
Itt az idő, hogy Ön is egy új generációs  
LADA Vesta boldog tulajdonosává váljon.
Most könnyen, egyszerűen és gyorsan hozzájuthat új Ladájához.

Válasszon LADA Vestát készletről!

LADA Sipos – 2030 Érd – 6-os út 23 km – +36 30 530 7140
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SZÁRAZ tűzifa  
egész évben  

folyamatosan.  
Rönkben, ömlesztve, 

kalodában.

Óriási választék,  
kedvező árak.

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:  
hétfőtől péntekig  

8.30-16 óráig
Telefon:  

06-23/520-117
E-mail:  

 szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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„Olyan, hogy ’rossz gyerek’, nem létezik”
Interjú Inczéné Papp Márta Érd Közneveléséért Díjas óvodapedagógussal n 4–5. oldal

XXIX. évfolyam, 43. szám    2019. október 30.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Az  ’56-os forradalomra emlékezett a város
Az 1956-os forradalomra emlékezett a 

város október 23-án délelőtt. Csőzik 
László polgármester megkoszorúzta Bojó 
Simon és Firtelmeiszter Sándor emlék-
tábláját a Földrajzi Múzeum bejáratánál, 
ezt követte az ünnepi műsor a főtéri em-
lékmű előtt (képünkön). A megjelenteket 
Csőzik László köszöntötte, visszaidézve 
1956 eseményeit, a forradalom kitörésétől 
a véres megtorlásáig: „A magyarok osz-
tatlan öröme október 23-án és egyöntetű 
gyűlölete egy pillanat alatt elsöpörhette 
volna a Moszkvát majmoló magyar dikta-
túrát, akkor, ha Moszkva kétszeri nekifu-
tásra össze nem zúzza a magyar szabad-
ságot. S Magyarország ’56 október 23-án 
vett egy mély, nagy levegőt: szabad, friss, 
áldott, élettel teli levegőt. Ezt a képessé-
get soha, semmilyen körülmények közt 
nem szabad elveszítenünk: lehet bármi-
lyen sötét egy diktatúra, bármilyen kilá-
tástalan az életünk, bármilyen reményte-
len a boldogulásunk, ha nagyon akarjuk 
és ha elegen akarjuk, a szabadság levegő-
je mindig a miénk lesz”.

Qn 6. oldal

Alapkövek a lakóotthon falába

Az Emberi Hang Alapítvány tavaly kezdte el a gyűjtést egy 
otthon javára, amely a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Köz-
pont fiataljainak és más érdi fogyatékkal élőknek épül. 
Alapkövek néven indítottak előadói esteket, amelyek be-
vételét az otthon felépítésére szánják.  nQ3. oldal

A konstruktivizmus bátorsága

Konstruktív terek címmel nyílt meg az Érdi Galériában a 
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 
festő szakosztályának tárlata. A kiállítás kurátora, Dré-
her János, a szakosztály elnöke és Kéri Mihály, a galéria 
vezetője tíz alkotó műveit mutatták be.  nQ8. oldal

Avarégetés: tények és tévhitek

Valaki szerint úri huncutság, hogy kesergünk az avarége-
tés miatt, hiszen nagyanyáink és nagyapáink is így szaba-
dultak meg a kerti hulladéktól, mégsem lett semmi bajuk. 
Valaki szerint nem is jár vagy csak elenyésző légszennye-
zéssel az avarégetés. Mi az igazság?  nQ17. oldal

(Fotó: ÁdÁm Katalin)
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HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30 
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00

Kormányablak
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
1818@1818.hu; Ügyfélfogadás: 
hétfő 07.00-17.00, kedd 09.00-
17.00, szerda 10.00-20.00, csütörtök 
09.00-17.00, péntek 09.00-13.00 
óra.

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00. 
www.erdivizmuvek.hu

ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉK-
KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; Ügy-
félfogadás: hétfő 8.00-20.00, szerda 
8.00-16.00; péntek 8.00-12.00.
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-365-610;  
E-mail: titkarsag@ekfi.hu 
www.ekfi.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000 
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
ÉRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG
2030 Érd, Felső utca 43; Levelezési cím: 
2031 Érd, Pf.:1010; Központi telefon-
szám: +36-23-585-900; Fax:  
+36-23-232-238; E-mail cím: 
birosag@erd.birosag.hu; Elnök: dr. 
Liziczay Sándor. Bírósági vezetők ügy-
félfogadási rendje: minden hónap első 
hétfőjén 9.00–11.00 óra között előze-
tes telefonos bejelentkezés alapján. Az 
ügyfélközpont ügy félfogadási rendje: 
hétfőn 9.00–12.00 és 13.00–15.30 óra 
között; kedd-péntek: 9.00–11.00 óra 
között. Ügyfélsegítő: minden hétfőn 
9.00–15.00 óra között, bejelentkezés 
alapján. Pénztári órák: hétfő-péntek 
9.00–12.00 óra és 13.00–15.30 óra.

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

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

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

SZOCIÁLIS  
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;  
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;  
E-mail: habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű felső-
oktatási hallgatók jelentkezhetnek:
•	 akik felsőoktatási intézményben (felsőok-

tatási hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat („A” típusú pályázat) vagy 

•	 a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érett-
ségi előtt álló középiskolások; illetve felső-
fokú végzettséggel nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek; akik a 2020/2021. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
mény keretében teljes idejű (nappali mun-
karend) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzés-
ben kívánnak részt venni („B” típusú pá-
lyázat).

Az „A” típusú ösztöndíjat minden pályázati for-
dulóban újra kell pályázni. A pályázatbeadáshoz 
a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerben (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, amelynek elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának határ-
ideje: 2019. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben ki-
töltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, 
mellékletekkel együtt, kizárólag a lakóhely sze-
rint illetékes települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalánál kell benyújtani.

A benyújtás módjai: személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Pol-
gárok Háza fsz., Érd, Alsó u. 3.) vagy postai 
úton Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda 
(2030 Érd, Alsó u. 1.) címre történő megkül-
déssel.

A részletes pályázati kiírások és a kötelező 
melléklet letölthetőek: www.erd.hu/Közérdekű 
információk/Hírek, aktualitások/Pályázatok, ál-
láshirdetések.

Érd Kiváló Sportolója Díj 
Érd Kiváló Sportcsapata Díj

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló 
Sportcsapata Díj adományozásával az önkor-
mányzat kifejezi elismerését az érdi általános 
és középiskolák azon tanulóinak, valamint az 
érdi sportszervezetek általános és középisko-
lás korú sportolóinak, akik kiemelkedő sport-
teljesítményükkel öregbítették Érd Megyei 
Jogú Város hírnevét.

Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a 
diákoknak adományozható, akik egyé-
ni vagy csapatsportágban országos di-
ákolimpián vagy országos bajnokságon 
1. helyezést értek el vagy válogatott 
kerettagok.

Az Érd Kiváló Sportcsapata Díj azok-
nak a csapatoknak adományozható, 
amelyek a szakszövetség által kiírt csa-
patsportágban országos diákolimpia 
országos döntőjén 1–3. helyezést értek 
el vagy országos bajnokságon 1–3. he-
lyezést értek el.

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló 
Sportcsapata Díj odaítélésére a köznevelé-

si intézmények vezetői, valamint a sport-
szervezetek vezetői tehetnek javaslatot.  A 
köznevelési intézmények vezetői, valamint 
a sportszervezetek vezetői az elismerések 
adományozása érdekében évente egy sze-
mélyre és egy csapatra tehetnek javaslatot. 
A javaslatokhoz az elért eredményekről, a 
válogatottságról a sportág országos szak-
szövetségének, illetve a Magyar Diáksport 
Szövetségnek az igazolása szükséges. Az el-
ismerés adományozásáról a Sport és Ifjúsági 
Bizottság dönt.

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

A benyújtás határideje 2019. novem-
ber 20.

Sport és Ifjúsági Bizottság

Közérdekű felhívás

Közérdekű felhívás
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Újabb alapkövek a lakóotthon falába
Ismét jó emberek töltötték meg a Szepes Gyula Művelő-
dési Központ nézőterét, olyan jó emberek, akik támogat-
ják egy lakóotthon felépülését a Dr. Dizseri Tamás Habi-
litációs Központ fiataljainak és más érdi fogyatékkal 
élőknek. Olyan emberekért fogtak össze immár harma-
dik alkalommal, akikről családjuk már nem tud gondos-
kodni.

Kell egy otthon azoknak 
is, akiknek már nincs segít-
ségük és az élethez mégis 
támogatásra van szüksé-
gük. Kell egy otthon azok-
nak a fogyatékkal élő fiata-
loknak, akik máshonnan 
már nem számíthatnak tá-
mogatásra. Ezt a jó ügyet 
karolta fel most Mihályi 
Győző színművész és Ka-
rasszon Eszter gordonka-
művész, akik egy zenés iro-
dalmi esttel készültek a né-
zőközönségnek és akiket a 
Károli Gáspár Egyetem Egy-
ház és Társadalom Kutató-
intézet Református Művelő-
désért Kutatóműhelye, illet-
ve a 25 éves Érdligeti Refor-
mátus Templom Közhasznú 
Alapítvány kért fel a műsor-
ra. A nézőtéren ülők az est 
végén egy urnába dobhatták 
be hozzájárulásukat, ebből 
újabb 421 ezer forint gyűlt 
össze a lakóotthon megvaló-
sulásához.

– Az Emberi Hang Alapít-
vány tavaly ősszel kezdte el 
a gyűjtést a lakóotthon javá-
ra, Alapkövek néven indítot-
tak előadói esteket, amelyek 
bevételét az otthon felépíté-
sére szánják. Tavaly novem-
berben zajlott az első nagy-
sikerű Alapkövek koncert, 
amit Bolyki Balázs és gos-
pelkórusa adott, majd egy 
orgonakoncertet tartottak a 

Parkvárosi Református Gyü-
lekezetben, ez pedig már a 
harmadik előadói est, amin 
istenes verseket és Bach-
szviteket hallhatott a közön-
ség. Szeretnénk, ha az érdi-
ek minél többen hallhatná-
nak erről a kezdeményezés-
ről és minél többen állnának 
az ügy mögé – emelte ki az 
irodalmi esten dr. Literáty 
Zoltán református lelki-
pásztor. Kérdésünkre el-
mondta, hogy az otthon több 
mint tíz férőhelyes lesz majd, 
és azzal a céllal épül, hogy 
az érdi fogyatékkal élőknek 
legyen egy biztos helyük.

Az érdi közönség a harma-
dik Alapkövek-esten irodal-
mat és zenét is hallhatott, 
Mihályi Győző színművész 
istenes verseket szavalt, 
amelyeket Karasszon Eszter 
gordonkaművész kísért. 

– Számomra nagyon fon-
tos versek hangzottak el, és 
engem az érdekelt legin-
kább, hogy a magyar költők, 
írók hogyan keresik Istent, a 
hitet, a hitben való megnyug-
vást és hogy vajon megtalál-
ják-e. Ezek a költők, írók 
nem átlagemberek, ők zse-
nik, olyan emberek, akiknek 
az istenkeresése számunkra 
is példamutató lehet – fogal-
mazott a színművész.

Mihályi Győző és Karasz-
szon Eszter már február óta 

lép fel ezzel a repertoárral 
különféle református közös-
ségekben, ezúttal több gyü-
lekezetből érkeztek érdeklő-
dők. Az sem áll távol tőlük, 
hogy valamilyen jó ügy mellé 
álljanak – említi Mihályi 
Győző –, felidézve azt is, 
amikor egy beteg kisfiúért 
fogott össze az ország.

– Elámultam, hogy milyen 
összefogás és milyen segítő 

szándék van az emberekben. 
Mindenki olyan pénzösszeg-
gel járul hozzá egy-egy kez-
deményezéshez, ami őt nem 
terheli meg. Úgy gondolom, 
hogy a jó szándékkal a célok 
igenis megvalósíthatók. Gon-
doljunk csak Gobbi Hildára, 
aki a Nemzeti Színházra 
gyűjtött, téglajegyeket árult, 
hogy felépülhessen a magyar 
nemzet színháza. Ha megvan 
a közös cél és a megegyezés, 

a közös tervek, akkor bármit 
meg lehet valósítani – tette 
hozzá a színművész.

Az előadáson a versek 
mellett háttérinformációk-
kal is gazdagabbak lettek a 
hallgatók, a színművész ér-
dekességeket is megosztott 
a költők életéről, a versek 
keletkezéséről. Karasszon 
Eszter pedig Johann Sebas-
tian Bach gordonkára írt 

szvitjeivel színesítette az 
irodalmi programot.

– Engem nagyon érdekel-
nek a művészeti ágak min-
denféle kapcsolódási pont-
jai, ezért is mondtam igent 
rögtön erre a produkcióra 
Mihályi Győzővel. Annyira 
színes verses programról 
van szó, hogy egyből az ju-
tott eszembe, valami olyan 
keretet kell adnom ennek az 
estének, ahova visszakap-

csolódhat a hallgató. Ezért 
esett a választásom Johann 
Sebastian Bach csellószvit-
jeire, minden vershez külön 
tételt választottunk, így al-
kot egységet a produkció – 
fogalmazott Karasszon Esz-
ter, aki azt is hozzátette, 
hogy az emberek az ilyen 
esték után kedvet kaptak 
elővenni egy verseskötetet 
és zenét hallgatni, ezzel pe-

dig egy kicsit közel is kerül-
tek önmagukhoz.

A jótékonysági esten ezút-
tal összegyűlt 421 ezer forint 
a korábban befolyt 2,5 millió 
forint mellé kerül. Aki ké-
sőbb is szeretné támogatni a 
lakóotthon felépítését, az 
Emberi Hang Alapítvány 
Alapkövek alszámlájára 
( 1 0 4 0 3 1 3 6 - 4 9 5 1 4 8 5 6 -
50551022) is utalhat.

QQ Győri Lívia

Folytatódott az Alapkövek jótékonysági programsorozat, ezúttal Mihályi Győző színművész és Karasz-
szon Eszter gordonkaművész állt színpadra  (Fotó: Rumbold-Cselényi Daniella/archív)
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A Szuperinfo laphálózat tagja

A színjátszó óvó néni
Majdnem négy évtizedes szakmai múlt áll mögötte. A 
fővárosban, Újpalotán kezdte óvónői pályafutását, majd 
23 évvel ezelőtt az érdi Bem téri óvodában helyezkedett 
el. Kezdetben óvónőként, később tagóvoda-vezetőként, 
jelenleg pedig a Szivárvány Óvoda általános intézmény-
vezető-helyetteseként segíti, irányítja az oktató-nevelő 
munkát. Példamutató óvodapedagógiai munkáját Érd 
Közneveléséért Díjjal ismerte el a város. Inczéné Papp 
Mártával beszélgettünk.

n  Bálint Edit

– Mi hozta a fővárosból 
Érdre?

– A férjem munkahelye. 
Akkoriban nem tudott bel-
gyógyászként Budapesten 
elhelyezkedni, mert minden 
álláshely be volt töltve. Az 
érdi szakorvosi rendelőben 
viszont épp ilyen szakorvost 
kerestek, így két lányunkkal 
Érdre költöztünk. A szüleim-
mel közösen építettünk há-
zat a Szivárvány Óvodától 
nem messze, ahol nekem is 
hamar sikerült elhelyezked-
nem, mert – ahogy mostaná-
ban – akkor is bőven volt 
óvónői állás ebben az intéz-
ményben. Szeretettel fogad-
tak és gyorsan beilleszked-
tem, hiszen mindig könnyen 
teremtek kapcsolatot és 
igyekszem aktív tagja lenni 
egy közösségnek, így a neve-
lési feladatok mellett szíve-
sen kivettem a részem min-
den olyan munkából, ami a 
nevelőközösséget szolgálta. 
2009-ben intézményvezető-
helyettes lettem. Ekkor dön-
tött a város arról, hogy több 
óvodát egy igazgatás alá 
vonnak össze. 

– Ahhoz, hogy új felada-
tainak megfeleljen, kész volt 
az iskolapadba is visszaülni?

– Ez nem volt kérdés szá-
momra, hiszen ’82-ben a kö-
zépiskolai óvónőképzőt vé-
geztem el, majd esti tagoza-
ton megszereztem a főisko-
lai diplomát, később a kör-
nyezetnevelőit és végül a ve-
zetőképzőt is elvégeztem. 
Szerencsére, mint említet-
tem, együtt laktunk a szüle-
immel, így ők rengeteget se-
gítettek, gyakran vigyáztak 
a gyerekekre. Nem csoda, 
hogy az elmúlt évtizedek 
alatt talán, ha kétszer vol-
tam betegállományban, ak-
kor is „saját jogon”, nem a 

gyermekek miatt, mert amíg 
a lányaink kicsik voltak, 
bármikor rábízhattam őket 
a nagyszülőkre, a legjobb 
kezekben voltak. Ma már 27 
és 25 évesek. 

– Mikor határozta el, 
hogy óvónő lesz?

– Általános iskolás ko-
romban, mert nagyon sze-
rettem a kisgyerekeket. 
Igaz, eredetileg tanárnak 
készültem, ám a kereszt-
anyám, aki tapasztalt isko-
lapedagógus volt, azzal tán-
torított el az elhatározásom-
tól, hogy sokkal nehezebb 
dolgom lenne a nagyobb 
gyermekekkel, válasszam 
inkább a csöppségek nevelé-
sét. Azt terveztem, hogy el-
kezdem a kicsikkel, aztán 
majd továbbtanulok és isko-
lapedagógus leszek, de köz-
ben annyira megszerettem a 
hivatásomat, hogy az óvodá-
ban ragadtam. Hozzá kell 
tennem, hogy a pályám kez-
detén azért egészen mások 
voltak a hozzánk kerülő gye-
rekek. Jóval csendesebbek, 
nyugodtabbak voltak, hiszen 
a bennünket körülvevő világ, 
a közvetlen környezetünk is 
egészen más volt, mint amit 
ma tapasztalunk. Nem vol-
tak ennyire zaklatottak sem 
a pedagógusok, sem a szü-
lők, de az apróságok sem. 
Amikor én kezdtem, köny-
nyebb volt óvónőnek lenni. 
Nem beszélve arról, hogy a 
digitalizációt illetően lassan 
többet tudnak, mint mi.

