Százhalombatta, Iparos u. 2.  

Jelentkezni a 23/540-711-es telefonszámon vagy  
a hr@toyoseat.hu e-mail címen lehet.
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a job@abacus.hu e-mail címen lehet!

További információ a 06 23 532 360-as telefonszámon!

A herceghalmi Abacus Business & Wellness Hotel**** 
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a job@abacus.hu e-mail címen lehet!

További információ a 06 23 532 360-as telefonszámon!

A herceghalmi Abacus Business & Wellness Hotel**** 
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a job@abacus.hu e-mail címen lehet!

További információ a 06 23 532 360-as telefonszámon!

A herceghalmi Abacus Business & Wellness Hotel**** 
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

•  Felszolgáló-Báros 

•  Értékesítő

•  Takarító-Szobalány 
(kiemelt nettó bérezés + munkábajárás + személyzeti étkezés)

34
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ÁLLÁST KÍNÁL

Bentlakásos sekrestyés, takaritó, 
részszolgálatra napi 4 órában füg-
getlen 50 év feletti nyugdíjas nőt ke-
res pestkörnyéki római katolikus plé-
bánia. Plébánosi ajánlás szükséges. 
Érdeklődni lehet: +36309374811

*46532*

Jogosítvánnyal rendelkező 
munkatársat keres cégünk, 
szerelői munkakörbe.

Jelentkezni a megadott 
számon lehet.

T: 0620/256-4277
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Budapest 11. kerület, Balatoni úti 
autókölcsönző keres megbízható, jo-
gosítvánnyal és vezetési gyakorlattal 
rendelkező, friss nyugdíjas munka-
társat. 06-70-201-4877

*45262*

Érdi telephelyű  vállalkozás keres  
segédmunkás munkakörbe 
kollégákat. Munkaidő: H-P: 07-17-ig.
Érdeklődni: 06 30 779 02 49
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Érd felső-parkvárosi családi ház kert-
gondozásához keresek hozzáértő, 
friss nyugdíjas kertgondozót. 06-70-
201-4877

*45269*

Érden az Ágnes Presszóba gyakor-
lattal rendelkező pultost keresünk. 
06-70-395-1188

*36903*

Érdi Peugeot márkaszervizbe ta-
pasztalattal rendelkező vevőszolgá-
lati munkafelvevőt keresünk. Jelent-
kezni lehet: petakft@peta.hu

*02342*

VEGYES

Eladó 160*200-as, ágyneműtartós, 
alig használt franciaágy 10000 Ft-ért 
(irányár). 06-20-426-29-23

*46776*

Kapszulás Lavazza kávégép alig 
használtan eladó 15 000 Ft-ért. 06-
20-391-3601

*46535*

Pengőt, koronát, forintot, papír és 
fém gyűjteményt vásárolnék! 06-20-
9971153

*29961*

50-es, 60-as, 70-es évekből bútoro-
kat, kiegészítő dísztárgyakat, fest-
ményeket, kerámiákat vásárolok. 06-
70/282-5381. Kiszállás díjtalan.

*41723*

JÁrmű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52

45

KoNTéNEr

Konténer
Mindenféle

Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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Házak, lakások, telkek teljes 
lomtalanítása pincétől a padlásig 
Hagyatékokból, költöztetés után 
megmaradt lomok elszállítása, 

zöldHulladék elszállítás,  
gyökérkiszedés, kisebb bontások.

betonozás, burkolás,  
kerítésjavítás és festés!

LOM TALANÍTÁS

06-20-525-1211
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Munkavédelem
Munkaruházat

16
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Műanyag nyílászárók,  
redőny és szúnyogháló 

3 rtg üveg ajandék! 57% kedvezmény  
Redőny- és ablakjavítás. 

T: 20/9351-817, 20/9317-114 
www.mpluszb-ablak.hu  2030 Érd, Begónia u. 20.
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Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343

16
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)

Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2. 
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Meg bízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003
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J.S. LOGISTICS KFT.
ÉRDI IRODÁJÁBA KERES

Megváltozott
Munkaképességű

hölgyet
takarítónői 

állásra

Heti 20 órában,
éves, bejelentett állás,

fizetés minimálbér alapján.