– A pedagógiai tapaszta-
lat már nem elég, a technikai 
vívmányokban is járatosnak 
kell lenni?

– Pontosan. Alkalmaz-
kodnunk kell a mai világhoz, 
így a digitalizáció fejlődésé-
hez is. Az óvónőnek napra-
késznek kell lennie olyan 
kérdésekben is, amelyekkel 

régebben nem foglalkozott. 
Ma már olyanokat kérdez-
nek a gyerekek, hogy nem 
mindig sikerül rá egyből vá-
laszt adni. Ugyanakkor nem 
lehet a gyermeket egy le-
gyintéssel elküldeni. Ilyen-
kor hiába van mögöttünk 
több évtizedes tapasztalat, 
ha nem haladunk a korral. 
Nyilván annyit nem alkal-
mazzuk a digitális eszközö-
ket, hogy leuralják a bevált 
játékokat és módszereket. A 
legó természetesen sokkal 
hasznosabb, mint egy okos-
telefonos alkalmazás, ami 
majd csak később fog számí-
tani. Ráadásul tudjuk, bőven 
játszanak ők otthon ezeken a 
készülékeken, de nem árt, 
ha az óvónő is „képben van” 
ezen a területen, bár nyilván 
nem ez a fő feladatunk. 

– Mi az óvónő fő feladata?

– A legfontosabb a kö-
zösségre nevelés, hogy a 
gyermek megtanulja a kö-
zösségi életet. Mi a szokás, 
mi a szabály, hogyan kell 
egymáshoz alkalmazkod-
ni, miként kell egymással 
együttműködni. Most neki 
adom a játékot, nem veszem 
el, megköszönöm, vagyis, 
megtanulnak megosztozni 
a tárgyakon, játékokon. Rá 
kell jönniük, hogy nem csak 
„én” létezem egyedül, raj-
tam kívül vannak még hu-
szonkilencen a csoportban! 
Talán ez a legfontosabb a 
mai gyermek számára, hi-
szen otthon ő van a közép-
pontban és bizony óriási 
törés számára, amikor az 
oviban kiderül, hogy itt ez 
bizony nem így van. Kezdet-
ben nekik sem könnyű al-
kalmazkodni, de erre való 
az óvoda, hogy megtanul-
ják a közösséghez való al-
kalmazkodást, a megfelelő 
viselkedést. Az már csak 
ráadás, hogy rengeteg ver-
set, dalt, játékot is megta-
nulnak, sok-sok mesét hal-
lanak, fejlesztjük a mozgá-
sukat, a kézügyességüket, 
így állnak majd készen az 
iskolára.

– Óvónőként mi a nehe-
zebb: új csoporttal kezdeni 
vagy pár év után elköszönni 
a ballagó ovisoktól?

– Mindkettő. Az is nehéz, 
amikor a picik érkeznek, 
mert még nagyon kötődnek 
a szülőkhöz, nagy kihívás 
jól megválasztani a beszok-
tatás módszerét, hiszen 
anyaként is tudjuk, nem 
könnyű egyiküknek sem, 
mégis az a legjobb, ha gyor-
san megtörténik a beszokta-
tás az óvodába. Az sem egy-
szerű, amikor 3–4 év után 
meg mi kerülünk hasonló 
helyzetbe, mert nekünk kell 
elszakadnunk a ballagó, im-
már iskolaérett apróságok-
tól, hiszen nagyon a szí-
vünkhöz nőnek, mindvégig 
arra törekszünk, hogy csa-
ládias légkörben legyenek. 
Annyira jó látni, ahogyan 
okosodnak, kinyílik az el-
méjük, fejlődnek és megta-
nulnak a közösségben visel-
kedni – nekünk, óvodapeda-
gógusnak ez mindig igazi 
sikerélmény. 

– Mi jelentette a legna-
gyobb kihívást az ön számára?

– Gyakorlatilag minden 
nap egy kihívás, hiszen a 
cél, hogy sikerélményem le-
gyen és nekik éppúgy. In-
kább azok a stresszes pilla-

natok, amikor a többi kollé-
ga előtt nekem is bizonyíta-
nom kell szakmai tudáso-
mat. Számomra nagyon fon-
tos, hogy a kollégák ismer-
jék a munkámat. Mivel in-
tézmény vezető-helyettes 
vagyok, én is szoktam más 
óvónők munkáját figyelem-
mel kísérni és magamról tu-
dom, az a jó, ha építő jellegű 
bírálat hangzik el, mert ab-
ból tanulunk. Egyébként 
nem emlékszem túl nagy ne-
hézségre, kihívásra, csak 
arra, hogy átgondolva a na-
pomat, gyakran megfordul a 
fejemben, mit lehetett volna 
másként megoldani, hiszen 
nem lehetünk mindennap si-
keresek. Olykor a hangula-
tunk is változó, a lelkiálla-
potunk sem mindig ugyan-
az, de természetesen megte-
szünk mindent, hogy a gyer-
mekek semmit ne érezzenek 
meg ebből. Az esetleges hi-
bákból meg tanulunk. Az 
ember fejben és írásban is 
megtervezi a napját, de, 
hogy sikerül-e mindent úgy 
megvalósítania, az igen sok 
tényezőtől függ, hiszen gyer-
mekekkel dolgozunk, és bi-
zony nekik sem mindig egy-
forma a napjuk. 

Inczéné Papp Márta példamutató óvodapedagógiai munkáját Érd 
Közneveléséért Díjjal ismerte el a város  (Fotó: Boros Sándor/archív)
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– Mit szeret legjobban, 
mesélni, verset megtanítani 
vagy az ügyességi foglalko-
zásokat?

– Mindenképpen a mozgá-
sos foglalkozásokat, a test-
edzést, megmozgatós játéko-
kat kedvelem leginkább, 
mert ahhoz, hogy tudjon a 
gyermek figyelni, az eszét is 
használja és képes legyen 
összpontosítani, ahhoz előbb 
alaposan meg kell őket moz-
gatni. Sokkal nyugodtabban 
fog rajzolni, kézműveskedni 
vagy akár mesét hallgatni, 
ha előtte leadta a felesleges 
energiáját. De a másik na-
gyon nagy kedvencem a bá-
bozás. Érdekes, hogy bár 
alaposan megváltozott körü-
löttünk a világ, mégis, vala-
mi csoda folytán, a bábozás, 
a bábjáték napjainkban is 
éppúgy képes lekötni a 
csöppségek figyelmét, mint 
a pályám kezdetén. Alkal-
mazom is igen gyakran egy-
egy mese vagy vers feldolgo-
zásánál.

– Úgy tudom, az intéz-
ményben működik egy óvó-
nőkből álló színjátszó cso-
port, ami óvodai körökben 
ritkaságnak számít. Mesélne 
erről?

– Ez a csoport már közel 
15 éve létezik és azóta a szí-
vem csücske, de a kolléganő-
im is nagyon élvezik. Legin-
kább Mikuláskor vagy gyer-
meknapon szoktunk egy-egy 
mesejátékkal szerepelni. A 
kör magját öt-hat állandó 
tag alkotja, de egy-egy elő-
adásra készülve mindig meg 
szoktuk kérdezni, szeret-
ne-e valaki csatlakozni. 

Mondanom sem kell, hogy 
rendszerint óriási sikere van 
a műsorainknak, mind a 
gyermekek, mind a szülők 
körében. Bemutattuk már a 
Csipkerózsikát, a Hófehér-
két, Hamupipőkét, a Három 
kismalacot, szóval, a legnép-
szerűbb, legismertebb mesé-
ket. Közösen döntjük el, mi-
kor melyik darab legyen, 
aztán szövegkönyvet írunk, 
kiosztjuk a szerepeket, mint 
a „nagyok”, és próbálunk. 
Korábban a Gyermekkönyv-
tárban is vendégszerepel-
tünk párszor. 

– Noha pluszfeladatot je-
lent az óvónőknek, biztos va-
gyok benne, hogy óriási él-
mény is az előadásokra ké-
szülni.

– De mennyire! Ráadásul 
remek közösségépítő foglal-
kozás is. Jobban megismer-
jük egymást a kolléganők-
kel, sokkal közelebb kerü-
lünk egymáshoz. Roppant jó 
a hangulat a próbáinkon, 
remekül szórakozunk, mert 
ilyenkor minden mást félre-
tehetünk, megszűnnek a 
problémák, s ha volt ben-
nünk bármilyen feszültség, 
egy szempillantás alatt el is 
tűnik.

– Gondolom, némi színé-
szi tehetség is kell hozzá?

– Ha meggondoljuk, vala-
milyen szinten minden óvó-
nőnek rendelkeznie kell szí-
nészi tehetséggel, hiszen 
tudni kell játszani a han-
gunkkal és az arcunkkal is, 
hogy a gyermekeknek érzel-
meket, indulatokat közvetít-
sünk mesélés, verselés és 

éneklés közben. Nagyon sze-
retem a humort is belevinni, 
mert úgy vélem, fontos, hogy 
a gyermek értse a humort. 
Persze, mindennek helye és 
ideje van. Ha szükséges, kö-
vetkezetes és szigorú az em-
ber, de azért néha helye kell 
legyen a viccnek, a nevetés-
nek is. Szeretek humorizál-
ni, a gyerekek is nagyon bír-
ják.

– Másfél évtizede kitar-
tottak az óvodai színjátszó-
körben?

– Igen, nagyon szeretjük. 
Rendszeresen vezetjük, mi 
került már műsorra és időn-
ként vissza-visszatérünk 
egy-egy meséhez, mert a 
gyermekek változnak, a si-
keresebb darabokat pár év 
múlva újra bemutatjuk, hi-
szen a jelmezeink is adot-
tak. Már komoly jelmeztá-
runk van, amit otthonról 
szerzett, értékes darabok-
kal töltöttünk fel. Mindenki 
hoz valamit, ami már felesle-
ges vagy épp úgy gondolja, 
egyszer majd jó lesz valami-
re: suba, kalap, pongyola, 
színes kendő, bő szoknya és 
sorolhatnám. Aztán kiválo-
gatjuk és hozzáalakítjuk 
azt, ami kell egy-egy mese 
feldolgozásához. Volt olyan 
időszak, amikor minden év-
ben részt vettünk a főváros-
ban, Újpalotán megrende-
zett bábfesztiválon. Mi leg-
inkább énekes darabbal 
léptünk fel, népdalokat, 
mondókákat fűztünk egy-
másba és mindig hatalmas 
sikert arattunk a fellépése-
inkkel, sőt a bábművészek-
ből álló zsűri részéről is igen 
pozitív bírálatok hangzottak 

el. Sajnáljuk, hogy egy ideje 
– valószínűleg anyagi forrá-
sok hiányában –, nem kerül-
hetett sor erre a fesztiválra, 
így mostanában kizárólag 
„hazai pályán”, az óvodánk-
ban lépünk fel. 

– A színjátszókör nem-
csak időt, energiát követel, 
hanem kreativitást is, hiszen 
mindent önállóan oldanak 
meg.

– Úgy vélem, aki erre a 
pályára lép, nagyfokú krea-
tivitással kell rendelkeznie, 
hiszen sok mindenre meg 
kell tanítani az apróságo-
kat. Én is szeretek dekorál-
ni, gyöngyöt fűzni, tárgya-
kat újragondolni, hasznosí-
tani. Úgy gondolom, ez min-
den óvónőnek megy és sze-
reti is csinálni. A pluszmun-
káért pedig kárpótol ben-
nünket az óvodásaink lelke-
sedése, amikor egy-egy elő-
adás után felismerik ben-
nünk valamelyik mesesze-
replőt és boldogan megdi-
csérnek, mennyire jó volt a 
műsorunk. Ezekért a pilla-
natokért mindenképp meg-
éri a fáradtságot!

– Vajon valamennyi óvo-
dására emlékszik vagy csak 
azok hagynak mély nyomot, 
akikkel nagyon nehéz volt 
összehangolódni?

– Akikkel valamiért ne-
héz foglalkozni, nyilván mé-
lyebb nyomot hagynak, de 
velük is csak a kezdetekben 
jelent nehézséget a beszok-
tatás, a közösségre nevelés. 
Idővel mégis sikerül őket 
mag unkhoz édesgetni. 
Olyan, hogy „rossz gyerek”, 

nem létezik. A probléma gyö-
kerét kell megtalálni, azt, 
amiért a csöppség számunk-
ra elfogadhatatlanul visel-
kedik, és ezt a problémát 
kell megfelelően kezelni, 
hogy megtaláljuk a hozzá ve-
zető utat. 

– Mindig sikerült megta-
lálni?

– Nem. El kell ismernünk, 
hogy vannak nehéz helyze-
tek, amelyeket nem tudunk 
mindig úgy kezelni, hogy 
teljes egészében megszün-
tessük a belőle fakadó prob-
lémákat. Persze, ezek nem 
gyakoriak, de tagadhatatla-
nul léteznek, hiszen a felnőt-
tek sem egyforma aktivitás-
sal vesznek részt a munká-
ban, a gyermekektől sem 
várhatjuk el. Néha minden 
próbálkozásunk dacára 
sem sikerül bevonni egy-
egy apróságot a foglalkozá-
sokba. Akkor őt így kell elfo-
gadni. 

– Közel négy évtizede van 
a pályán. Meddig szeretné 
folytatni?

– Amíg az egészségem en-
gedi, szívesen maradok. El-
ismerem, nagyon jólesett a 
városi kitüntetés. 2009 óta 
vagyok intézményvezető-he-
lyettes és úgy vélem, Vincze 
Beáta személyében nagy-
szerű vezetőnk van, akivel 
nekem is öröm együttmű-
ködni. Jól érzem magam eb-
ben a pozícióban, de még 
szívesebben vagyok a gyere-
kekkel és örömmel készülök 
a színjátszókör előadásaira 
is. Amíg lesz erőm, maradok 
a pályán, szívesen segítek. 
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Nemzetiségi önkormányzatok
Hétfő délelőtt megalakultak az érdi nemzetiségi önkor-
mányzatok: a tagok átvették megbízólevelüket, letették 
esküjüket, és megtartották az alakuló üléseket is.

Csigi Zsolt, a Helyi Válasz-
tási Bizottság elnöke hétfő 
délelőtt a Polgárok Házában 
adta át a megbízólevelet az 
érdi nemzetiségi önkormány-
zatok megválasztott képvise-
lőinek, akik felesküdtek arra, 
hogy képviselői tisztségük 
ellátása során nemzetiségi 
közösségükhöz hűek lesz-
nek, az Alaptörvényt és a jog-
szabályokat megtartják, a 
tudomásukra jutott titkot 
megőrzik, munkájukat a vá-
lasztóik akaratához híven, 
lelkiismeretesen végzik, és 
minden igyekezetükkel a 
nemzetiségük érdekeit kép-
viselik. Ennek során anya-
nyelvük, hagyományaik, kul-
túrájuk megőrzésén és fej-
lesztésén fognak fáradozni. 

Csigi Zsolt tájékoztatta a 
nemzetiségi képviselőket a 
választási eljárás munkafo-
lyamatáról, és ismertette, 
hogy kik és hány szavazattal 
nyertek el mandátumot.

Görög Nemzetiségi Önkor-
mányzat: Szopkóné Papa
kosztandisz Eleni (29 érvé-
nyes szavazat), Szopkó Aph

rodité (24), Trnka Szilvia 
(23).

Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat: Nagy Istvánné (42), 
Weszelovits Istvánné (38), 
Hudák Ágnes (36).

Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat: Szczerba Roland 
(44), Szczerba Loránd (40), 
Takács Levente (33).

Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat: Eszes Mária Margit 
(214), Peer Mariann (203), 
Czeilinger Margit Zsuzsan
na (194), Hellinger Pál (191), 
Négele Nándor (185).

Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat: Balogh Csaba (175), 
Majsai Ferenc (158), Hőcs 
László (157), Sárközi Lajos 
(157), Boros József (152).

Ukrán Nemzetiségi Önkor-
mányzat: Vash Ivanna (7), 
Vass Alex (6), Csizs Olena (5).

A nemzetiségi önkormány-
zatok az eskütételt követően 
megtartották alakuló ülésü-
ket, megválasztották tiszt-
ségviselőiket. A programok-
ról, jövőbeni tervekről a ké-
sőbbi üléseken esik majd szó.

QQ Á. K.

Indul a zöldjárat
Idén változások várhatók a zöldhulladékgyűjtésben: a 
lakók térítésmentesen öt darab sárga gyűjtőzsákot kap-
hatnak, így az eddiginél több biohulladékot szállít el in-
gyenesen az ÉTH. 

Az ÉTH Érd és Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit 
Kft. az önkormányzati rende-
letnek megfelelően november 
9. és december 14. között vég-
zi el az őszi zöld- és biohulla-
dék gyűjtését.

Ahogy azt már megszok-
hattuk, a zöldhulladékot 
zsákban, illetve kötegelve (az 
ágakat egyméteresnél rövi-
debb darabokra vágva) kell 
kihelyezniük az ingatlantu-
lajdonosoknak a kerítésük 
elé. Ami a mennyiséget illeti: 
a korábbiaknak megfelelően 
hat darab saját, 120 literes 
zsákban tehetjük ki a zöld-
hulladékot, emellé az ÉTH-
nál ingyenesen átvehetünk öt 
darab, szintén 120 literes 
sárga színű gyűjtőzsákot az 
ügyfélszolgálati irodában, 
nyitvatartási időben. Akinek 
ezen felül is marad zöldhulla-
déka, annak elszállításához 
zöld színű zsákot vásárolhat 
(szintén az ügyfélszolgálat-
nál), bruttó 422 forintért (ez 
az összeg tartalmazza a 
gyűjtés, szállítás és lerakás 

költségét is). A zöldjárat ideje 
alatt, azaz november 9-től de-
cember 14-ig ingyenesen le-
adhatunk nyesedéket, lom-
bot, gallyat a hulladékudvar-
ban is – ezt a mennyiséget az 
ÉTH nem számítja bele az 
adott ingatlan éves (250 kg-
os) ingyenes beszállítási ke-
retébe. 

A szolgáltató kéri, hogy a 
lakók a zsákokba csak zöld-
hulladékot helyezzenek el. A 
zsákot ne kössék be, mert an-
nak tartalmát szúrópróba-
szerűen ellenőrzik. Ameny-
nyiben idegen anyagot talál-
nak a zsákokban, úgy a teljes 
mennyiség elszállítását meg-
tagadják. A zöldhulladékot 
zsákosan szállítják el, a zsá-
kokat nem adják vissza. A 
gyűjtést egy időben több 
helyszínen kezdik meg, ezért 
kérik, hogy a zöldhulladékot 
az ütemtervben feltüntetett 
napon reggel hét órára he-
lyezzék ki az ingatlanok elé. 

A zöldjáratok ütemterve a 
16. oldalon olvasható.

QQ ÁdÁm K.

„1956 sebeit ma is érezzük”
Az ’56-os forradalomra emlékezett a város október 23-
án délelőtt. Csőzik László polgármester megkoszorúz-
ta a forradalom két érdi áldozata, Bojó Simon és Firtel-
meiszter Sándor emléktábláját a Magyar Földrajzi Mú-
zeum bejáratánál, ezt követte az ünnepi műsor a főtéri 
emlékmű előtt.

A megjelenteket Csőzik 
László polgármester kö-
szöntötte, visszaidézve ’56 
eseményeit, a forradalom 
kitörésétől a véres megtor-
lásáig.

– A magyarok osztatlan 
öröme október 23-án és egy-
öntetű gyűlölete egy pilla-
nat alatt elsöpörhette volna 
a Moszkvát majmoló ma-
gyar diktatúrát, akkor, ha 
Moszkva kétszeri nekifutás-
ra össze nem zúzza a ma-

gyar szabadságot. S Ma-
gyarország ’56 október 23-
án vett egy mély, nagy leve-
gőt: szabad, friss, áldott, 
élettel teli levegőt. Ezt a ké-
pességet soha, semmilyen 
körülmények közt nem sza-
bad elveszítenünk: lehet 
bármilyen sötét egy diktatú-
ra, bármilyen kilátástalan 
az életünk, bármilyen re-
ménytelen a boldogulásunk, 
ha nagyon akarjuk és ha 
elegen akarjuk, a szabad-
ság levegője mindig a miénk 
lesz – hangsúlyozta Csőzik 
László, aki elmondta azt is: 
’56 sebeit ma is érezzük. 
2500 csatában elesett felke-
lő, háromnegyedük szinte 
még gyerek, 225 kivégzett 
forradalmár és 700 ezer em-
ber, aki inkább elmenekült, 
mintsem hogy rabságban, 
félelemben éljen. 

– Az itthon maradókat 
Kádár és elvtársai megfé-
lemlítették vagy lekenyerez-
ték. Anyagilag, erkölcsileg 

bele is rokkant az ország. 
De a szabadság megtartá-
sának ennél is nagyobb az 
ára: nem elég egyszer meg-
dönteni a rendszert, min-
dennap meg kell érte küzde-
ni. Az önkény ezerfejű hid-
ra, ha egy híján levágjuk az 
összes fejét, akkor is újranö-
veszti mindet. Ez a hidra a 
széthúzás, gyűlölködés mo-
csarában érzi jól magát. 
Amíg mi magyarok nem te-
remtünk békét e hazában, 

mindig előjön a gyűlölet mo-
csarából az önkény, és mi 
nem mutogathatunk folyton 
Moszkvára, Washingtonra 
vagy Brüsszelre. Mert mi 
egyszer és mindenkorra ki-
vívtuk, hogy a saját sorsun-
kért csakis magunkat hi-
báztathatjuk. Ha valahol 
utat tévesztettünk, mi té-
vedtünk ott el. Ha tömegek 
esnek bele a szegénység 
csapdájába, mi magunk ás-
tuk a vermet. Ha megsért-
jük, meglázzuk és elnyom-
juk azt, aki másképpen gon-
dolkodik vagy hisz, mint mi, 
akkor mi magunk vagyunk 
a tettesek és az áldozatok is. 
Magyarország nem játék, a 
nemzet sorsával nem szabad 
játszadozni. Itt az ideje, 
hogy felnőjünk a feladathoz, 
hogy vállaljuk a felelősséget, 
hogy merjünk végre nagyok 
lenni, hogy hagyjuk magunk 
mögött végre a kicsinyes 
gyűlölködést, és kezet nyújt-
sunk a barikád másik olda-

lán állóknak. Nincs két Ma-
gyarország, csak ez az egy 
van, ezt kell szeretnünk, 
mint ahogy nincs két Érd 
sem. Ez az egy van, és na-
g yon szeretjük. Érdet 
együtt, közösen tudjuk csak 
jó irányba vezetni. Nincs 
baloldali, nincs jobboldali 
Érd, konzervatív, liberális 
vagy szocialista városgaz-
dálkodás, csak olyan költ-
ségvetés, útépítés és parko-
sítás lehetséges, ami az érdi-
eket szolgálja. Tíz napja az 
érdiek úgy döntöttek, hogy 
a várost újra kell építenünk, 
más irányba kell mennünk. 
Sokan szavaztak bizalmat 
az új városvezetésnek, de 
sokan voltak azok is, akik a 

régit kedvelték. A legtöbben 
viszont azok voltak, akik 
egyáltalán nem mentek el 
szavazni: az ötvenötezer vá-
lasztópolgár több mint a 
fele. Én minden egyes érdi 
polgármestere szeretnék 
lenni, mert mind érdiek va-
gyunk, és a város minden-
kié – hangsúlyozta Csőzik 
László. 

Az 1956-os érdi esemé-
nyeket a szemtanúk, köz-
vetlen hozzátartozóik el-
mondásai, valamint bírósá-
gi periratok alapján Jászbe
rényi Gábor színművész 
elevenítette fel. A megemlé-
kezést Tollár Mónika dra-
maturg állította össze, 
Stencinger Norbert törté-
nész munkái alapján.

Az ünnepségen közremű-
ködött a Harmónia Vegyes-
kar, valamint a Vitéz Mi-
decz Kálmán Honvéd és 
Huszár Hagyományőrző 
Egyesület. 

QQ ÁdÁm Katalin

A megemlékezés végén a város, a pártok, az Ifjúsági Önkormányzat, a helyi intézmények, szervezetek 
vezetői, képviselői és az érdi lakosok helyezték el koszorúikat az emlékműnél (Fotó: Á. K.)
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Együtt kell tenni Érdért
Október 23-án átvette meg-
bízólevelét Csőzik László, 
Érd megválasztott polgár-
mestere a Polgárok Háza 
dísztermében Csigi Zsolt-
tól, a Helyi Választási Bi-
zottság elnökétől. A pol-
gármester köszöntőjében 
arról beszélt, hogy együtt 
kell tenni a városért.

Csőzik László polgármes-
ter köszöntőjében úgy fogal-
mazott: óriási küzdelem áll 
mögöttük.

– Összeállt mindenki, aki 
változást akart Érden, és a 
változás gondolatát sikerült 
keresztülvinni. A felelősség 
a mi vállunkon most óriási. 
Van néhány alapelv, amit az 
új városvezetés mindenképp 
érvényesíteni kíván: a szak-
szerűség, a hatékonyság, a 
tisztesség és az emberség. A 
mi munkánk ennek a négy 
alapelvnek a jegyében kell 
hogy folyjék. Mától, hogy át-
veszem a megbízólevelemet, 
leadom az ügyvédi talárt, és 
mostantól kezdve 70 ezer 
érdi ember ügyvédje kívá-
nok lenni – mondta Csőzik 
László, hangsúlyozva: a bi-
zalomra méltónak kell lenni-
ük, meg kell dolgozniuk érte.

– A kemény kritikákat sa-
ját magunkon is érvényesíte-
nünk kell, hogy öt év múlva a 
tükörbe tudjunk nézni, hogy 

ne tudjanak olyan dolgokkal 
támadni, kritizálni, mint 
amilyen dolgokat mi a fel-
színre hoztunk. Ez óriási fe-
lelősség lesz – mondta, hoz-
zátéve: innentől kezdve a 
béke korszaka kell hogy 
Érdre köszöntsön.

Csigi Zsolt, a Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnöke az 
átadási ünnepségen a HVB 
munkájával kapcsolatban 
elmondta: a választás nap-

ján 48 szavazatszámláló bi-
zottság működött közre a 
választás lebonyolításában. 
Szavazóköri jegyzőkönyvek 
alapján a HVB megállapítot-
ta a választás eredményét: 
55 003 fő 45,48 százaléka, 
vagyis 25 013 fő élt választó-
jogával. Érd megválasztott 
polgármestere Csőzik Lász-
ló lett, 12 288 szavazattal, 
amely az érvényes szavaza-
tok 49,8 százaléka.  n ÁdÁm

Még nem tudni, ki lesz 
alpolgármester
Csőzik László október 23-án átvette megbízólevelét, 
24-én pedig megtörtént az átadás-átvétel folyamata a 
hivatalban. Az alakuló közgyűlést november 5-én, 
kedden tartják, amikor megválasztják az új alpolgár-
mestereket és megtörténik a képviselők eskütétele is 
– mondta el az új polgármester az Érd TV Párbeszéd 
című műsorában.

– Pillanatnyilag a jelölő-
szervezetek között folyik az 
egyeztetés. Kilenc párt, il-
letve közéleti egyesület je-
löltjei vannak bent a mi szö-
vetségünkben, teljes az egy-
ség, de az tárgyalások függ-
vénye, hogy kiből lesz alpol-
gármester. A tárgyalások 
attól is függnek, hogy ki 
mennyire kompetens, kinek 
a jelölőszervezetének mi-
lyen igényei vannak. Én rá-
termett embereket szeret-
nék behozni ezekre a funk-
ciókra. A következő város-
vezetés egy jóval fiatalabb 
városvezetés lesz – hangsú-
lyozta Csőzik László.

A polgármester azt is hoz-
zátette, hogy ebben a ciklus-
ban a pénzügyi ellenőrző 
bizottság elnökét a jelenlegi 
ellenzék, vagyis a Fidesz je-
lölheti majd, hogy megle-
gyen a kontroll funkció, a 
városvezetés ellenőrzése.

Az Érd TV műsorában 
szó esett még a zöldjárat 
kérdéséről, amelynek kap-

csán Csőzik László elmond-
ta, hogy szeretnék, ha az 
avarégetést mellőznék az 
emberek, ezért több zöldjá-
ratot indítanának.

A csatornapénzekről is 
beszélt az új polgármester, 
mint mondta, még ebben a 
ciklusban vissza fogják 
adni az embereknek. 

– Ennek a kidolgozása 
egy nagyon nagy projekt, 
amit még ebben az évben 
szeretnék elindítani. Ez 
természetesen nem azt je-
lenti, hogy mindenkinek a 
bankszámláján ott fog lan-
dolni még idén a 250 ezer 
forint, de az a komoly és fe-
lelősségteljes munka, ami 
ide elvezet, az még ebben az 
évben elindul. Ez egy olyan 
kampányígéret volt, amely, 
úgy gondolom, hogy számí-
tott abban, hogy ilyen ará-
nyú győzelmet arattunk – 
tette hozzá Csőzik László.

A teljes műsor megtekint-
hető az erdmost.hu oldalon.

Qn (gyliv)

40, 5 milliárddal adták át a kasszát
Múlt héten megtörtént a polgármesteri munkakör át-
adása-átvétele, a város kasszájában megvan a pénz az 
idei év városüzemeltetési feladataira, illetve a beruhá-
zások folytatására – ismertette pénteki sajtótájékozta-
tóján T. Mészáros András, az Érdi Fidesz elnöke, koráb-
bi polgármester. A tájékoztatón szó esett az Alkotmány-
bíróság döntéséről is, a kampányban használt plakátok 
kapcsán.

T. Mészáros András, az 
Érdi Fidesz elnöke elsőként 
köszönetét fejezte ki azok-
nak, akik október 13-án, az 
önkormányzati választáson 
éltek demokratikus joguk-
kal és leadták szavazatukat.

– A munkát nem hagyjuk 
abba, megg yőződésünk, 
hogy az a 6 képviselő, aki be-
jutott a közgyűlésbe, jót fog 
tudni tenni Érdért. Mindent 
támogatni fogunk, ami jó 
Érdnek, és mindent ellenez-
ni fogunk, ami nem jó az ér-
dieknek, ez az ellenzéki hit-
vallásunk – fogalmazott a 
korábbi polgármester.

T. Mészáros András ki-
emelte, hogy a választásokat 
követően megszületett az Al-

kotmánybíróság döntése, 
miszerint az Érdi Fidesz 
kampányidőszakban hasz-
nált plakátjai szabályosak 
voltak.

– Az Alkotmánybíróság 
határozata megsemmisíti az 
ítélőtábla azon végzését, mi-
szerint az Érdi Fidesz pla-
kátjai, szórólapjai, vizuális 
megjelenései szabálytala-
nok lettek volna. Az ítélőtáb-
la levetette volna velünk az 
összes plakátot, az Érdi Fi-
desz pedig el is kezdte a pla-
kátok eltávolítását. Az Al-
kotmánybíróság döntése 
már a választások után szü-
letett meg, kicsit későn de-
rült fény arra, hogy a kam-
pány alatt az akkori ellen-

zék vádjai megalapozatla-
nok voltak. A balliberális 
sajtó folyamatosan lehozta 
ezeket a valótlan állításokat, 
én azt gondolom, hogy a bal-
oldali sajtó lényegében több 
polgármester ellen lincse-
lést hajtott végre – fogalma-
zott T. Mészáros András. 
Mint mondta, azért fordultak 
az Alkotmánybírósághoz, 
hogy a Magyarországon ta-
lálható legmagasabb fórum 
mondja ki, tisztességesen 
kampányoltak.

Az átadás-átvétel kapcsán 
a korábbi polgármester el-
mondta: minden olyan iratot 
és terveket átadtak az új ve-
zetésnek, amelyek a munka 
folytatásához szükségesek, a 
kasszában pedig több mint 40 
milliárd forintnyi összeg ma-
radt a beruházások folytatá-
sához, illetve az idei város-
üzemeltetési feladatokhoz.

– A jó hír az, hogy az év 
hátralévő részére, az üze-
meltetésre 500–700 millió 
forint van a kasszában, illet-

ve az összes beruházásnak a 
durván 40 milliárd forintos 
összege is ott van a kasszá-
ban. Lehet folytatni a város 
építését, fejlesztését. Na-
gyon reméljük, hogy a beru-
házásokat nem fogják leállí-
tani – fogalmazott T. Mészá-
ros András.

Mint mondta, a következő 
testület legfontosabb felada-
ta az ipari park létrehozása 
és a lakóutak aszfaltozásá-
nak folytatása.

– A beruházások folytatá-
sa esetén az új létesítménye-
ket fenn kell majd tartani. 

Éppen ezért a következő tes-
tület legfontosabb feladata, 
hogy létrehozza az ipari par-
kot. Ezért küzdünk 5 éve, és 
nagyon remélem, hogy a kö-
vetkező testület sikeresebb 
lesz ebben a munkában és 
meg tudják szerezni a kor-
mánytól azt a 200–250 hek-
tárt az Elvira területén, ami 
az ipari park kialakítását 
lehetővé teszi. A másik ki-
emelt feladat a lakóutak épí-
tése, erről nem szabad meg-
feledkezni – zárta szavait az 
Érdi Fidesz elnöke.

Qn győri

T. Mészáros András: „mindent támogatni fogunk, ami jó Érdnek” 
 (Fotó: Gy. L.)

Csőzik László (b) 70 ezer érdi ember ügyvédje kíván lenni  (Fotó: Á.K.)
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A konstruktivizmus bátorsága 
Konstruktív terek címmel nyílt meg az Érdi Galériában 
a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 
festő szakosztályának tárlata. A kiállítás kurátora, Dré-
her János, a szakosztály elnöke és Kéri Mihály, a galéria 
vezetője – mindketten maguk is festőművészek – tíz al-
kotó műveit mutatták be, akiknek a művészete kapcso-
lódik a címmel megjelölt irányvonalhoz – Aknay János, 
Balogh László, Bereznay Péter, Erdős János, Kéri Mi-
hály, Matzon Ákos, Pataki Ferenc, Serényi H. Zsigmond, 
Székács Zoltán és az idén tragikus körülmények között 
elhunyt Sz. Varga Ágnes. A tárlatot Sinkó István művé-
szeti író, festőművész nyitotta meg. 

A Magyar Képzőművészek 
és Iparművészek Szövetsége 
az egyik legrégebben, im-
már hetven esztendeje folya-
matosan működő képzőmű-
vészeti szervezet – tudtuk 

meg Dréher Jánostól –, 
amely a három legnagyobb 
közé tartozik, hiszen a mű-
vészeti ágak széles körét tö-
möríti 19 szakosztályban, 
amelyek közül csak a festő-
ké négyszáz tagot számlál. 
Erre a tárlatra, amelynek 
koncepcióját Kéri Mihállyal 
közösen dolgozták ki, egy-
részt olyan alkotókat hívtak, 
akik például a művésztele-
pen keresztül kapcsolódnak 
Érdhez, illetve melléjük 
olyanokat, akik még nem ál-
lítottak ki a városban. Min-
den művésztől három képet 
vártak, hogy azokon keresz-
tül mutassák meg, hogyan 

kapcsolódnak a konstrukti-
vizmus körébe sorolható 
irányzatokhoz. 