 Jelentkezni lehet fényképes 
önéletrajzzal emailben:

 anita.balazs@jslogistics.eu
 vagy telefonon:  06 70 372 81 64
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Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

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

Komissiózó munkatársakat 
keres a 

dm drogerie markt 
Magyarország ÉRDI raktárába!

Gyere és DOLGOZZ VELÜNK modern 
környezetben, rugalmas vezetőkkel  

és élvezd annak az előnyeit,  
hogy dm-es munkatárs vagy!

Az utazáshoz céges buszt vagy utazási 
hozzájárulást biztosítunk.

A pozícióról és juttatásokról részletes 
információt a www.karrier.dm.hu oldalon 
az „Állásajánlataink˝, majd ˝Állások – raktár˝ 

menüpontban találsz, és a jelentkezésedet is 
itt tudod leadni.
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A MÁV Zrt. munkatársakat keres az 
alábbi munkakörökbe:

ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL:

felsővezeték szerelő  
(Érd)

KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ  
VÉGZETTSÉGGEL:

biztosítóberendezési műszerész  
(Budapest)

Amit ajánlunk:  
hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható 
munkaidő és jövedelem, választható béren 

kívüli juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári 
hozzájárulás, utazási kedvezmény.

Jelentkezését a  
www.mavcsoport.hu/karrier 

oldalon várjuk.
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Évszázados múlttal rendelkező magyar vállalat az 
ORION Elektronikai Kft. sóskúti telephelyére  keres

A pozíció betöltésének feltételei:
 » C kategóriás jogosítvány
 » Minimum 10 év vezetési gyakorlat
 » Belföldi árufuvarozói engedély
 » GKI kártya

Feladatok:
 » Teherautó vezetése, áru fel- és lepakolása
 »  Értékesítési szállítólevéllel áru szállítás az 

ügyfeleknek
 »  Áru forgalommal kapcsolatos adminisztratív 

feladatok
 » Szabályok, előírások betartása

Amit kínálunk:
 » Sóskúti telephely
 » Megbízható vállalati környezet
 » Hosszú távú munkalehetőség

Határozott fellépésű, jó kommunikációs készséggel 
rendelkező agilis pályázók jelentkezését várjuk!

Jelentkezés:
Személyesen: Sóskút,  

Homokbánya út   (raktárvezetőnél)
Önéletrajz beküldésével: e-mail hrd@orion.hu

Telefonon: 06-1/434 5246, 06-23/560 571

Elektronikai Kft.

TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ 
munkatársat

Érdi OMV töltőállomásra benzinku-
tast felveszünk! Érdeklődni szemé-
lyesen fényképes önéletrajzzal Érd 
6-os főút 23. km (Százhalombatta 
felé), vagy a gyorgyi@autocentrum-
szabo.hu email címen lehet.

*31128*

Érdi OMV töltőállomásra irodai 
munkára 4-6 órás munkaidőben 
munkatársat keresünk! Számítógé-
pes ismeret szükséges. Jelentkezés 
a gyorgyi@autocentrumszabo.hu 
email címen vagy személyesen ön-
életrajzzal (Érd, 6-os főút, 23. km)

*44397*

ALBérLET KÍNÁL

Érden a 70-es úton, buszmegálló-
nál, (vasútállomás 10 perc) egy szo-
ba összkomfortos, konvektoros la-
kás kiadó külön bejárattal, almérők-
kel. 45000 Ft+rezsi. 2 hónap kaució! 
06-20/312-7676.

*42532*

Kiadó 25 nm-es különálló épület al-
bérletnek! 06-20-218-1002

*47341*

Különálló épületben 100 nm-es la-
kás kiadó! 06-30-486-8870

*38551*

Munkásszállás olcsón kiadó, már 
1500 Ft/fő/naptól 5 főig! 06-30-333-
0758

*42823*

Szoba kiadó fürdő, konyha, étkező, 
spájz használattal egyetemista/főis-
kolás diáklányoknak vagy középko-
rú egyedülálló nőnek (nemdohány-
zónak). 06-20-344-7466 (SMS-t ne 
küldjenek!)+

*45316*

SZoLGÁLTATÁS

Régiség, hagyaték, könyvek, porce-
lánok, régi órák, festmények, ezüs-
tök vásárlása! 06-20-525-1211

*44900*

Tüzifa, építőanyag, készbeton, hul-
ladékszállítás (3,5 tonnás billenccsel) 
rövid határidővel! 06-20-571-5228

*41053*

VÁLLALKoZÁS

Ács és kőművesmunkát, új és ré-
gi tető átrakását, palatető felújítását 
(bontás nélkül), beázás és viharkár 
elhárítását legolcsóbban vállalom. 
06-70-5882701

*66105*

Ács-kőműves-tetőfedő munkák 
végzése, nyugdíjasoknak 27% ked-
vezménnyel. Hétvégén is. Garanciá-
val. 06-30/318-21-73.

*78115*

Devizás kölcsönök ellenőrzése, 
elemzése, túlfizetések kimutatása, 
vállalkozásoknak is. 06-30/900-4873.

*47861*

Gyümölcsfa, szőlő metszés és kerti 
munka! 06-30-682-4431

*45100*

Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építését, la-
postető szigeteléseket vállalok. 06-
30/571-97-43, 06-20-214-9640

*60415*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók októberben 30-50%-os ked-
vezménnyel. Nyugdíjasoknak +10% 
kedvezmény! 06-70-676-7722.

*27547*

Tető építése/átrakása, lapostető szi-
getelést, kőműves munkát, keríté-
sépítést vállalok, kisebb javításokat 
is! 06-30-566-9051

*12295*

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, WC-tartály, radiátor szere-
lés, burkolás és kőműves munkák.  
70/642-75-26.

*47261*
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Az EKI Creative Kft. érdi üzemébe 
precíz, igényes, szorgalmas

keres rész- vagy  
teljes munkaidőben.

takarítónőt

Jelentkezni az allas@ekicreative.hu 
email-címen vagy a 0670/341-6170 

telefonszámon lehet.
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Papírforma itt is, ott is
Előbb Győrben szenvedett a papírformának megfelelő 
vereséget, majd kiütéses győzelmet aratott az újonc SZI-
SE ellen az ÉRD a női kézilabda NB I-ben.

Győri Audi ETO KC–
ÉRD

Nem az ÉRD számított a 
Győri Audi ETO elleni ide-
genbeli mérkőzés esélyesé-
nek, ennek ellenére kiválóan 
kezdték a találkozót Szabó 
Edina lányai, ugyanis Stine 
Oftedal találatára Kiss Ni-
kolett és Tóth Gabriella 
gyorsan felelt, majd Kiss két 
újabb gólja mellett Bízik 
Réka is eredményes volt, így 
hiába talált be kétszer is a 
házigazda, öt perc után 5–3-
as előnyben voltak a vendé-
gek. Sőt, Alexandra Nasci-
mento egy hétméteres után 
tovább növelte az érdi veze-
tést, de ezután a hazai szur-
kolók „Mindent bele!” rigmu-
sai megtették hatásukat: a 
Győr három perc alatt átvet-
te a vezetést Kari Brattset 
vezérletével.

Ezután sem szakadt le az 
ÉRD, ám a 14. percben kiala-
kult kétgólos különbség (11–
9) után Szabó Edina azonnal 
magához rendelte övéit. Ez-
után azonban hiába lőtt szép 
gólt kiszorított helyzetből 
Bízik Réka, a hazaiak to-
vább rohamoztak, s a 17. 
percben Kiss Éva bemutatta 
a mérkőzés első védését, 
amely után Faluvégi Do-
rottya találatával 14–10-es 
előnybe került az ETO.

Innentől kezdve nem tudta 
tartani a lépést a gólok gyár-
tásában a házigazdákkal az 
ÉRD, hiszen a Rába-partiak 
előnyüket folyamatosan nö-
velték, s a szünetre 22–16-os 
előnnyel vonultak.

A második játékrész első 
gólját ugyan Marketá Jeráb-
ková révén az ÉRD szerezte, 
de a Győr is más ritmusban, 
nagyobb lendülettel érkezett 
a pályára, s a tovább remek-
lő Kari Brattset három gólja 
mellett Stine Oftedal is be-
talált. A 26–17-es hazai előny 

után Szabó Edina ismét időt 
kért, de ez is csak néhány 
percre akasztotta meg a 
zöld-fehéreket, akik a 39. 
percben vezettek először tíz 
góllal (29–19).