A különbözőségeiben is 
szemmel láthatóan egységes 
tárlattá összeállt anyagról 

Sinkó István művészeti író, 
festőművész szólt megnyitó-
jában, visszanyúlva Paul Va-
lery francia költő 1934-ben 
született megfogalmazásá-
ig, amelynek érvényessége 
valójában napjainkra telje-
sedett ki: „az utóbbi húsz év-
ben sem az anyag, sem a tér, 
sem az idő nem az már, ami 
régen volt. Számolnunk kell 
azzal, hogy a jelentős újítá-
sok megváltoztatják a művé-
szetek technikáit, hatnak az 
alkotói folyamatra, oly mér-
tékben, hogy talán meghatá-
rozhatják azt, hogy mit tar-
tunk majd a jövőben művé-
szetnek”. A jóslat mára való-

sággá vált, állapíthatta meg 
Sinkó István, megerősítve, 
hogy eszköz- és gondolat-
robbanás ment végbe ko-
runk művészeti életében, 
ami gyökerestől forgatott ki 
mindent, amit addig a művé-
szetről gondoltunk. 

De ennek a stiláris robba-
násnak van egy állandója, 
egy meghatározó iránya – 
véli a méltató –, nevezetesen 
az absztrakt konstruktiviz-
mus, aminek köze van a re-
neszánsz kora óta uralkodó 
képszerkezethez, a XX. szá-
zadi technicizmushoz és a 
geometriához, legyen az ma-
tematikai vagy szakrális. Ez 

a hármasság determinálja a 
XX. század elején felbukka-
nó, majd az évtizedek alatt 
magát kiforrni képes stílust. 
Képződmények, művészi 
képalkotó felületek, formák, 
rendszerek és ezek egymás-
nak feszülése – ez a geomet-
rikus és absztrakt vonulat 
folyamatos megújulásának 
titka. 

– Ennek a szerteágazó stí-
lusnak a képviselői állítanak 
most ki itt Érden – mondta 
Sinkó István –, akiknek láto-
másai a geometria, a forma, a 
faktúra, a szerkezet egymás-
ra hatásáról, szétbomlásáról 
és újrarendeződéséről szól-

nak: Aknay János városví-
ziói, szentendrei házfalai 
fölé- és alárendelt formák 
rendszerében jelennek meg, 
Balogh László játékos for-
mái az egymás mellé rende-
zett oszlopok hatását keltik, 
Bereznay Péter mintha a ku-
bizmusban gyökerező szup-
rematizmusnak hódolva ké-
szítette volna képeit, Erdős 
János geometriája a termé-
szeti jelenségek, viharos vil-
lámok konstruktív elemekké 
szelídítését jelentik, Kéri Mi-
hály megszokott pengeéles 
formáit szövegmontázsokká 
torzított dokumentumokkal 
oldja, Matzon Ákos a síkból a 
térbe lépve sajátos effekteket 
hoz létre, Pataki Ferenc a 
konstruktív felületek felbon-
tását, a színeknek a képfelü-
leten zajló harcát mutatja 

meg fegyelmezett formarend-
ben, Serényi H. Zsigmond a 
fehér felületek és vonalak 
bűvkörében hoz létre finom 
szerkezeteket, Székács Zol-
tán líraian archaikus múlt-
idéző képei a konstruktiviz-
mus és a klasszikus falfesté-
szet találkozásai, Sz. Varga 
Ágnes fekete falakat, ajtónyí-
lásokat asszociáló, azokból 
valami túlvilági színes világ-
ba nyíló réseket alkot meg 
drámai hatással.

Mindez – foglalta össze 
mondandóját a szakember – 
nem mást jelent, nem mást 
mutat több irányból megvilá-
gítva, mint a szerkezet min-
den logikai és érzelmi irány-
ba kiterjeszthető szabadsá-
gát – azaz a konstruktiviz-
mus bátorságát.

QQ (mnp)

Erdős János: Tus kép 19–03

Matzon Ákos: Hangoló tuner–1  (Fotók: M.N.P.)

Balogh László: Síkok és terek
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Tanári koncert barokktól a jazzig
Több éve már, hogy a Lukin László Zeneiskola tanárai 
ősszel és tavasszal hangversenyt tartanak. Múlt héten 
a Szepes kamaratermében lehetett meghallgatni – ez-
úttal elsősorban – a fúvós pedagógusok és zongorakí-
sérőik produkcióit.

A kamarateremben moc-
canni nem lehetett, olyan 
sokan eljöttek a Lukin taná-
rainak koncertjére, főleg a 
kollégák és a növendékek, 
valamint azok szülei közül. 

Szabóné Bán Ildikó in-
tézményvezető elárulta, 
hogy a tanárok nagyon lel-
kesen készültek a hangver-
senyre, az elmúlt hetekben 
a tanítás melletti szabad-
idejük nagy részét a pró-
bákra fordították. Az igaz-
gató hozzátette, jó munka-
közösség alakult ki a zene-
iskolában, ami természete-
sen nemcsak az előbb emlí-
tett próbáknak és munká-
nak köszönhető, a zené-
szeknek már-már rutin az, 
hogy együtt, közösen dol-
gozzanak. 

– A zenészek között nagy 
az összetartás, hiszen gye-
rekkoruktól kezdve, azaz 
attól a perctől fogva, hogy 
hangszert vettek a kezük-
be, megszokták az együtt 

zenélést, azt, hogy ilyenkor 
figyelni kell a partnerre és 
a partner is figyel ránk – 
magyarázta Ildikó.

És ez meg is látszott, azaz 
hallatszott az előadáson, 
amelyben ezúttal nemcsak 
a klasszikus darabok, de 
egy meglepetésjazz is he-
lyet kapott. 

A koncert házigazdája 
Endrődi Hajnalka volt, aki 
minden egyes fellépő előtt 
röviden ismertette a közön-
séggel a felcsendülő zene-
darab keletkezésének hát-
terét. Így mélyebb betekin-
tést nyerhettünk például a 
nem zenész körökben isme-
retlenebbnek számító 
Corelli barokk zenész életé-
be is, akitől a Krisztina 
svéd királynőnek ajánlott 
triószonátát játszották el 
zongorán és két hegedűn a 
pedagógusok. Felcsendült a 
Debussy mellett a múlt szá-
zad elejének legnagyobb 
francia zeneszerzőjének 

számító Fauré Fantasie-je 
is fuvolán – zongorakíséret-
tel. De persze Mozart, Ko-
dály és Bartók darabjai sem 
hiányozhattak a repertoár-
ról. 

A koncertet a There Will 
Be Another You című, erede-
tileg egy musicalben szerep-
lő zeneszám zárta, amit a 
Szepesben egy egykori Lu-
kin-növendékből lett fiatal 
és lelkes tanár, Rozbora 
Ádám adott elő szárnykür-
tön, Pohl Nándor zongora-
kíséretében. Ádám nem is-
meretlen a közönség szám-
mára, hiszen szeptember-
ben az Érdi Jazz Fesztiválon 
is felléphetett egy különle-
ges formációban, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egye-
tem nagy tehetségeként. Így 
szájából, azaz szárnykürtjé-
ből abszolút hitelesen és ősi 
erővel törtek fel a Chat Ba-
kerrel világhírűvé vált dal-
lamok. A közönség soraiban 
üldögélő zenészpalánták 
rajta keresztül végül azt is 
megtapasztalhatták, hova 
lehet eljutni sok-sok évi gya-
korlással és kitartással a 
zene világában.

QQ JAN

Lásd a világot rajzról rajzra
Modell az egész világ – ezzel a címmel mutatkozik be a 
művelődési központ előtéri tárlóiban Bódi Bernadett ak-
varelljeivel és pasztellképeivel.

Utazásaink, csavargása-
ink élményét igyekszünk 
megőrizni, hogy később föl-
idézhessük a hozzájuk kap-
csolódó látványt, hangula-
tot, érzelmeket. Van, aki a 
fotózásra esküszik, mond-
hatjuk, a legtöbben ezt te-
szik. Van aztán, aki nem 
lopja ezzel a nézelődés pilla-
natait, hanem mások által 
készített képeslapokat vá-
sárol vagy újabban az egyre 
több turistabutikban kapha-
tó akvarell vagy pasztell vá-
rosképeket részesíti előny-
ben. Megint mások pedig 
maguk készítenek akvarell-
képeket a bejárt városokról, 
tájakról, utcarészleteket, 
szép épületeket, rakparto-
kat, tornyokat örökítenek 
meg. Közéjük tartozik Bódi 
Bernadett is, akinek város-
képekkel teli vázlatfüzetei 
és akvarell-lapjai láthatók 
most a tárlókban. 

– Számomra ez a technika 
egy egyéni látásmódot, az 
emlékek sajátos megörökíté-
sét teszi lehetővé – vallja az 

alkotó. – Sokkal több, mint 
egy fényképalbum, hiszen 
egy-egy útinaplóban a saját 
élményeimet egyedi kifeje-
zésmóddal, a hely éppen ak-
tuális hangulatának átadá-
sával tudom lefesteni.

Csodálkozva néztem eze-
ket a sajátos úti jegyzeteket, 
de igazán akkor ámultam el, 
amikor egy kis internetes 
kattintgatás után rábukkan-
tam az „urban sketching” 
kifejezésre és mozgalomra, 
amelyhez világszerte száz-
ezernél is többen csatlakoz-
tak már, s amelynek találko-
zói, konferenciái vannak. A 
műfaj megalapítását egy  
seattle-i fiatalember, Gabi 
Campanario nevéhez kötik, 
aki 2010-ben egy fotómeg-
osztó oldalon létrehozott egy 
csoportot, ahol néhány ba-
rátjával elkezdték közzéten-
ni a hétköznapjaik apró moz-
zanatait megörökítő skiccei-
ket. Aztán egyre többen let-
tek, egyre több hasonló cso-
port jött létre, egyebek kö-
zött Budapesten is.

Bódi Bernadettet sok 
minden érdekli, munka 
mellett fut, fest, rajzol, jó-
gát oktat és hangterápiával 
is foglalkozik. Ahogy mond-
ja, számára így kerek a vi-
lág. De mindezek közül a 
festés és a rajzolás többet 
jelent neki, nem pusztán 
hobbi, hanem életérzés, 
ami sok mindenre megta-
nítja. Egyebek között arra, 
hogy merjük másként látni 

a világot, vállaljuk fel a sa-
ját látásmódunkat és ezt 
próbáljuk a felszínre hozni. 
Valami ilyesmit fejez ki az 
urban sketching mozgalom 
jelszava is: „Lásd a világot 
rajzról rajzra!”.

A rajzolás, festés e válfa-
jának műveléséhez nem 
kell képzett művésznek len-
ni, Bernadett szerint ez az 
egész belülről jön – ha már 
birtokában vagyunk a 

szükséges technikai alap-
ismereteknek, tesszük hoz-
zá. Ő maga is autodidakta 
módon sajátította el a pasz-
tel ltechnikát, rengeteg 
gyakorlással. És olyan 
eredménnyel, hogy a mo-
dellekre megszólalásig ha-
sonlító, fotórealisztikus ké-
peket készít – többnyire 
megrendelésre –, amelyek-
ből szintén kapunk ízelítőt 
a kis tárlaton. Q –y–

Ez a technika egy egyéni látásmódot, az emlékek sajátos megörökítését teszi lehetővé  (Fotó: M.N.P.)
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Az alapítvány
Nem ismertem Szabó 

Gyulát.
Igaz is, honnan ismerhet-

tem volna? Úgy élt (ekkép-
pen képzelem el) az egykori 
gyógypedagógiai tanár, 
arany- és gyémántdiplomás 
pedagógus közöttünk, mi-
ként élnek azok, akik olya-
nok számunkra, mint a le-
vegő: létükre hiányuk fi-
gyelmeztet csupán. Mióta 
is? Évezredek immár? Ő 
harminc évet számlál ép-
pen, ötvenegyet írtak, hogy 
feleségével idekerült Érdre. 
A Hajdúságban született, a 
század legelső évében. Deb-
recenben tanult, ott lett 
kántor két történelmi or-
szággyűlés templomának 
oratóriumán. A főiskola 
Pestre, a tanítás Kolozsvár-
ra, majd Kecskemétre szólí-
totta. „Nehezen mozduló 
ember voltam mindig, aho-
va az élet rakott, ott álltam 
helyt. És az élet azt követel-
te, hogy sokat menjek, hát 
mentem eleget.”

Nevének hírét a napok-
ban vette. Szabósága ugyan 
meg nem állított volna, de a 
gondolat, az alapítvány 
gondolata sietségemet az 
Erzsébet utcának terelte. 
„Alulírott Szabó Gyula – 
így szólt a tanácsnak kül-
dött levél. A papírra régies 
betűkkel rótták a sorokat – 
az érdi kisegítő iskolának 
húszezer forintos alapít-
ványt teszek.”

Kicsi, köpcös, pirospozs-
gás arcú, szemüvegén át is 
bátorító szemű ember az 
arany- és gyémántdiplo-
más tanár. Olyan, amilyen-
nek az ember a Móra Fe-
renc-i tanítókat látni sze-
retné. Nem szabódik jöttöm 
hallatán, mondataiban 
nyoma sincs álszerénység-
nek. Alapító voltát, mint va-
lami küldetést, úgy viseli, 
szeretettel, büszkén. „Kül-
detés? Az. Tudja, a felesé-
gem gondolata volt az ala-
pítvány. Szerettük, mind a 
ketten szerettük a gyereke-
ket. De az igazi szeretet az 
övé volt. Mint ahogy, úgy 
gondolom, kettőnk közül ő 
volt a nagyobb pedagógus. 
Ő mondta ki egyszer: te-
gyünk valamit ezekért a 
g yerekekért, akiknek 
egész életünket szenteltük. 
Most, a végzet tragédiája 
megakadályozta gondola-
tának megvalósítását, kö-
telességemnek érzem, 
hogy helyette és nevében 

én tegyem meg kettőnk fel-
ajánlását.”

Beszélgetésünkből, mint 
vázlatos ceruzarajz, úgy 
formálódik elénk Szabó 
Gyuláné, született Bíró Ilo-
na alakja. Egy éve immár, 
hogy meghalt, de mintha 
ma is köztünk lenne, férje 
igyekezetén emléke úgy őr-
ződik tovább. Szabó Gyula 
papírokat, érmeket tesz 
elém: Bíró Ilona tanítói 
nagyságának bizonyítéka-
it. „Feleségem volt az első 
g yóg y pedagóg iatanára, 
lelkesedése, pályaszeretete 
megkapó volt. Elnyerte az 
oktatásügy kiváló dolgozó-
ja kitüntetést, tevékenyen 
vett részt a szakszervezeti 
munkában, népi ülnök is 
volt. Pályája alatt kartár-
saival, feletteseivel kapcso-
latát mindig a legnagyobb 
egyetértés jellemezte. Azt 
szeretném, hogy amikor 
évente a júniusi záróünne-
pélyen az iskola legjobb 
nyolcadikos tanulója átve-
szi az alapító összeg évi ka-
matát, Bíró Ilona munkás-
sága kapjon néhány mélta-
tó szót.”

Végignézek a lakáson, a 
két pedagógus kézzel fölra-
kott otthonában, hiába, je-
lét sem látom a gazdagság-
nak. „Honnan a pénz, Gyu-
la bácsi? A nyugdíjból. Nem 
mondom, hogy nagy összeg 
az, de apránként félrera-
kosgatva összejött a húsz-
ezer forint, és ha megka-
pom a pénzt a tanácstól, 
mert kisajátították a háza-
mat, akkor megtoldom még 
húszezerrel. Nézze, mi egy 
életet éltünk le ezek között 
a gyerekek között, tudom, 
hogy minden kis segítség-
re, mint egy korty vízre, 
úgy van szükségük. És hála 
is ez, annak a pályának 
szóló szeretet, ami kettőnk 
életét jelentette.”

Szabó Gyula fényképet 
mutat: az egykori tanít-
vány, a hatvan évvel ezelőt-
ti kecskeméti diák ma 
nagyapakorú, idős ember. 
Időnként eljön tanítójához, 
aki nem kevesebbet, a be-
szédet adta neki. S mintha 
tanítványai lennének, így 
kell most már Szabó Gyula 
tanító úrra gondolnunk 
mindannyiunknak. Mert 
életével, alapítványával 
bennünket is tanít.

Arra, hogy gondolatunk-
kal gazdagíthatjuk a vilá-
got. Mosolyunktól megszé-
pülhet az élet.

 1981. január 14.

A kereskedő
A családból hozta a mes-

terséget. Iskolája, bár járt 
hivatalos oktatásra is, a 
pult két oldala volt. Gye-
rekfejjel, hatévesen állítot-
ták a pult mellé, s ott áll 
ma is, túl a nyugdíjkoron, 
vezetőként. Pedig már nem 
is kéne ott állnia, ülhetne 
az irodában, papírok kö-
zött. „Aki belekóstolt a bol-
tos életbe, az nem tud el-
szakadni a pulttól – azt 
mondja. – Inkább megoszt-
juk a papírmunkát, sze-
rencsére jó munkatársaim 
vannak, így a napom nagy 
részét tölthetem ott, ahol 
az egész életemet leéltem, 
a vevőkkel.”

Huszonkét éve hajnal-
ban kel, estére ér vissza 
Zuglóba, huszonkét éve 
dolgozik Érden. Áruért 
maga buszozik-vonatozik 
a fővárosba, Szombathely-
re; árujáért messzi vidék-
ről utaznak ide. „Menni 
kell az áru után – így ma-
gyarázza –, mert az áru 
nem jön magától a házhoz. 
Meg aztán kapcsolatokra 
is szükség van, hogy a le-
hetőségekhez mérten a 
legjobbat a legolcsóbban 
kapjam. Nem magamért, 
hanem a vásárlókért.”

Azt mondja, olyan ez a 
szakma, mint a művészet, 
erre születni kell. S ha va-
lakinek van képessége a 
kereskedésre, arra már le-
het rakni a tudást. „Azt 
kell megértetni a munka-
társakkal, mondja, hogy 
saját érdekük a vevő tisz-
tességes kiszolgálása. Ezt 
nekem sikerült időről időre 
megértetnem, ezért is dol-
gozik a kezem alatt né-
hány olyan eladó, akiknek 
bármikor, behunyt szem-
mel át merném adni az üz-
letet.” Beosztottjai közül 
legtöbb ma már üzletveze-
tő, ezt érzi igazi sikerének; 
meg azt a néhány szakmai 
kitüntetést, amit munkájá-
ért kapott. No meg fia fog-
lalkozását, aki elszakadt 
ugyan a bolttól, de azért a 
pályán maradt: külkeres-
kedő lett.