Ezután ugyan voltak szép 
pillanatai a vendégeknek, 
ám a Győr érezhetően más 

fokozaton pörgött, s támadá-
sait minimális hibaszáza-
lékkal, jellemzően remek 
gólokkal fejezte be, így az 
ÉRD hiába próbálta megne-
hezíteni a címvédő dolgát, 
Danyi Gáborék magabiztos, 
39–28-as győzelmet arattak.

ÉRD–Szent István SE
Ugyan az ÉRD Szent Ist-

ván SE elleni mérkőzésének 
első gólját Szerző Regina 
révén a vendégek szerezték 
meg, de ezután az ÉRD a vá-
rakozásoknak megfelelő 
tempóban kézilabdázott, s 
pillanatok alatt 3–1-es előny-
re tett szert. Ezután ugyan a 
fővárosiak a hetedik percig 
tartották magukat (5–5), 
majd nem tudták tartani a 
lépést a házigazdával. Voj-
kovics Gyula időkérése el-
lenére is növelték előnyüket 
Bízik Rékáék (10–5).

Egy kétperces érdi meg-
torpanás után visszajött há-
romra a vendégegyüttes, de 
innen az ÉRD Janurik Kin-
ga remek védéseinek és az 
ebből indított lerohanások-
nak köszönhetően hamar el-
döntötte az egyébként is 
egyértelmű két pont sorsát, 
hiszen olyannyira termelték 
a gólokat Alexandra Nasci-
mentóék, hogy már a 25. 
percben tíz góllal, 22–12-re 
vezettek, a szünetre pedig 
25–14-es előnnyel vonultak.

Az elsőhöz hasonlóan a 
második játékrész is Szerző 
Regina találatával indult, 
amely után folytatódott az 
érdi roham, Alexandra Nas-
cimento elemében volt, felállt 
fal ellen és lerohanás után is 
rendre eredményes volt, de 
nemcsak ő, hanem társai is, 
hiszen Termány Rita, Jele-
na Lavko és Schatzl Natalie 
is betalált a negyvenedik 
percig, míg a túloldalon csu-

pán Monori Orsolya szórta 
meg magát. A félidő derekán 
Julie Foggea pedig kivédte a 
korábbi érdi kedvenc, Balog 
Beáta hétméteresét is.

Az ÉRD az egyre nagyobb 
különbség ellenére sem állt 
le, de nem is tehette, hiszen 
az erejükkel elfogyó vendé-
gek a támadásokban elköve-
tett hibáikért lerohanások-
kal „bűnhődtek”, s a 38. perc 
után tíz perc alatt egy 11–1-
es sorozatot produkálva már 
39–19-re vezettek Jelena 
Lavkóék. A hajrában még to-

vább növelte előnyét az ÉRD, 
amely végül 50–23-ra múlta 
felül a Szent István SE-t.

Szabó Edina együttese 
legközelebb október 26-án, 
szombaton lép pályára, ami-
kor 18 órától a másik újon-
cot, a Szombathelyi KKA-t 
fogadja az ÉRD Arénában.

QQ Domonkos

Győri Audi ETO KC–
ÉRD  39–28 (22–16)
Győr, Audi Aréna, 3565 néző. 
V: Andorka, Hucker
ÉRD: Janurik – Nascimento 4 
(2), KISS N. 4, TÓTH G. 7, Szabó 
L., Jerábková 3, BÍZIK R. 4. 
Csere: Foggea (kapus), Kova-
csevics 1, Kisfaludy 1, Lavko 3, 
Termány 1, Schatzl Natalie. 
Vezetőedző: Szabó Edina.

ÉRD–SZENT ISTVÁN SE 
50–23 (25–14)
Érd, 900 néző. V: Kovács-Se-
bők, Réti
ÉRD: Janurik – NASCIMENTO 
12 (1), Kiss N. 3, TÓTH G. 6, 
Szabó L. 5 (2), Jerábková 1, BÍ-
ZIK R. 5. Csere: Foggea (ka-
pus), Kisfaludy 2, Termány 4, 
LAVKO 5, Kovacsevics 3, 
Schatzl Natalie 4 (2). Vezető-
edző: Szabó Edina.