„Előre kell köszönni a 
vevőnek” – meglehet ennyi 
csupán Steiner László 
munkájának titka. Azé a 
munkáé, amit egy egész 
tanácsi végrehajtó bizott-
ság dicsérete állított köve-
tendő példának a város 
ruházati kereskedői elé.

 1981. február 18.

Urbán LászLó – ÉrDI ArCOK



Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Siófok

Székesfehérvár

Érd

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
34

79
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M. C. Beaton hozta a for
máját, egy újabb vicces, 
könnyed, szórakoztató, de 
egyben furfangos történet
tel ajándékozott meg 
bennünket. Agatha, 
a magánnyomozónő 
karaktere meghatároz
za a könyv hangulatát, 
egyesek még magukra 
is ismerhetnek bene, 
amely fokozhatja az 
olvasói élményt.

Agathának éppen 
elege van már a ve
szélyes ügyekből, így 
örül annak, hogy elve
szett állatokkal és fél
tékeny házastársakkal 
foglalkozhat. Ám egy 
kamaszlány eltűnési 
ügye komolyra fordul. 
Agatha és új kollégá
ja, a hetvenes éveiben 
lévő Phill, rábukkan
nak a lány holttestére. 
Ezzel párhuzamosan 
felkeresi Agathatát Mr. 
Smedley, a Smedley 
elektronikai gyár igazgatója, 
aki féltékeny, és szeretné fel
bérelni a nyomozókat felesé
ge gyanús viselkedése miatt. 

Agatha csapatával keresi a 
lány gyilkosát, és közben el
kezdi a megfigyelést az állító
lag kicsapongó nő után. 

Váratlan fordulat követi az 
eseményeket, Mr. Smedleyt 
megmérgezik a gyárban. 
Természetesen a férfi titkár

nője, Joyce lesz az elsőszá
mú gyanúsított, aki, mint 
kiderül, viszonyt folytatott a 
főnökével. Rájönnek arra is, 

hogy Mrs. Smedley 
rendkívül bájos és jó
indulatú teremtés, el
lenben a férjével, aki 
egy zsarnok volt. Ő is 
segítséget kér Aga
thától, megbízza férje 
gyilkosának felkutatá
sával.

A szálak mindkét 
ügy esetében a Smed
ley gyárba vezetnek, 
de ekkor egy gyanú
sított gyári dolgozó 
is halálát leli. Vajon 
van köze egymáshoz 
a három esetnek? Ki 
lehet a férj gyilkosa? 
A bájos feleség? A sze
retője? Vagy talán egy 
dühödt, mérges gyári 
dolgozó? És a lány 
gyilkosa? Mi oka lehe
tett valakinek megöl
nie egy kamaszlányt?

Megtudják, ha kikölcsönzik 
M. C. Beaton könyveit a Csu
ka Zoltán Városi Könyvtár Fel
nőtt részlegéből.

KÖNYV

M.  C. Beaton: Agatha Raisin és a feddhetetlen feleség

M. C. Beaton egy újabb könnyed, szórakozta-
tó, de egyben furfangos történettel ajándé-
kozott meg bennünket 
 (Fotó: facebook/M. C. Beaton)
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Veszettség 
elleni

 védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474

34
91
46

Hirdetésfelvétel
Apróhirdetését feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati irodánkban.

2030 érd, szabadság tér 12.
Ügyfélfogadás: Hétfőtől péntekig  

8.30-tól 16.00-ig
Telefon: 06-23/520-117

E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

35
02

74
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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 nyitva-
tartáson kívül az előadások előtt 1 órával!

PROGRAM
Szelektív hulladékgyűjtés
Baka Éva környezetvédelmi mérnök 
előadása
November 6-án, szerdán 15 órakor
Vasútmodell-kiállítás és vásár
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
Valahonnan valahová
Szabó Márta fotókiállítás-megnyitója. 
A művésszel Niksz Gyula fotográfus és 
M. Nagy Péter újságíró beszélget
November 15-én, pénteken 18 órakor
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseréje, vására
November 16-án, szombaton 9–12 
óráig
Útinapló-készítő workshop
November 17-én, vasárnap 9 órától 
13 óráig
Halász Judit koncertje
Belépő 2700 Ft, három év alatti gyer-
mekeknek a belépés ingyenes!
November 17-én, vasárnap 11 órakor

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Modell az egész világ

Bódi Bernadette – urban sketching és 
fotórealisztikus állatportrék
Megtekinthető november 12-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Állati képek
Kasza Gábor – pillanatok és portrék az 
állatok világából
Megtekinthető november hónapban
KAMARATEREM
Absztrakt természet
A Duna-Art Fotóklub csoportos kiállí-
tása. Kiállítók: Dósa László, Körmendy 
Zizi, Fehér Zsuzsa, Szakács Miklós, Ne-
mes Erzsébet
Megtekinthető november 12-ig
KLUBÉLET
Érdi Hungarikum Klub
November 14-én, csütörtökön18 órakor
Kern Péter Kaktuszkör
Lukóczki Zoltán: Barangolás Dél-Ameri-
kában, a kaktuszok élőhelyén
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 14-én, csütörtökön 18 órakor 
Kertbarát kör
Növény- és vetőmag cserebere akció
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 15-én, pénteken 17 órakor
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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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:
Hétfő szünnap, kedd-péntek 10–17 órá-
ig, 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
November 12-én, kedden 15 órakor
A brú törzs tagjai között Vietnamban
– 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!
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

November 1–3-ig könyvtárunk 
minden részlege ZÁRVA tart.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Ajánló
Válogatás ijesztő borítójú könyvekből
November hónapban
Fotómontázs pályázat
A 40 éves város életképeiből, és/vagy 
természeti értékeiből, és/vagy épített 
környezetéből
Részletek www.csukalib.hu

GYERMEKKÖNYVTÁR
Foglalkozások az időjárásról
November hónapban

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig
TÁRLAT
Konstruktív terek
Kiállítók: Aknay János, Balogh László, 
Bereznay Péter, Erdős János, Kéri Mi-
hály, Matzon Ákos, Pataki Ferenc, Se-
rényi H. Zsigmond, Székács Zoltán, Sz. 
Varga Ágnes (Kabó)
Megtekinthető november 16-ig

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
Apacuka minikoncert
Belépőjegy a helyszínen 900 Ft-ért 
váltható
November 6-án, szerdán 10 rakor
Babamasszázs-tanfolyam
Részletek a Facebookon
November 21-én, csütörtökön 10 órakor

Tárlat
Kávránné Szedmák Ilona és Vimcze 
Judit önálló kiállítása
Megtekinthető november 28-ig

HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna
9 órakor
Hozd a kezed!
Kerámiaszakkör
16.30 órakor
Zumba
18.30 órakor
SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Kerekítő
Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45 
órakor
Zsírégető erősítés
Október 30-tól
19 órakor
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Zumba
18.30 órakor

Ha örökbe fogadná 
Diegót vagy Pamutot, 
vegye fel a kapcsola-
tot az alapítvány 
munkatársaival. Te-
lefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, 
E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a 
w w w.s i r iusa lapit -
vany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Ala-
pítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Diego 5 év körüli keverék, ivarta-
lanított kan kutyus. Kedves, ra-
gaszkodó természetű, kistestű, 
más kutyákkal általában jól kijön. 
Szeretne végre tartozni valakihez 
kinti-benti kedvencként.

Pamut kedves, 10 év körüli, kis-
közepes termetű, drótszőrű kan 
kutyus. Érden kóborolt, eredeti 
gazdája nem jelentkezett, így be-
fogadóra lenne szüksége utolsó 
éveire. Korához képes aktív.
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November 4., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35  2019–2020. évi női kézilabda-

bajnokság
 Kisvárda Master Good SE–ÉRD
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

November 5., KeDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
  GRENCSÓ OPEN COLLECTIVE feat. LEWIS 

JORDAN 1. rész
20:45  Flóra Film – madarat tolláról…   

9. rész
 ismeretterjesztő filmsorozat
21:15 2019–2020. évi labdarúgó-bajnokság
 ÉRDI VSE–BKV Előre
22:55 műábránd 
  ZALAVÁRI JÓZSEF és GERARD van der 

HORST HÁROM HÉT GALÉRIA
23:10 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:45 verses percek

November 6., SZerDA
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:35 mozgás sportmagazin
20:05 bibliai Szabadegyetem 

20:55 Globo Tv – Portré 
 Medgyessy Dóra kosárlabdázó
21:10 egy nap a világ – Korea
 útifilmsorozat
21:35 Sztárportré 220. rész
22:00 Fény-Kép kulturális magazin 
22:30 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
22:45 Híradó
23:05 verses percek

November 7., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fény-Kép kulturális magazin
20:05 Sztárportré 220. rész
20:30  2019–2020. évi női kézilabda-

bajnokság
 Kisvárda Master Good SE–ÉRD
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 8., PÉNTeK
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Érdi Szenior akadémia 
  Alapszintű számítógép-kezelés és 

internethasználat 2. rész
20:05 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:15  A magyarság totemállatainak 

nyomában – Flóra Film
 ismeretterjesztő film
21:05 vajtó és a világ –  Quad Domonyvölgy
 útifilmsorozat 
21:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15 Fény-Kép kulturális magazin 
22:45 mozgás sportmagazin

23:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó
23:50 verses percek

November 9., 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 221. rész
21:05 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 Globo Tv – Portré
 Medgyessy Dóra kosárlabdázó
21:50 egy nap a világ – Korea
 útifilmsorozat 
22:15 bibliai Szabadegyetem
23:05 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
23:35 verses percek

November 10., 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  A magyarság totemállatainak 

nyomában – Flóra Film
 ismeretterjesztő film
21:20 vajtó és a világ – Quad Domonyvölgy
 útifilmsorozat    
22:00 mozgás sportmagazin
22:30 Fény-Kép kulturális magazin
23:00 Érdi Szenior akadémia
  Alapszintű számítógép-kezelés és 

internethasználat 2. rész
23:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
00:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:30 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.

 

 

 

 

 

 

 

 Gyerekkoncert 
 

Parkvárosi 
Közösségi

Ház

 

 

2019. november 6.(szerda)10.00 
Belépőjegy: 900 Ft 

Jegyek kizárólag az előadás napján a helyszínen 
vásárolhatók. 

 

 
 

Helyszín: Parkvárosi Közösségi Ház 

(2030 Érd, Gépész u.14.) 
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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, egészség-megőrzési, 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,

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
esetmenedzser/szociális diagnózist  

készítő esetmenedzser 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a gyermek 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 illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális 

szakképzettség, okleveles pszi-
chológus, pszichopedagógus, 
mentálhigiénés szakképzett-
ség, gyermekvédelmi pszicho- 
patrónus, viselkedéselemző, 
szociológus, családterápiás 
konzultáns, családterapeuta, 
kognitív- és viselkedésterápiás 
konzultáns, család- és gyer-
mekvédelem szakos pedagógus 
vagy gyermek- és ifjúságvédel-
mi tanácsadó oklevéllel rendel-
kező nevelőtanár, pedagógus, 
pedagógiai előadó, okleveles 
emberi erőforrás tanácsadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teo-
lógus, hittanár, hittantanár, ok-
leveles pasztorális tanácsadó/
okleveles pasztorális tanácsadó 
és szervezetfejlesztő szakem-
ber;

•	 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 foglal-
koztatástól való eltiltás hatálya 
alatt a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésé-
ben foglaltak szerint;

•	 cselekvőképesség. 
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;

•	 iskolai végzettséget igazoló bi-
zonyítványmásolat;

•	 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány;

•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-
mélyes adatok pályázati eljá-
rással összefüggő kezeléséhez;

•	 nyilatkozat, amely szerint a 
pályázó nem áll cselekvőképes-
séget érintő gondnokság alatt. 

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2019. december 31. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt 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 megkül-
désével (2031 Érd, Pf. 127.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/751/2019, 
valamint a munkakör megne-
vezését: esetmenedzser/szociá-
lis diagnózist készítő esetmene-
dzser;

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

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

jelölt végzettségekkel tölthető 
be;

•	 az érvényes pályázatot benyúj-
tó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt;

•	 a pályázót a pályázati határidő 
lejártát követő huszonegy na-
pon belül a pályázat előkészí-
tője által összehívott legalább 
3 tagú, a betöltendő munkakör 
feladatait érintően szakérte-
lemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg;

•	 azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek hiány-
talanul kerülnek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt feltéte-
leknek. 

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2020. január 10. 

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 időtartama: 
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 sze-

mélyek önálló életvitelének fenntartá-
sa, saját lakókörnyezetükben történő 
biztosítása;

•	 a speciális szakmai és közegészségügyi 
előírások betartásával területi gondo-
zási feladatok ellátása;

•	 személyes higiénével kapcsolatos 
feladatok, a gondozási környezetében 
végzett feladatok, élelmezés, egész-
ségügyi ellátási feladatok.

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;

•	 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;

•	 cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;

•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

ványmásolat;

•	 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 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: 1/741/2019, 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.
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Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Laboratórium

klinikai laboratóriumi asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Felső utca 39–41. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
•	 klinikai, kémiai laboratórium munka-

rendjében vérvétel, betegadatok keze-
lése, a vizsgálandó témák feldolgozása 
és technika validálása;

•	 a laboratórium informatikai rendszeré-
nek alkalmazása. 

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;
•	 járóbeteg-ellátásban szerzett, legalább 

1–3 év szakmai tapasztalat;
•	 felhasználói szintű MS Windows 

NT/2000/XP;
•	 büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák: jó szintű, betegköz-
pontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz;
•	 végzettséget igazoló iratok;
•	 erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. november 18. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Fodor Károlyné 
intézetvezető főnővér nyújt a 06-20-324-5657-
es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics 

László Egészségügyi Intézmény címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 4241/
KSZK/2019, valamint a munkakör 
megnevezését: klinikai laboratóriumi 
asszisztens;

•	 elektronikus úton Fodor Károlyné inté-
zetvezető főnővér részére a titkarsag@
erdirendelo.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen Fodor Károlyné intézetve-
zető főnővér részére, Pest megye, 2030 
Érd, Felső utca 39–41.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
november 19. 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Védőnők

területi védőnő (2 fő)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
49/2004. (V.21.) ESzCsM-rendeletben fog-
laltak szerinti területi védőnői feladatok 
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 körzeti védőnő, ill. pályakezdők, 1 év 

alatti szakmai tapasztalat;
•	 felhasználói szintű MS Windows 

NT/2000/XP;
•	 büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: jó szintű, betegköz-
pontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz;
•	 végzettséget igazoló iratok;
•	 erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. november 18. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Szakálné 
Dimov Mariann vezető védőnő nyújt a 06-
30-571-1427-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Dr. Ro-

mics László Egészségügyi Intézmény 
címére történő megküldésével (2030 
Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 4240/KSZK/2019, valamint 
a munkakör megnevezését: területi 
védőnő (2 fő);

•	 elektronikus úton Szakálné Dimov 
Mariann vezető védőnő részére a 
titkarsag@erdirendelo.hu e-mail 
címen keresztül;

•	 személyesen Szakálné Dimov Ma-
riann vezető védőnő részére, Pest 
megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. november 19.

A Pest MRFK Vezetője
rendészeti szakterületre

PÁLYÁZATOT HIRDET
járőrtárs beosztás betöltésére

Pályázati követelmények:
•	 betöltött 18. életév;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság;
•	 állandó belföldi lakóhely
•	 érettségi bizonyítvány;
•	 fizikai, pszichológiai, egészségügyi 

alkalmasság;
•	 pályaalkalmassági elbeszélgetés 

eredményes minősítése;
•	 kifogástalan életvitel, illetve hoz-

zájárulás annak a szolgálati vi-
szony létesítése előtti, valamint a 
szolgálati viszony fennállása alatti 
ellenőrzéséhez.

A felvételt nyert pályázók 5 hónapos 
időtartamú iskolarendszeren kívüli 
moduláris képzésben vesznek részt. 
A képzés várhatóan 2019. február 
17-én indul az Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnáziumban. A képzést köve-
tő sikeres vizsga esetén őr-járőrtárs 
rész-szakképesítést szereznek. 

Bérezés: 
•	 a képzés első két hónapjában 

a modulzáró vizsgáig bruttó 
195 000 Ft/hó munkabér;

•	 a modulzáró vizsga sikeres letéte-
lét követően, a hivatásos szolgálati 
jogviszonyba lépés napjától bruttó 
201 000 Ft/hó alapilletmény és 

egyéb pótlék (nyelvpótlék, éjsza-
kai, készenléti pótlék), valamint 
juttatás (cafetéria, lakhatási 
támogatás, ruhapénz, munkába 
járás költségtérítés, egyéb utazási 
és mobiltelefon tarifacsomag ked-
vezmények). 

A pályázattal kapcsolatban felvilá-
gosítást az Érdi Rendőrkapitányság 
kiemelt személyügyi főelőadója ad 
a 06-23-427-411-es telefonszámon, 
valamint személyesen az Érdi Rend-
őrkapitányságon hivatali munka-
időben. 
A toborzók elérhetők továbbá sze-
mélyesen az alábbi helyeken és idő-
pontokban:
•	 Tárnoki Rendőrőrsön 2019. no-

vember 7-én 10–12 óra között;
•	 Százhalombattai Rendőrőrsön 

2019. november 12-én 10–12 óra 
között.

A pályázatra jelentkezés határideje: 
2019. november 30.

Afrikai sertéspestis elleni  
védekezéssel kapcsolatos  

teendőkről
Pest megye területén elhullott vaddisznókból vett mintában 
afrikai sertéspestis vírus került megállapításra. Az afrikai sertés-
pestis Magyarország területén csak vaddisznóban megállapított 
megbetegedés, de veszélyeztetve vannak a házi sertésállomá-
nyok is.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a vírus csak a sertéseket tá-
madja meg, az embert nem betegíti meg.