Alexandra Nascimento tizenkét gólt vállalt az ÉRD 50 góljából 
 (Fotó: Boros Sándor)

Röplabda
Hazai pályán 3:1-es vereséget szenvedett a Delta RSE Érd az 
MTK-tól a női röplabda NB II Nyugat A-csoportjának második 
fordulójában. Dömötör-Mátrai Beáta lányai nem kezdték jól a ha-
zai mérkőzést, hiszen a fővárosi kék-fehérek a találkozó elején 
14:3-ra léptek meg, ennek ellenére alaposan felzárkózott a ven-
déglátó, s az első játszmát csak három ponttal, 25:22-re veszítet-
te el. A második felvonásban tovább folytatódott a Delta lendü-
lete, de hiába a feljavuló játék, a vendégek ezúttal is jobbnak bi-
zonyultak (23:25), majd a harmadik szettben közelebb jöttek 
Flach Dóráék, akik ezt a felvonást a legkisebb különbséggel, 
26:24-re nyerték meg, s úgy tűnt, visszajönnek a meccsbe, ám a 
negyedik játszmában hiába volt reális esély az egyenlítésre, az 
MTK kihasználta rutinját, 25:22-re behúzta a negyedik szettet és 
3:1-re győzött.

Kosárlabda
Megszerezte második (hazai) sikerét a VMG DSE férfi kosárlabda-
csapata. Az NB II Közép A-csoportjának harmadik körében az ér-
diek a BKG Prima Akadémia U18-as csapatát ütötték ki hazai kör-
nyezetben 111–46-ra. Már a mérkőzés elején igazolták a hazaiak, 
miért is számítanak a találkozó egyértelmű esélyesének, hiszen 
három perc után 10–5-re vezettek, s a sok kimaradt ziccer ellené-
re is 23–11-es előnnyel zárták az első felvonást. Aztán a második-
ban minden lényegi kérdés végére pontot tettek az érdiek, hi-
szen a játékrész elején csupán egy pontot tudott elérni a bünte-
tővonalról a BKG, mialatt Takács Áronék tizenhármat termeltek, 
ezt a negyedet pedig 34–6-ra nyerték, az 57–17-es nagyszünet-
beli állás után a második félidő pedig formalitásnak bizonyult. 
Ugyan a BKG Prima Akadémia játéka valamelyest feljavult, de ez 
főként annak köszönhető, hogy az érdiek is visszavettek az iram-
ból, ennek ellenére a harmadik tíz percet 25–19-re, a negyediket 
pedig 29–10-re nyerte a házigazda, amely végül 111–46-ra dia-
dalmaskodott.

Birkózás
Hat arany- és két-két ezüst-, illetve bronzérmet szereztek az Érdi 
Spartacus SC diák I-es és diák II-es szabadfogású birkózói a diák-
olimpia közép-magyarországi területi döntőjén, így az országos 
finálén tízen képviselhetik az érdi színeket. Az Érdi Spartacus ti-
zenhárom versenyzővel vágott neki a Mezőfalván rendezett ver-
senynek, ahol a diák I-eseknél Bori Richárd (29 kg), Narancsik Ben-
ce (32 kg), Jakab Dániel (50 kg), Gazsi Máté (63 kg) és Gyenes Bence 
(76 kg) is diadalmaskodott, míg Bákai Ferenc (54 kg) ezüst-, Virlics 
Marcell (69 kg) pedig bronzérmet szerzett. A diák II-eseknél Bok-
ros Márk nyerte az 54 kilogrammos súlycsoport küzdelmeit, Sze-
nicza Nimród a 32 kilósoknál második, M. Kovács Keve pedig a 46 
kilósoknál harmadik helyen végzett. A tíz érmes pozícióval az 
Érdi Spartacus mind a tíz dobogós versenyzője bejutott a diák-
olimpia országos döntőjébe. A diák II-eseknek ezt majd Kiskun-
félegyházán, a diák I-eseknek pedig Hajdúszoboszlón rendezik 
meg.

Sakk
7 iskola 43 diákjának részvételével került sor az Érdi VSE és az Érdi 
Batthyány Sportiskolai Általános Iskola szervezésében az érdi és 
diósdi általános iskolások X. sakkversenyére. Néhány forduló 
után világossá vált, hogy a tavaszi győztesek közül sokan ismét 
az élen fognak végezni. Demeter Jázmin kilencedszer, Nagy Le-
vente hetedszer, Nagy Botond ötödször és Kiss Inez harmadszor 
végzett az első helyen. Egyedül az I. korcsoportos fiúknál avat-
hattunk új győztest Almási-Vámos Vince személyében. Az iskolák 
csapatversenyében idén is az Érdligeti Általános Iskola diákjai 
voltak a legeredményesebbek, megelőzve a Bolyai János Általá-
nos Iskolát, a Diósdi Eötvös József Általános Iskolát és az Érdi Bat-
thyány Sportiskolai Általános Iskolát. Részletes eredmények az 
erdmost.hu oldalon. Q DB

RÖVIDPÁLYA
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Nem volt elég a kétgólos előny
Bozsoki Imre és Kollega Krisztián góljaival a szünetben 
2–0-ra vezetett, de be kellett érnie egy 2–2-es döntetlen-
nel az Érdi VSE-nek az FC Nagykanizsa ellen az NB III 
Nyugati csoportjának 11. fordulójában.

Remekül indította a rang-
adót a házigazda, hiszen 
már az első percben Gera 
Dávid vállalkozott lövésre a 
tizenhatosról, de a vendég-
védők blokkolták a kísérle-
tet.

A következő bő tíz percben 
azonban egyik kapu sem for-
gott veszélyben, csupán a ti-
zenharmadik percben emel-
kedhetett meg a szurkolók 
pulzusa, amikor a vendégek 
távoli szabadrúgása egy pat-
tanás után volt veszélyes, 
végül a keresztléc felett 
hagyta el a labda a pályát. 
Aztán nem sokkal később 
pedig Béli Milán dupla lövé-
se nem sikerült, miután 
előbb Csiszár Zoltán blokk-
járól pattant vissza a labda 
elé, majd a második kísérle-
tet föléperdítette.

Sőt, nagyon is éledezett a 
Zala megyei együttes, ami-
kor egy bal oldali beadás 
után Herzsenyák Áron elől 
kellett mentenie az érdi vé-
dőknek.

Ezután sokáig nem forog-
tak veszélyben a kapuk, az-
tán fél óra játékot követően 
Németh Gábor Vince szög-
lettel felérő szabadrúgást 
harcolt ki a balszélen, ame-
lyet Melczer Vilmos adott 
be, s a hosszún, üresen ér-
kező, nagykanizsai nevelé-
sű játékos, Bozsoki Imre 
juttatta a kapuba a labdát, 
megszerezve a vezetést az 
Érdi VSE-nek (1–0).

Három perc sem telt 
bele, az érdiek megdup-
lázták előnyüket, amikor 
egy bal oldali akció után 
Kollega Krisztián és Koós 
Gábor kényszerítőjét kö-
vetően előbbi tört a tizen-
hatoson belülre, majd rúg-
ta ki a kapu hosszú sarkát 
(2–0).

A két gyors hazai gól után 
érett a harmadik is, amikor 
Koós Gábor „eltört” lövése a 
jobbszélről befutó Kollega 
elé került, aki pedig jól vette 
észre a kilépő Mojzer Györ-
gyöt, ám az érdi csatár elől 

felszedte a labdát Horváth 
Márton.

A fordulás után is nyugodt 
mederben zajlott a mérkő-
zés, az első helyzetre hét 
percet kellett várni, amikor 
Gera Dávid lapos lövése 
ment el a kanizsai kapu 
előtt. Aztán öt perccel ké-
sőbb pedig Melczer Vilmos 
éles szögből, jobbszélről el-
végzett ballábas szabadrú-
gása épphogy elkerülte a 
vendégek kapuját.

Egy óra játék után szépí-
tett a Nagykanizsa, amikor 
Németh Gábor Vince sza-
bálytalankodott az érdi 
titzenhatoson belül, majd a 
megítélt tizenegyest Ham-
puk Ádám a kapu közepébe 
lőtte (2–1).

Az érdiek is közel álltak a 
harmadik gólhoz, hiszen a 
Nagykanizsa szépítő talála-
ta után néhány perccel Kol-
lega Krisztián és Melczer 
Vilmos lépett ki a védők gyű-
rűjéből, előbbihez került a 
labda, aki a túloldalon érke-
ző Melczerhez tálalt, de ő ép-
pen lemaradt a passzról.

Aztán a 72. percben a sem-
miből egyenlített a vendég-
csapat, amikor egy védelmi 

megingás után Csiszár Zol-
tán és Kertész Ferenc nem 
értették meg egymást, Vitt-
man Ádám pedig köszönte 
szépen és az üres kapuba 
passzolt (2–2).