A járvány terjedésének megakadályozása érdekében Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala feladata a sertéstartók összeírása, ezért ké-
rem, hogy minden sertéstartó adja meg a nevét, telefonszámát, címét és 
az állattartás helyét az alábbi elérhetőségeken:

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2030 Érd, Alsó u. 3. (Polgárok Háza)

Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–18.30
Kedd-csütörtök: 8.00–12.00, 13.00–16.30

Péntek: 8.00–12.00
Telefonszám: 06-23-522-300/241 mellék, 06-23-522-360

Fax: 06-23-522-363
E-mail: kornyezet@erd.hu, jenei-kiss.tunde@erd.hu

Az összeírt lista alapján az állatorvos felkeresi a sertéstartókat és ösz-
szeírja a sertésállományokat, valamint az állattartókat tájékoztatja a jár-
ványügyi teendőkről.

A betegség leküzdésével kapcsolatosan állami kártalanítás csak annak 
jár, aki eleget tesz az állománya nyilvántartásával, a járványmegelőzéssel 
és a betegség felszámolásával kapcsolatos előírásoknak és elvárásoknak, 
ezért is rendkívül fontos, hogy valamennyi sertéstartót időben fel tudja-
nak keresni az állatorvosok.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a járványhelyzet 
kedvezőtlen alakulása a sertéstartás, házi disznóvágások,

kistermelői élelmiszer-előállítás megszűnését is okozhatja!

A járvány továbbterjedésének megakadályozása kizárólag a sertéstar-
tók együttműködése és a betegségre fogékony állatok szoros felügyelete 
mellett lehet eredményes, ezért kérem minden sertéstartó segítségét és 
összefogását a járványügyi hatóságokkal!

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Közérdekű tájékoztatás

Érd, Ercsi úti köztemető

ÜNNEPI NYITVATARTÁS 
MINDENSZENTEK IDEJÉN

Dátum Nap Temető nyitvatartá-
sa

Temetőgondnoki Iroda 
nyitvatartása

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.) önkor-
mányzati rendelet alapján kerül megállapításra! A fokozott 
balesetveszély miatt gépkocsival behajtani nem lehet, 
kivéve a mozgásukban korlátozott személyeknek, illetve az 
ilyen személyt szállító gépjárműveknek.
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Látható értékeink
Az Érdi Környezetvédő Egyesület egy áruházlánc pályá-
zatán nyerte el a lehetőséget arra, hogy a Beliczay-szi-
get bejáratához egy ismeretterjesztő táblát állítsanak a 
sziget értékes növényeiről, állatvilágáról. A táblát szom-
baton avatták fel a lelkes környezetvédők, majd egy kel-
lemes őszi túrával koronázták meg az eseményt.

Az érdi Beliczay-sziget be-
járatához szombat reggel 
érkezett meg az újabb isme-
retterjesztő tábla, amelyen a 
természetvédelmi terület ér-
tékei olvashatóak. Palkó 
Zsolttól, az Érdi Környezet-
védő Egyesület elnökétől 
megtudtuk, hogy egy-egy 
ilyen tábla kihelyezésével 
sokaknak tudják felhívni a 
figyelmét Érd értékeire.

– Ez egy nagyon különleges 
lehetőség nekünk, mert a vá-
ros természeti és környezeti 
értékei mellett szeretnénk 
egy sokkal nagyobb látható-
ságot biztosítani, hogy az em-
berek tudjanak ezekről az ér-

tékekről. Itt a Duna-parti gá-
ton nagyon sokan futnak, jár-
nak erre kutyával sétálni, tú-
rázni is, de nem biztos, hogy 
látják ezeket a különleges nö-
vényeket, állatokat. A táblán 
azokat soroltuk fel, amelyek 
ebben a bizonyos kis bioszfé-
rában megtalálhatók – emelte 
ki Palkó Zsolt. Mint mondta, 
ha valaki figyelmesen közle-
kedik, akkor néhányat talán 
fel is tud fedezni ezek közül az 
állatok, növények közül, a nö-
vényfelismerő applikációkkal 
pedig akár be is tudják őket 
azonosítani. Egy ilyen tábla 
pedig segít az érdeklődőknek 
abban, hogy rendszerezni 
tudják, milyen természeti ér-
tékek közelében élünk.

– Ahogy a táblán is látszik, 
különféle sasok, színjátszó 
lepkék vannak feltüntetve, 
de szerepel még rajta a Du-
na-völgyi csillagvirág, a mo-
csári teknős, a nagy kócsag 
vagy éppen a nyári tőzike. 
Ezek az állatok és növények 
mind-mind megtalálhatók 
itt, a Beliczay-szigeten – ma-
gyarázza a Környezetvédő 
Egyesület elnöke. 

Palkó Zsolt azt is elmesél-
te, hogy az egyesületnek 
van egy láthatósági prog-
ramja, aminek az is célja, 
hogy a háttérben zajló kör-
nyezetvédelmi tevékenysé-
gek mellett az embereket is 

edukálják. A szigeten ugyan 
már van több hasonló tábla 
is, ám leromlott állapotban, 
céljuk az is, hogy ezeket a 
már meglévő táblákat pá-
lyázati forrásokból megújít-
sák és Érd más természet-
védelmi területeit is kitáb-
lázzák a Fundoklia-völgy 
mintájára.

– Közösségi, civil életünk 
része az is, hogy túraklu-
bunkkal kirándulásokat 
szervezünk. A „Natúráz-
zunk” túraklubbal ma felme-
gyünk a Kakukk-hegyre, 
bejárjuk a sziget egy részét 
– tette hozzá Palkó Zsolt, 
majd egy kisebb csoporttal 
el is indultak egy közös őszi 
túrára.

QQ Győri

AZ ŐSZI ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK 
 ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. az önkormányzati rendeletnek 
megfelelően 2019. november 9. és 2019. 
december 14. között végzi el az őszi zöld- és 
biohulladék gyűjtését. Az ütemtervet az Érdi 
Újság egy héttel előre, heti bontásban közli.

Az önkormányzati rendelet és dr. Csőzik László 
polgármester döntése értemében az ÉTH Nonprofit 
Kft. az ingatlantulajdonosoktól ingyenesen elszállítja 
a kirakott zöldhulladékot.

A zöldhulladék gyűjtéséhez az ÉTH Nonprofit Kft. 
ingyenesen, ingatlanonként 5 db, ÉTH emblémával 
ellátott sárga színű zsákot biztosít. Az ingyenes zsákot 
is az ügyfélszolgálati irodánkban lehet átvenni.

Az ingatlantulajdonosoknak lehetőségük van- 
a fentieket meghaladó, nagyobb mennyiségű 
zöldhulladék elszállíttatására az úgynevezett 
„zöld” zsák vásárlásával. A zsákok beszerezhetők az 
ügyfélszolgálatunkon bruttó 422 forintért, amely 
tartalmazza a gyűjtés/szállítás és lerakás költségét is.

Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot 
helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert 
annak tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. 
Amennyiben idegen anyagot találunk a zsákokban, 
úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadjuk. 
A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, s a zsákokat 
nem adjuk vissza.

Előzetesen tájékoztatjuk a lakosokat, hogy 
tervezzük az új szolgáltatásunk bevezetését, a házhoz 
menő ág- és nyesedékdarálást. A rendszer jelenleg 
fejlesztés alatt áll, s terveink szerint 2020 tavaszán 
bevezetésre kerül.

FONTOS!
A gyűjtést egy időben, több helyszínen kezdjük 
meg, ezért az ütemtervben feltüntetett 
kezdő napon reggel 7 órára kérjük kihelyezni 
a zsákokat az ingatlan elé. A zöldjárat ideje 
alatt a hulladékudvarba – az ÖK. rendeletnek 
megfelelően – beszállított lakossági 
zöldhulladékot nem számítjuk be az adott 
ingatlan éves (250 kg/ingatlan/év) ingyenes 
beszállítási keretébe.

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

Pató Simon cégvezető
ÉTH Nonprofit Kft.

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE
2019. november 9.
Aba u., Ábel u., Ádám u., Adél u., Ágnes u., Ágoston 
u., Ágota u., Ajtony u., Ákos u., Aladár u., Alispán 
u., Álmos u., Alsó u., András u., Angyalka u., Anna 
u., Antal u., Antónia u., Ányos u., Apály u., Aranka 
u., Aranyos u., Arató u., Árpád u., Árva u., Attila u., 

Baján u., Balatoni u., Balázs u., Bálint u., Barca u., 
Barót u., Béga u., Béke tér, Béla u., Bella u., Bendegúz 
u., Benedek u., Berettyó u., Berezna u., Bernát u., 
Berta u., Bertalan u., Blanka u., Bodrog u., Bojtár u., 
Boldizsár u., Borbála u., Borona u., Botond u., Budai 
út, Budafoki út, Bulcsú u., Cecília u., Csaba u., Csanád 
u., Csermely u., Csikós u., Csilla u., Csongor u., Csordás 
u., Csősz u., Dagály u., Dániel u., Dávid u., Demeter u., 
Dénes u., Dezső u., Diósdi út, Domonkos u., Dózsa Gy. 
u., Dráva u., Duna u., Ede u., Edina u., Edit u., Edömér 
u., Eke köz, Elek u., Elemér u., Ella u., Előd u., Elvira 
u., Emese u., Emil u., Emília u., Emma u., Emőd u., 
Emőke u., Enikő u., Ér u., Erika u., Erna u., Ernő u., 
Ervin u., Erzsébet u., Esküdt u., Eszter u., Etelka u., 
Éva u., Felső u., Felügyelő u., Felvigyázó u., Fogalmazó 
u., Forrás tér, Fő út, Fürdő u., Galga u., Garam u., Gát 
u., Gereblye köz, Gizella u., Gulyás u., Hajnalka u., 
Hamzsabég tér, Hanság u., Harangvirág u., Harmat 
u., Hérics u., Hernád u., Homoród u., Hortenzia u., 
Hortobágy u., Hosszú u., Hóvirág u., Ida u., Iglice u., 
Ikravirág u., Ildikó u., Ilona u., Infű u., Ipoly u., Irén 
u., Irma u., Iskola köz, Iszalag u., Izabella u., Izsóp 
u., Jácint u., Janka u., Járom u., Jázmin u., Johanna 
u., Jolán u., József A. u., Judit u., Juhász u., Júlia u., 
Jusztina u., Kakukkfű u., Kaktusz u., Kakukkhegyi 
u., Kálvária u., Kálvin tér, Kamilla u., Kanász köz, 
Kankalin u., Kantár köz, Kapa köz, Kapos u., Karolina 
út, Kastély u., Kasza köz, Katalin u., Kengyel köz, 
Kerék u., Kerka u., Kerülő u., Keserűfű u., Keskeny u., 
Kinga u., Kis-duna u., Klára u., Kocsi köz, Kodály u., 
Komócsin u., Kondás u., Kornélia u., Koronafürt u., 
Korond u., Kökörcsin u., Körös u., Kötél köz, Kövirózsa 
u., Krisztina u., Kutyavári u., Küküllő u., Külső Római 
út, Laborc u., Lajta u., Lakótelep, Láp u., Lapály u., 
Latorca u., Lendva u., Ligetszépe u., Liliom u., Lótusz 
u., Magda u., Malvin u., Mályva u., Marcal u., Marcella 
u., Margaréta u., Margit u., Mária u., Maros u., Márta 
u., Matild u., Mecset u., Mécsvirág u., Meder u., 
Melánia u., Mély u., Meredek u., Molnár u., Morva u., 
Mura u., Muskátli u., Nádas u., Napvirág u., Nárcisz 
u., Natália u., Nefelejcs u., Néra u., Nóra u., Nőszirom 
u., Nyárád u., Nyereg köz, Nyitra u., Olt u., Ondova 
u., Orchidea u., Orgona u., Őszirózsa u., Pásztor köz, 
Patak u., Pemetefű u., Pipacs u., Piroska u., Poprád u., 
Porcsinrózsa u., Puszpáng u., Rába u., Rábca u., Rákos 
u., Rebarbara u., Repkény u., Rezeda u., Ricinus u., 
Rima u., Riminyáki u., Római út, Rózsa u., Rövid u., 
Sajó u., Sárd u., Sárrét u., Sárvíz u., Sás u., Sebes u., 
Séd u., Sió u., Sugár út, Sulák u., Sulák köz, Szalajka u., 
Szamos u., Szántó u., Szapári köz, Szarkaláb u., Száva 
u., Szegfű u., Széles u., Szent Mihály tér, Szilvia u., 
Szinva u., Talabor u., Tállya u., Tápió u., Tarcal u., Tárcsa 
köz, Tarna u., Temes u., Temető u., Terasz u., Teréz u., 
Tétényi u., Tisza u., Topoly u., Töltés u., Tulipán u., Túr 
u., Túróc u., Ung u., Vág u., Vető u., Viola u., Visó u., 
Zagyva u., Zala u., Zápor u., Zuhatag u., Zsil u., Zsilip 
u., Zsitva u.

Közérdekű tájékoztató

Az érdi környezetvédők újabb táblát avattak, rajta a Beliczay-sziget 
élővilágának értékeivel  (Fotó: Gy. L.)
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Tények és tévhitek az avarégetésről
Valaki szerint úri huncutság, hogy kesergünk az avar
égetés miatt, hiszen nagyanyáink és nagyapáink is így 
szabadultak meg a kerti hulladéktól évtizedeken ke
resztül, mégsem lett semmi bajuk. Valaki szerint nem is 
jár vagy ha jár is, csak elenyésző légszennyezéssel az 
avarégetés. Tény, hogy itt az avarégetés szezonja, és 
egyre több helyen szállnak fel füstök az érdi kertekből 
is. Most szakértőkkel: Petró Krisztinával, a Magyar Ma
dártani és Természetvédelmi Egyesület érdi tagjával, 
Horváthné Domonkos Mónikával, az Érdi Környezetvé
dő Egyesület kommunikációs munkacsoportjának veze
tőjével és Horváth Zsolttal, a Levegő Munkacsoport kör
nyezetvédelmi és agrármérnökével igyekezzük eloszlat
ni az avarégetés körül kialakult tévhiteket.

Amikor az avart, azaz a 
kerti hulladékot égetem, 
másban nem teszek kárt.

P.K.: Rengeteg sünnek 
okozunk máglyahalált tud-
tunkon kívül az avarégetés-
sel, merthogy ezek a nem 
mellesleg védett állatok ek-
korra már befészkelik ma-
gukat télire, és ehhez az 
avar épp ideális búvóhely-
nek számít nekik. Ha ra-
gaszkodunk az avarégetés-
hez, azt tanácsolom, forgas-
suk át legalább tűzgyújtás 
előtt a zöld hulladékot, hogy 
véletlenül se okozzunk kárt 
ezekben az állatokban. 

Az avarégetés nem szen�-
n�ezi a levegőt (jobban, mint 
az autók).

H.D.M.: 100 kg zöldhulla-
dék elégetésével 90 millió 
köbméter levegőt szennye-
zünk el egészségügyi határ-
érték felett, azaz egy tízezer 
fős település komplett leve-
gőjét tudjuk ilyenkor befüs-
tölni. 

H.Zs.: Ha a közlekedési 
járművek okozta szennye-
zéshez akarjuk hasonlítani 
ezt a mértéket, akkor ezzel 
ugyanannyi szálló port jut-
tatunk a levegőbe, mint ha 

250 autóbusz 24 órán át köz-
lekedne a településen. 

Az emberi egészségre nem 
ártalmas az avarégetés.

H.Zs.: A kerti hulladék 
égetése sosem tökéletes ége-
tés. Ha egy tüzelőberende-
zésben száraz fát égetünk, 
ahol tökéletes a levegőellá-
tása, és helyesen gyújtjuk 
be, akkor ugyanez a fa a 
kerti kupac alján tízezer-
szer nagyobb légszennye-
zést tud okozni az elégtelen 
égés miatt. Amikor szabad 
téren égetjük el a kerti hul-
ladékot, akkor a rossz légel-
látás, az alacsony égéshő-
mérséklet és magas nedves-
ségtartalom miatt a növényi 
részekben lévő szén ugyan 
oxidálódik, de csak részben, 
és szén-dioxid helyett szén-
monoxid keletkezik, amely 
kis mennyiségben is mérge-
ző. A szén-monoxid mellett 
pedig egy tucat más, egész-
ségkárosító és mérgező 
anyag kerül a levegőbe – és 
a mi szervezetünkbe – ilyen-
kor, többek közt szénhidro-
gének, nehézfémek, égés-
gátlók. Sok közülük nem is 
tud lebomlani az emberi 
szervezetben, születési és 
fejlődési rendellenességet 

okoznak és erősen rákkeltő 
hatásúak. 

Eg� kis avarégetéstől csak 
nem lesz semmi bajunk.

H.Zs.: A legalacsonyabb 
szintű légszennyezés is ve-
szélyt jelent az érzékeny em-
berekre, úgy, mint a csecse-
mőkre, az időskorúakra, az 
aktív és passzív dohányo-
sokra, illetve a légúti és ke-
ringési megbetegedésben 
szenvedőkre.

Az utcánkban is száll a por, 
mert nincs leaszfaltozva, mi-
ért más ez, mint az úg�neve-
zett szálló por?

H.Zs.: Az avarégetés so-
rán keletkező szálló por 
más. Ezeknek a részecskék-
nek a mérete nagyon kicsi, 
akkorák, mint a vírusok. 
Épp ezért semmilyen aka-
dályt nem képes alkotni a 
szervezetünk velük szem-
ben, bejutnak a tüdőbe és a 
véráramba, és azzal együtt 
az agyba, a csontvelőbe, a 
szöveteinkbe, akár a sejtje-
inkbe is. Kiválthatnak légúti 
elváltozást, allergiát, káro-
síthatják a légzési funkciót, 
nőhet a légzőszervi, szív- és 
érrendszeri tünetek megje-
lenésének és súlyosbodásá-
nak valószínűsége, és emel-
kedhet a tüdőrák kialakulá-
sának kockázata, valamint a 
szív- és érrendszeri megbe-
tegedések következtében 
fellépő halálozások száma. 
Hazánkban évente tizenkét-
ezer ember hal meg bizonyít-
hatóan a légszennyezettség-
nek köszönhetően.