A hátralévő húsz percben 
az érdiek nagy erőket moz-
gósítottak a vezetés újbóli 
megszerzéséért, de hiába 
szögezték saját kapuja elé a 
Nagykanizsát, csupán a gól-
vonalig jutottak, amikor 

Mojzer nagy bedobása után 
a kapu előtti kavarodásnál 
az érdiek nem tudták a belő-
ni a helyzetet, így 2–2-es 
döntetlennel zárult a talál-
kozó.

Az Érdi VSE az NB III Nyu-
gati csoportjának következő, 
12. fordulójában, október 27-
én, 13.30-tól a Credobus Mo-
sonmagyaróvár vendége-
ként lép pályára.

QQ Domonkos Bálint

Fölényes csapatsiker
Október 18. és 20. között a százhalombattai városi sport-
uszoda adott otthont a 2019-es Matrica Kupának, ahol az 
Érdi Úszó Sport Kft. 72 (!) érmet szerzett, s megnyerte a 
csapatversenyt.

Egészen elképesztő teljesít-
ménnyel rukkoltak elő az Érdi 
Úszó Sport Kft. versenyzői, hi-
szen Magó Gábor, Szele Dá-
vid és Németh Kitty tanítvá-
nyai a három nap során 23 
arany-, 27 ezüst- és 22 bronz-
érmet szereztek.

A legtöbb aranyérmet a 
2010-es születésű Balázs Lau-
ra szerezte, aki hatszor is a 
dobogó legfelső fokára állha-
tott, miután győzött 100 m ve-
gyesen, 50 m gyorson, 100 m 
háton, 50 m pillangón, 100 m 
gyorson és 50 m háton is.

Tőle nem sokkal maradt le a 
2009-es Reizinger Anna, aki 
az 50 m pillangót, a 100 m 
gyorsot, illetve a 100 és 200 m 
hátúszást is megnyerte, míg 
50 m gyorson és 100 m vegye-
sen ezüstérmesként zárt.

A nagyobbak közül Tohl 
Patrik csak egy éremmel ma-
radt le Balázs Lauráéktól, hi-
szen ötször is dobogóra állha-
tott, miután a 100 m pillangót 
és a 200 m gyorsot megnyerte, 
200 m vegyesen és 50 m pillan-
gón másodikként, 100 m gyor-

son pedig harmadikként ért 
célba.

Boriszov Noémi is hasonló tel-
jesítményre volt képes, hiszen az 
50 és a 100 m pillangó megnyeré-
se mellett 50 m mellen második, 
100 m vegyesen és 200 m gyorson 
harmadik helyen érte a falat.

A legtöbb érmet mégsem ők, 
hanem Tóth Regina Kata érte 
el, aki amellett, hogy megnyerte 
az 50 és 100 méteres mellúszást, 
még 50 és 100 m gyorson, 100 és 
400 m vegyesen, 200 m mellen és 
200 m gyorson is ezüstérmet 
szerzett.

Őri Rebeka a 200 m hátúszás-
ban, Gasparics Zalán 200 m 
mellen, Kovács Benedek 100 m 
háton, Poteczin Dániel 50 m pil-
langón, Hegedűs Anna pedig 50 
m mellen végzett az első helyen.

Az összesített eredmények 
alapján az Érdi Úszó Sport Kft. 
nyerte a IX. Matrica Kupa csa-
patversenyét 568 ponttal – 180 
egységet verve a második helyen 
végző Budafókára.

A verseny részletes eredmé-
nyei megtekinthetők az erdmost.
hu oldalon. Q Domi

Bozsoki Imre betalált nevelőegyesülete ellen, de ez is kevés volt az 
érdi sikerhez  (Fotó: Balogh István)
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Kobrák a fecskendő mögött
Labda helyett a tűzoltófecskendőé volt a főszerep szom-
bat délelőtt az Ercsi úti focipályán: hivatásos és önkén-
tes tűzoltóknak rendezett versenyt az Érdi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség.

Az elmúlt tíz évben az érdi 
régióban nem volt hasonló 
rendezvény, szeretnénk újjá-
éleszteni ezt a hagyományt 
– mondta lapunknak Sallai 
László tűzoltó alezredes, az 
Érdi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség vezetője, aki ko-
rábban maga is versenyzett.