Száraz az avar és a fa, amit 
eltüzelek, g�orsan elég, és el-
illan a levegőből a sok káros 
an�ag.

H.Zs.: Sajnos a téli idő-
szak nem kedvez az avar-

égetésnek, mert ilyenkor 
sokszor anticiklonális idő-
járás van. Ez azt jelenti, 
hogy egy magas nyomású 
légköri képződmény van a 
városok levegője fölött, 
ami nem engedi eltávozni 
ezeket az anyagokat. 
Olyan, mintha egy dunsz-
tosüvegben élnénk, és 
alatta meggyújtanának 
egy gyertyát. 

Tele van a kertem fákkal, 
majd azok eln�elik a szálló 
port.

H.Zs.: Ezek a porrészecs-
kék a növények leveleire 
lerakódva gátolják a foto-
szintézist, elzárják a lég-
cserenyílásokat, ezért a 
növények fejlődésükben 
visszamaradnak. Ter-
mesztett növényeket és 
azok terméseit tönkretéve 
gazdasági károkat is okoz-
hatnak. A növények nem 
tudják felvenni a harcot a 
szálló porral.

Ha il�en káros, akkor miért 
nem tilos?

H.Zs.: Elvileg tilos a kert-
ben keletkezett hulladék 
szabadtéri égetése, viszont 
egy kiskapunak köszönhető-
en a települések önkormány-
zatai saját hatáskörükben 
dönthetnek arról, hogy még-
is engedélyezik azt bizonyos 
időszakokban. 

H.D.M.: Érden február 
15–április 30. és október 
15–november 30. között van 
erre lehetőség. Kivéve Fel-
ső-Parkvárosban, az M7-
esen túli részen, ahol ezek-
ben az időszakokban sem 
engedélyezett. A helyszíni 
bírság most maximum 50 
ezer Ft, a közigazgatási 
bírság pedig természetes 
személy esetén 200 000 Ft-
ig, jogi személy esetén 1 
millió Ft-ig terjedhet.

Azért égetem el az avart, 
mert nincs más megoldás.

H.Zs.: De van. A zöldjára-
tok sűrítése mellett a kom-
posztálás. Valamennyi kerti 
hulladék és avar komposz-
tálható, aminek során az el-
halt növényi részeket mikro-
organizmusok bontják le, és 
alakítják át humusszá. Kom-
posztálni mindenki tud. 
Mind össze néhány négyzet-
méter árnyékos helyre és 
egy kis időre van szüksé-
günk a kertben. A komposz-
tálás alapvető szabálya a 
komposztálandó anyag meg-
felelő aprítása, a komposzt 
rendszeres keverése, nedve-
sen tartása és a tűző nap el-
leni védelme. Fontos, hogy a 
komposzt közvetlen kapcso-
latban legyen a talajjal, hi-
szen a lebontó mikroorga-
nizmusok onnan „költöznek” 
bele. A komposztálás folya-
mata általában 1 év, de bizo-
nyos növények, vastagabb 
ágak komposztálása ennél 
több időt is igénybe vehet. 

Valamit nem lehet kom-
posztálni.

H.Zs.: Széles körben elter-
jedt téveszme, hogy a dió, 
tölgy levele nem komposztál-
ható. Való igaz, hogy ezek 
tartalmaznak olyan vegyü-
leteket, amelyek gátolják 
más növények növekedését. 
Azonban néhány hónap alatt 
ezek is lebomlanak mara-
déktalanul. Sokan félnek, 
hogy a növényi kártevők 
nem pusztulnak el a kom-
posztálás során. A helyzet 
azonban sokkal jobb, mint 
hinnénk. A jó komposzt, ha 
kellő mennyiségben – né-
hány köbméterrel – rendel-
kezésünkre áll, komoly hő-
termelésre képes, amely a 
legmakacsabb kártevőket is 
elpusztítja.

QQ Jakab-aponyi noémi

100 kg zöldhulladék elégetésével eg� tízezer fős település levegőjét tudjuk befüstölni  (Fotó: Á. K.)

Ha ragaszkodunk az avarégetéshez, forgassuk át legalább tűzg�új-
tás előtt a zöld hulladékot, hog� véletlenül se okozzunk kárt a sü-
nökben  (Fotó: Petró Krisztina/archív)
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Aki magyar, velünk tart ma!
Mi tudja közel vinni a mai kor fiataljaihoz 1956-ot? Egy 
olyan előadás, ami nekik, az ő nyelvükön szól. A VMG 
diákjai egy rockoperát hangszereltek át és adtak elő 
október 22-én.

Több évtizedes hagyo-
mány már az Érdi Vörös-
marty Mihály gimnázium-
ban, hogy a diákok szín-, il-
letve zenés darabbal ünnep-
lik október 23-át. Volt, hogy 
évente két darabbal készül-
tek, és az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc emlé-
ke előtt is színdarabbal tisz-
telegtek a fiatalok.

Idén október 22-én egy 
zenés dokumentumjáték se-
gítségével mutatták be a 
Rákosi-korszak, i l letve 
1956 eseményeit: az iskola 
diákszínpada élőzenés, tán-
cos produkciót adott elő a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központban.

– Egyik diákunk, a 12.-es 
Vetési Gergely vállalta, hogy 
áthangszereli és zenekarra 
átírja az 1956. Aki Magyar… 
című rockopera zenéjét. 
Ezen dolgozott egész nyá-
ron, és ahogy szeptember-
ben elkezdődött a tanítás, 
megkezdtük a próbákat: na-
gyon intenzíven készültünk, 

hétköznap délutánonként és 
szombatonként is – mondta 
Benczéné Dizseri Márta ta-
nárnő, a zenés dokumentum-
játék rendezője. 

– Az a tapasztalatunk, 
hogyha nem is értenek min-
dent, a diákok átérzik az 
olyan örök értékeket, mint a 
hazaszeretet, a szabadság, a 
kitartás, az örök hűség. A 
forradalom lelkisége, amire 
büszkék lehetünk és a fenti 
alapértékek fontosak a mai 
fiatalok számára is – tette 
hozzá a tanárnő.

Az első dal a Rákosi-kor-
szak nyomorúságos, szürke 
világát idézte fel, majd a for-
radalom kitörésén, az öröm-
ünnepen át eljutott a meg-
torlásig, és Márai Mennyből 
az angyal című versének 
megzenésített változatával 
zárult. Közben a háttérre 
vetítve 1956-os fényképek 
váltották egymást, aláhúz-
va és illusztrálva a szöve-
get, így vált a színpadi játék 
megrendítő valósággá. A 

diákok és a tanárnő úgy ál-
lították színpadra a rock-
operát, hogy azt be soha 
nem mutatták, így a díszle-
tet, a ruhákat és a koreog-
ráfiát mind ők találták, illet-
ve dolgozták ki.

A darabban huszonöt diák 
lépett fel, őket a tízfős stúdi-
ós stáb segítette, a hang- és 
fénytechnika biztosításával.

– Nem volt egyszerű fel-
adat színpadra vinni ezt a 
rockoperát, de nagy szeren-
csénkre rengeteg tehetséges 
diák van az iskolában, és na-
gyon jó felszerelésünk van. 
A darabból átjön, hogy a ma-
gyar nép mindig a szabad-
ságra törekedett, nem volt 
képes elnyomás alatt élni, és 
mindig küzdött ez ellen – 

mondta az Érdi Televíziónak 
Vetési Gergely. 

A zenés dokumentumjáték 
csak egyetlen napon, októ-
ber 22-én volt látható. Az is-
kolások mellett eljöttek az 
érdeklődő szülők, nagyszü-
lők is. Készülnek rá, hogy 
bemutatják Szászrégenben, 
a VMG testvériskolájában is.

QQ ÁdÁm Katalin

Hal ottainkra emlékezünk a héten
Mindenszentek idején változik az Ercsi úti temető, illet-
ve a gondnoki iroda nyitvatartása. Ilyenkor jelentősen 
megnő a látogatók száma, ezért kérik, figyeljenek oda 
egymásra, illetve értékeikre, és tartsák be a parkolásra 
vonatkozó szabályokat.

Változik az Ercsi úti teme-
tő nyitvatartása minden-
szentek hetében. November 
3-áig (azaz vasárnapig) gya-
logosan 7-től 20 óráig, gép-
járművel 8-tól 17 óráig mehe-
tünk be az érdi sírkertbe. 
Fontos tudni: a temető autó-
forgalmát önkormányzati 
rendelet szabályozza; az elő-
ző évek gyakorlata alapján a 

temetőbe a fokozott baleset-
veszély miatt autóval behaj-
tani nem lehet, kivéve a moz-
gásukban korlátozott sze-
mélyeket, illetve az őket 
szállító járműveket. A be- és 
a kihajtás a Jolán utcai bejá-
raton át történik; az utcába 
az említett gépkocsik, illetve 
az ott lakók kivételével eze-
ken a napokon tilos behajta-

ni. Az autóval érkező, behaj-
tásra nem jogosult látogatók 
az Ercsi úti nagyparkoló-
ban, illetve a sportpálya 
előtti parkolóban helyezhe-
tik el autójukat. 

Ezekben a napokban je-
lentősen megnő a temetőbe 
látogatók száma, a távolabb-
ról érkezők ilyenkor hosz-
szabbítják meg a lejárt sírhe-
lyeket, és sokan vannak 
azok is, akik egy-egy el-
hunyt szerettük sírját kere-
sik vagy valamilyen más 
kérdésben tudakozódnának. 
A megnövekedett forgalom-
ra való tekintettel meghosz-
szabbítják a temetőgondnoki 
iroda nyitvatartását is: októ-
ber 30-án és 31-én az ügyin-
tézésre 8-tól 18 óráig, a 
pénztári befizetésre 8-tól 
17.30-ig lesz mód. November 
1-jén és 2-án az ügyintézők 
8-tól 20 óráig várják a láto-
gatókat, a pénztár pedig 
8-tól 19.30-ig tart nyitva. No-
vember 3-án az ügyintézés 
8-tól 16 óráig, a pénztár 8-tól 
15.30-ig tart majd nyitva. 

A lejárt sírokra – az elmúlt 
évek gyakorlatához hasonló-
an – idén is tájékoztató mat-
ricát helyezett ki a temető-

gondnokság, és természete-
sen levélben is értesítették a 
hozzátartozókat. Sajnos elő-
fordul, hogy a matricákat 
egyik sírról a másikra ra-
gasztják; ebben az esetben 
az irodához kell fordulni; az 
ügyintézők azonosítják a 
sírt, és megmondják, kell-e 
hosszabbítani. 

Az ÉKFI tájékoztatása 
szerint egyébként a mintegy 
tizenkétezer sírból 1800 
megváltása lejárt.

Ha ezekben a napokban 
látogatunk ki a sírkertbe, 
számítsunk a megnöveke-
dett forgalomra és figyeljünk 
jobban oda értékeinkre. Ne 

hagyjuk őrizetlenül táskán-
kat, kabátunkat, és az autó-
val érkezők vigyázzanak 
arra is, hogy a gépkocsi ajta-
ja legyen bezárva. A temető 
rendjét közterület-felügye-
lők, rendőrök és polgárőrök 
felügyelik, ők segítik a közle-
kedést is, de az óvatosság 
természetesen így is indo-
kolt. A temetőben egyébként 
az elmúlt években javult a 
közbiztonság, köszönhetően 
a szigorúbb intézkedések-
nek, a széles körű felvilágosí-
tásnak és annak, hogy a láto-
gatók már jobban odafigyel-
nek értékeikre.

QQ Á. K.

A darabban huszonöt diák lépett fel, őket a tízfős stúdiós stáb segítette, a hang- és fénytechnika bizto-
sításával (Fotó: Á. K.)

Ezekben a napokban jelentősen megnő a temetőbe látogatók száma 
 (Fotók: Á. K.)

Az elmúlt években javult a közbiztonság, köszönhetően a széles 
körű felvilágosításnak



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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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. 

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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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)

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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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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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
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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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ÁLLÁST KÍNÁL

Érd felső-parkvárosi családi ház kert-
gondozásához keresek hozzáértő, 
friss nyugdíjas kertgondozót. 06-70-
201-4877

*45269*

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.

34
64

50

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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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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Álláslehetőség 
Törökbálinton! 
(Nyugdíjasoknak is!) 

Egyszerűen végezhető állások 
rövid vagy hosszú távra egyaránt 
Törökbálinton és környékén! 

• Nettó 185-205.000 Ft/hó
• Játékcsomagoló üzemben
• Raktáros álláslehetőségek
• Hűtőgépek összeszerelése
• Modern, tiszta munkakörnyezet
• Utazási támogatás, autó vagy BKK
• Bónuszok, pótlékok

(első hónaptól  kezdve)

06 20 490 6276 
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság, tárnoki mérnöksége  

ÚTÜZEMELTETŐ SZAKMUNKÁS 
munkakörbe munkatársat keres.

Feladatok: 
•	 A	mérnökség	kezelésében	lévő	úthálózat	kezelésével	kapcsolatos	feladatok	elvégzése
•	 Országos	közúton	a	téli	tisztántartási	feladatok	teljes	körű	ellátása,	
•	 	Téli	elhárításban	való	részvétel,	sószóró	és	hóeke	adapterrel	felszerelt	kombinált	gépek	

vezetése
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
•	 B	kategóriájú	jogosítvány	és	vezetői	tapasztalat
Az elbírálásnál előnyt jelent:
•	 C	kategóriájú	jogosítvány
•	 Szakirányú	szakiskolai,	vagy	szakmunkásképző	iskolai	végzettség	
•	 Útépítő,	karbantartógép-kezelő	OKJ-s	bizonyítvány
•	 NKH	jogosítvány	–	5631	gépcsoportra
•	 Kőműves	szakmában	való	jártasság
•	 Tehergépjármű-	és/vagy	munkagépszerelő	tapasztalat
Munkavégzés helye: Tárnok
A munkakör betöltésének kezdete: sikeres	felvételt	követően	1-2	héten	belül
A jelentkezés határideje: folyamatosan

Kérjük,	ha	ajánlatunk	felkeltette	az	érdeklődését,	jelentkezzen		
a	06-30/648-8276-os	telefonszámon.	
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Budakeszin, családias
hangulatú,  független
patikánkba jókedvű,

megbízható, lelkiismeretes
GYÓGYSZERÉSZT keresünk

hosszú távra,
teljes munkaidőben.

Érdeklődni lehet:
0630 9 244 763-as

telefonszámon. Pharmador
2000 Kft
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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*

Budapest 11. kerület, Balatoni úti au-
tókölcsönző keres megbízható, jo-
gosítvánnyal és vezetési gyakorlat-
tal rendelkező, friss nyugdíjas mun-
katársat. 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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Érdi OMV töltőállomásra benzinku-
tast felveszünk! Érdeklődni szemé-
lyesen fényképes önéletrajzzal Érd 
6-os főút 23. km (Százhalombatta fe-
lé), vagy a gyorgyi@autocentrumsza-
bo.hu email címen lehet.

*31128*

Érdi OMV töltőállomásra irodai mun-
kára 4-6 órás munkaidőben munka-
társat keresünk! Számítógépes isme-
ret szükséges. Jelentkezés a gyor-
gyi@autocentrumszabo.hu email cí-
men vagy személyesen önéletrajzzal 
(Érd, 6-os főút, 23. km)

*44397*

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

*02342*

Jó erőben lévő nyugdíjas kollégát 
keresünk B kat. jogosítvánnyal tej 
házhozszállításra Érden és környé-
kén! 06-70-416-8387

*49666*

20 | 2019. október 30. |    hirdetés



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

21
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75

redőny

Méretre, garanciával
Redőny javítás s.O.s.!
Barna Zoltán, Érd, Papagáj u. 12.
t: 06-23-368-016, 06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 34

91
58

349158

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

34
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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

Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343

16
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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.

29
96

91

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

16
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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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Csomagoló-címkéző

Dísznövény-kertész

Szórólapterjesztő

Gyál, Budaörs

Szigetszentmiklós

Dél-Budai régió, Pest megye

34
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Részm
unkaidő,

m
unkába szállítás,

m
egváltozott

m
unkaképességűeknek is.

Dol gozz velünk!

Jelentkezz:
+36 20 366-3993 

oneletrajz@napra-forgo.hu

Fémmegmunkálásban jártas és 
betanított munkásokat keresünk 
azonnali kezdéssel. További informá-
ció telefonon: 06-30/985-4546. Felle-
gek-Group Kft.

*49632*

Fodrászt, kozmetikust, körmöst ke-
resek érdi szépségszalonomba. Sze-
retnél igényes üzletben dolgozni? 
Várom jelentkezésed! 06-30-352-
1091

*49443*

nÖVény

Szabolcsi Mg-i nyugdíjas vállal Ér-
den szakszerű sövényvágást, bozó-
tirtást, kertpucolást hulladékelszál-
lítással, fák, veszélyes fák biztonsá-
gos kivágását, tuják levágását. 06-20-
312-7676

*34805*

ALBérLet KÍnáL

Különálló kisház 2 személy részére 
kiadó Érd Parkvárosban. 06-20-621-
6120

*49264*

CSALádI HáZ

Berendezett 2+1 szobás családi ház 
azonnal beköltözhetően eladó. I.á.: 
35 millió Ft. 06-20-483-0448

*49563*

teLeK

Parkvárosban lévő panorámás, ter-
mészetvédelmi terület mellett elhe-
lyezkedő, vízszintes fekvésű építé-
si telek 12 M Ft-ért és vele szomszé-
dos, másik utcára néző építési telek 
12 M Ft-ért együtt, egyszerre eladó. 
06-30-416-9655

*25249*

VáLLALKoZáS

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

*36894*

Vásárolok Simson-t, lehet romos, 
bontott. Régi motorkerékpárt. Feles-
leges robogót. 06706503168

*48194*

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, WC-tartály, radiátor szerelés, bur-
kolás és kőműves munkák.  70/642-
75-26.