– Nagyon jó alkalom ez 
arra, hogy a tűzoltók fejlőd-
jenek, hiszen azok az elemek 
szerepeltek a versenyben, 
amelyek tűzoltásnál is: ösz-
sze kellett szerelni a szivaty-
tyút a vízforrásnál, majd ösz-
sze kellett rakni a tömlőket, 
amelyek eljuttatták a vizet a 
céltábláig, és pontosan bele 
kellett találni a vízsugárral 
a tábla közepébe, illetőleg a 
tábla mögötti tartályba. 
Mindezt versenykörülmé-

nyek között – tette hozzá 
Sallai László, akitől megtud-
tuk azt is: a versenyre hiva-
tásos és önkéntes tűzoltók 
egyaránt neveztek, az ifi 
korosztálytól az ötven év fe-
lettiekig, és a hölgyek is kép-
viseltették magukat. 

– A cél az, hogy ne csak a 
munkánk során kerüljünk 
kapcsolatba, hanem legye-
nek olyan alkalmak is, ami-
kor a családunkkal együtt, 
közösen tölthetünk egy na-
pot. Természetesen nem-
csak a rokonokat láttuk szí-
vesen, hanem minden érdek-
lődőt, és reméljük, felkeltet-
tük egy-két fiatal érdeklődé-
sét e hivatás iránt – mondta 
a kirendeltségvezető,

A megjelenteket Csőzik 
László polgármester is kö-

szöntötte; elmondta, hogy a 
rendezvénnyel hagyományt 
szeretnének teremteni. 

– Köszönjük mindenkinek, 
hogy vigyáznak ránk, nem-

csak itt, Érden, 
hanem a megyé-
ben is, és bizto-
sak lehetünk ben-
ne, ha baj van, se-
gítenek nekünk – 
tette hozzá.

A versenyen 
tízfős csapatok 
indultak; a szere-
lésben hét fő vett 
részt, és voltak 
ter mé sz ete s en 
póttagok is. Érdi, 
nagykátai, száz-
halombattai, szi-
getszentmiklósi 
hivatásos, illetve 
létesítményi tűz-
oltók, valamint a 

régióból több önkéntes tűzol-
tóság képviseltette magát; 
többek közt biatorbágyi, bu-
daörsi, martonvásári, szi-
getújfalui, váli, zsámbéki 
önkéntesek mérették meg 
magukat.

Az első helyen Érd csapata 
végzett; a helyiek 44 másod-
perc alatt értek végig a pá-
lyán, és csupán egy másod-
perccel maradtak le mögöt-
tük a Váli Kobrák. A harma-
dik Szigetszentmiklós csa-
pata lett.

A Váli Kobrák csapata 
csupa hölgyből áll, akik ön-
kéntes tűzoltók, és országos 
harmadik helyezést értek 
már el hasonló versenyen.

– Gyerekkorunk óta ér-
deklődünk e hivatás iránt, 
én tizenhárom éves korom 
óta versenyzek, szívvel-lé-
lekkel csináljuk. Válnak van 

hivatásos tűzoltó-egyesüle-
te, így mi nem vonulunk ki, 
de versenyekre járunk, má-
justól októberig – mondta la-
punknak Kovács Zsuzsa, 
aki civilben ápolónő. A többi 
Kobra is civil foglalkozást 
űz: van köztük tanár és el-
adó is. A versenyen fiatalok 
is indultak, idősek is, és bár 
nagy volt a drukk, és persze 
mindenkinek fontos volt a jó 
eredmény, ahogy Kiss Szi-
lárd biatorbágyi önkéntes 
tűzoltó megfogalmazta, a 
verseny igazi értéke, haszna 
a gyakorlás, a csapatépítés, 
no meg a többi tűzoltó, illetve 
csapat megismerése volt.

A rendezvényt a Kataszt-
rófavédelem finanszírozta, a 
Pest Megyei Tűzoltó Szövet-
ség és Érd Megyei Jogú Vá-
ros támogatásával.

QQ ÁdÁm K.

Pontosan bele kellett találni a vízsugárral a tábla közepébe, illetőleg a tábla mögötti tartályba

A versenyen tízfős csapatok indultak; a szerelésben hét fő vett részt  (Fotók: Á. K.)