*47261*

SZoLGáLtAtáS

TAK ARÍTÁST VÁLLALUNK!
Irodák, üzlethelyiségek, éttermek, 

szórakozóhelyek, apartmanok, magán 
ingatlanok alkalmilag vagy rendszeresen!

06-70-355-7169
kalotaitakaritas@gmail.com
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Régiség, hagyaték, könyvek, porce-
lánok, régi órák, festmények, ezüstök 
vásárlása! 06-20-525-1211

*44900*

VeGyeS

EMS 21400S típ. vadonatúj mikrosü-
tő 20 000 Ft-ért Érden eladó. Garan-
ciális. Eredeti gyári csomagolásban. 
Electrolux ELC ERC 24002 W 219/18 
lit. hűtőszekrény kis hibával, hasz-
nált permetezőgép, kerti szerszá-
mok ugyanott olcsón eladók. 06-30-
9745921

*48757*

Keresek veterán OSO, Kühne, Uzsok, 
Talisman márkás kerékpárokat, alkat-
részeiket. 06305015419

*48686*

Az agrárium 
legfontosabb 
hírei első 
kézből
- ONLINE!

agráriumONLINE

www.ag r a r i umon l i n e. h u

ONLINE

35
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Gazsi Blanka 
diákolimpiát nyert
Aranyérmet nyert Gazsi Blanka a diák lányok orszá-
gos diákolimpiai döntőjén, ahol az Érdi Spartacus SC 
további három birkózója lépett szőnyegre.

Kaposvár adott otthont a 
diák és serdülő lányok or-
szágos diákolimpiai baj-
nokságának. A diák kor-
osztályban az érdi színeket 
csak Gazsi Blanka képvi-
selte, aki a 60 kilogrammo-
sok között nem talált legyő-
zőre és a dobogó tetejére 
állhatott.

A serdülőknél három érdi 
mérette meg magát, 50 kiló-
ban Kaszás Elza bronzér-

met, 62 kilóban Kaszás Lil-
la ezüstérmet szerzett, míg 
ugyanebben a súlycsoport-
ban Kaintz Virág a pont-
szerző, ötödik helyet sze-
rezte meg.

Az érdiek eredményessé-
gét jelzi, hogy a hároméves 
serdülő korosztályban első-
évesként, azaz a többieknél 
fiatalabbként érték el a do-
bogós helyezéseket.

QQ D. B.

Itthon hibátlanok
Sorozatban harmadik (ha-
zai) mérkőzést nyerte meg a 
VMG DSE férfi kosárlabda-
csapata. Az NB II Közép A-
csoportjának negyedik kö-
rében az érdiek a Szentend-
rei KSE-t múlták felül 86–
74-re.

A szezonnyitón elszenve-
dett vereség után zsinórban 
harmadik hazai mérkőzésé-
re készült a VMG DSE, amely 
a MAFC-BME-t és a BKG Pri-
ma Akadémia U18-as csapa-
tát is két vállra fektette a Vö-
rösmarty Mihály Gimnázi-
umban.

A negyedik fordulóban a 
BKG U18-asait legyőző, de a 
Honvédtól vereséget szenvedő 
Szentendrei KSE-t fogadták 
Miháczi Ádámék.

A találkozó elején rögtön 
magához vette az irányítást a 
házigazda, amely végig kéz-
ben tartotta a meccset, az első 
félidő remek védekezésének 
köszönhetően 39–28-as VMG-
előnnyel fordultak a csapatok, 
majd a harmadik negyedre a 
támadójáték is alaposan felja-
vult. Ezt a tíz percet tíz pont-
tal, 29–19-re hozta az érdi csa-
pat, így az is belefért, hogy a 

záró felvonást 27–18-ra nyerte 
a Szentendre, az érdiek így is 
86–74-re győztek.

– Tudtuk, hogy kemény, fi-
zikális meccs lesz, mert az 
ellenfél brusztolós csapat. Vé-
gig vezettünk, kézben tartot-
tuk a meccset. Az első félidő-
ben jól védekeztünk, harminc 
pont alatt tartottuk a Szent-
endrét, de sok tiszta dobó-
helyzetet rontottunk el. A har-
madik negyedben remekül 
támadtunk és öt perc alatt el-
döntöttük a meccset. A végén 
sokat cseréltünk, mindenki 
játéklehetőséget kapott és 
már 25 ponttal is vezettünk 

(68–43), de a végére kicsit ki-
engedtünk védekezésben. Új 
játékosunk, Kis Molnár Zol-
tán kiválóan mutatkozott be, 
öt hármast dobott a legfonto-
sabb periódusban – értékelt 
Valaczkay Gábor játékos-
edző, aki betegség miatt nem 
tudott pályára lépni.

Az érdiek három győzel-
mükkel és egy vereségükkel a 
negyedik helyen állnak a ti-
zenöt csapatos bajnokságban, 
legközelebb, november 10-én 
pedig ismét hazai környezet-
ben játszanak, amikor a Pilis 
Basketet látják vendégül.

QQ Domi

Megint hátrányból fordítottak
Hátrányból fordítva nyerte meg Mosonmagyaróvár elle-
ni idegenbeli mérkőzését 3–1-re az Érdi VSE az NB III 
Nyugati csoportjának 12. fordulójában.

Nem várta jó előjelekkel 
az előző évad végén a má-
sodosztálytól búcsúzó Cre-
dobus Mosonmagyaróvár 
elleni mérkőzést a vendég 
Érdi VSE, hiszen a listaveze-
tő edzőjének, Limperger 
Zsoltnak nagy gondot oko-
zott a kezdő összeállítása, 
miután a héten Csiszár Zol-
tán, Melczer Vilmos és Koós 
Gábor is sérüléssel bajló-
dott, a csapat szombati 
edzésén pedig még Gera 
Dávid is kapott egy rúgást a 
lábára, míg Májer Gergő to-
vábbra sem épült fel térdsé-
rüléséből, ennek ellenére 
Csiszár, Melczer és Gera is 

vállalni tudta a játékot a Laj-
ta partján.

A hazaiak ellenben új im-
pulzussal töltve léphettek 
pályára, miután a héten a 
vezetőedzői posztról lemon-
dó Király József helyét az 
eddigi asszisztens-edző, 
Varga László vette át.

A változás pedig, úgy tűnt, 
jót hozott a hazaiaknak, 
akik a mérkőzés elején 
előnybe kerültek, amikor a 
tizedik perc elején Csiszár 
Zoltánt arcon ütötték, ami-
ért a játékvezető tovább en-
gedte a játékot, amelyből 
szöglethez jutottak a hazai-
ak, akik a jobb oldali sarok-

rúgás után Bakos Bence ré-
vén szereztek vezetést (1–0). 
Ez azonban nem tartott so-
káig, egy hazaadás után 
Heinrich Márk kapustól 
szedte el a labdát Mojzer 
György, amely után az érke-
ző Kollega Krisztián pasz-
szolhatott az üres kapuba 
(1–1).

A gyors gólváltás után 
megnyugodtak a kedélyek, 
csupán Czár Richárd jobb 
oldali szabadrúgását kellett 
védenie Kertész Ferencnek, 
míg a túloldalon egy kis-
szöglet után Gera Dávid éles 
beadása éppen elment a 
hosszú kapufa mellett.

A kiegyenlített első játék-
rész után a második félidő 
elején öt perc után Kollega 
Krisztián buktatásáért ti-
zenegyest ítélt azt érdieknek 
a játékvezető, amelyet Mel-
czer Vilmos a kapu közepébe 
pofozott, megfordítva a mér-
kőzés állását (1–2).

A folytatás jobbára me-
zőnyjátékot hozott, a Moson-
magyaróvár ugyan becsü-
lettel próbálkozott, hiszen 
többször percekig is saját 
kapuja elé szegezte az érdie-
ket, de hiába jutott el a ven-

dégkaputól huszonöt méter-
re, ezután a támadó harmad-
ban elfogyott a tudomány, s a 
jól záró vendégvédők rendre 
menteni tudtak.

A 83. perc hozta meg a har-
madik érdi gólt, amikor Gera 
Dávid remek kiugratása után 
Mojzer György gyalogolha-
tott a mosonmagyaróvári 
kapu felé, majd okosan pasz-
szolt el Heinrich mellett, 

megszerezve az érdiek har-
madik gólját (1–3). Az utolsó 
percekben nem történt válto-
zás, az érdiek kemény mérkő-
zésen hozták el a három pon-
tot Mosonmagyaróvárról.

Az Érdi VSE legközelebb 
november 3-án, 13.30-kor lép 
pályára, amikor a BKV Elő-
rét fogadja az Ercsi úti 
Sporttelepen.

QQ Domonkos Bálint

Blanka nem talált legyőzőre  (Fotó: Érdi Spartacus SC)

Takács Áron ezúttal tizenhárom pontot szórt a Szentendrének 
 (Fotó: D. B.)

CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–ÉRDI VSE 
1–3 (1–1)
Mosonmagyaróvár, 200 néző. V: dr. Kovács Gergely (Kulman, Nagy 
V.)
Érdi VSE: Kertész F. – Pál Sz., Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – Kalmár 
(Balogh Á., 88. p.), Kónya B., Melczer (Pintér N., 80. p.) – Gera D. – 
Kollega (Csala, 91. p.), Mojzer. Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól: 
Bakos (10. perc), ill. Kollega (12. p.), Melczer (50. p. – tizenegyesből), 
Mojzer (83. p.)

Kollega Krisztián ismét lecsapott, a Mosonmagyaróvárnak sem ke-
gyelmezett  (Fotó: D. B.)
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Megrázták magukat 
az érdi tigrisek

3:1-es győzelmet aratott Kaposváron a Delta RSE Érd a női röplabda 
NB II Nyugat A-csoportjának harmadik fordulójában. Remekül 
kezdtek az érdiek a RÖAK otthonában: az első játszmában csupán 
tizenkét pontot engedtek. A második felvonást viszont 25:17-re nyer-
ték a hazaiak, azonban 1:1 után a Delta is megrázta magát, kiváló 
játékkal, 25:9-es részsikerrel pedig közel került a végső sikerhez. A 
negyedik negyedben ismét feljavult a Kaposvár, de a kiegyenlített 
játékrész során a Delta kihasználta meccslabdáját, 26:24-re hozta a 
szettet és 3:1-re megnyerte a mérkőzést. (Forrás: deltarse.hu)

QQ -db-

A másik újoncon is átrohant az ÉRD
Végig vezetve győzte le 38–21-re az újonc Szombathelyi 
KKA-t az ÉRD a K&H női kézilabdaliga hetedik kö-
rében.

A mérkőzés előtt a strand-
játékokon ezüstéremig jutó 
magyar női strandkézilab-
da-válogatott két játékosát, 
Landi Gabriellát és Király 
Rékát köszöntötte dr. Cső-
zik László, Érd Megyei Jogú 
Város polgármestere.

Az ÉRD kiválóan kezdte 
az újonc elleni meccset, Tóth 
Gabriella a tőle megszokott 
lapos, alsó lövésből kétszer 
is bevette Katarina To-
masevics kapuját, majd 
Markéta Jerábková gólja 
után nagy nehézségek árán 
a Szombathely is eredmé-
nyes volt, ám két újabb hazai 
találat után Marosán 
György már hat és fél perc 
elteltével időt kért (5–1).

Ezután sem változott so-
kat a játék képe, az SZKKA 
támadójátéka valamelyest 
feljavult, de az ÉRD sebessé-
gét nem tudta tartani. A ha-
zaiak olykor belehibáztak a 
támadásaikba, sőt, Szabó 
Laura és Alexandra Nasci-
mento is mellélőtt egy-egy 
hétméterest, ennek ellenére 
az ÉRD így is simán őrizte 
előnyét (13–9).

A játékrész utolsó tíz per-
cében sem történt fordulat, 
ugyan a vendégek részéről 
Biljana Bandelier és Dija-
na Jovetics szép gólokat 
szerzett, a hazaiaktól Ale-
xandra Nascimento, Jelena 
Lavko és Bízik Réka is több-
ször betalált, a szünetre pe-

dig 20–14-es érdi előny-
nyel vonultak a csapa-
tok.

A fordulás után is fo-
lyamatosan növelték 
előnyüket Tóth Gabri-
elláék, akik a kapuban 
remeklő Julie Foggea 
védéseinek és az ebből 
indított lerohanások-
nak köszönhetően egy 
káprázatosan szép 
csapatmunka után, Jo-
vana Kovacsevics gól-
jával vezettek először 
tíz góllal, a 42. percben 
(27–17).

Innentől pedig köny-
nyebb lett minden érdi 
szempontból, hiszen az 
egyre inkább fáradó 
vendégek támadójáté-
ka egyre kevesebb átütőerőt 
tartogatott, az SZKKA ré-
széről elkövetett technikai 
hibákat könyörtelenül ki-
használták Jovana Kovacse-
vicsék, akik végül könnyed, 
38–21-es győzelmet arattak.

– Ez egy nagyon sportsze-
rű mérkőzés volt. Amíg se-
bességben a Szombathely 
tudta tartani a lépést az érdi 
csapattal, addig jól küzdött, 
de utána kijött az a különb-

ség, ami ezúttal realitás volt. 
Szeretnék gratulálni a csa-
patomnak, hiszen végig fe-
gyelmezetten és pontosan 
játszott. Voltak hullámvöl-
gyek, az első félidőben egy-
két pontatlanság becsúszott, 
de azt hiszem, ma megint 
egy olyan arcát mutatta a 
csapat – és most már többed-
szer –, hogy egy nagyon egy-
séges gárda, nagy a szolida-
ritás a pályán, tudják és jól 

használják ki egymás erős-
ségeit. Az egyik időkérés 
egy élmény volt, mindenki 
hozzátett és dolgozott azon, 
hogy megoldjuk a felmerülő 
problémákat. Ez a jó út! – 
nyilatkozta Szabó Edina, az 
ÉRD vezetőedzője. 

Az ÉRD legközelebb no-
vember 3-án, 14.30-tól lép 
pályára, amikor a Kisvárdai 
KC vendége lesz.

QQ domonkos

ÉRD–SZOMBATHELYI KKA 38–21 (20–14)
Érd, 800 néző. V: Marton Zs., Szabó E.
ÉRD: Janurik – Nascimento 4, Kiss N. 3, TÓTH G. 7, Szabó L. 2 (1), 
JERÁBKOVÁ 4, Schatzl Natalie 2. Csere: Foggea (kapus), Termány 1, 
Kisfaludy 2, Lavko 2, KOVACSEVICS 7, Bízik R. 3, Király R. 1, Landi. 
Vezetőedző: Szabó Edina. Kiállítások: 6, ill. 6 perc; Hétméteresek: 
4/2, ill. 3/0.

Markéta Jerábkováék a Szent István után a Szombathelyen is átrohantak 
 (Fotó: Boros Sándor/archív)
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Lakossági 10 szavas blokkár

Normál

nettó bruttó

850 Ft 1 080 Ft

Üzleti 10 szavas blokkár

Normál

nettó bruttó

1 700 Ft 2 159 Ft
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6 településen
30 000 példánybanmagazin

Vidékjáró
Hirdessen Ön is a Vidékjáró Magazinban! 

Megjelenik Pest megyében: Budaörs, Törökbálint, Százhalombatta, Diósd, 
Tárnok, Sóskút településeken.

Hirdetését 78 000 olvasónkhoz juttatjuk el!
Újságunk 30 000 példányban jelenik meg. 

Terjesztési területeinken minden postaládába ingyenesen juttatjuk el. 
Megjelenés: havonta

Apróhirdetési árak:

Elérhetőség:
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

06-23-520-117
2030 Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
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Megjelenik Pest megyében: Budaörs, Törökbálint, 
Százhalombatta, Diósd, Tárnok, Sóskút településeken.
Hirdetését 78 000 olvasónkhoz juttatjuk el! 
Újságunk 30 000 példányban jelenik meg.

Terjesztési területeinken minden postaládába ingyenesen juttatjuk el.
Megjelenés: havonta

HIRDESSEN ÖN IS 
A VIDÉKJÁRÓ 
MAGAZINBAN!

Elérhetőség:
Csere Orsolya (orsolya.csere@maraton.hu)

Szirmák Andrea (andrea.szirmak@maraton.hu)
06-23-520-117

2030 Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)
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Több százan a TökJó Feszten
Idén is hatalmas érdeklődés volt a TökJó Fesztiválra, 
amelyet ezúttal az Érdligeti tónál szerveztek meg. A 
tökfaragóversenyre rekordmennyiségű tököt hoztak, és 
a jelmezesek is annyian voltak, hogy végül a legszebb, 
legötletesebb maskarákat díjazták is.

Kilencedjére is megren-
dezték a TökJó Fesztivált az 
Érdligeti tónál. Az idei évben 
rekordokat döntöttek, 
ugyanis rengetegen voltak 

és 97 tök közül kellett kivá-
lasztani a legfélelmeteseb-
bet, „legtökösebbet”. Habár 
idén a jelmezversenyt nem 
tervezték meg előre, a nagy 

érdeklődésre való tekintettel 
a maskarákat is díjazták és 
a hagyományos jelmezes fel-
vonulás sem maradhatott el. 
Megtelt a terület boszorká-
nyokkal, vámpírokkal, dene-
vérekkel és halloween „tök-
fejekkel”.

– Az este fő programja a 
tökfaragóversenyünk volt, 
amire ezúttal otthon kifara-

gott tököket vártunk. Össze-
sen 97 darab tököt neveztek 
be a megmérettetésre, ami 
rekordnak számít, ahhoz ké-
pest is, hogy egy héttel az 
esemény előtt hirdettük meg 
a programot – emelte ki tu-
dósítónknak Martin Nor-
bert, az esemény szervezője, 
aki azt is hozzátette, hogy az 
idei zsűri az eseményre kilá-
togató emberekből állt ösz-
sze, így a közönség dönthet-
te el, melyik faragott tök a 
legjobb.

– A szervező 2030 Egyesü-
let eredeti célja az volt, hogy 
közösségépítő rendezvénye-

ket szervezzünk és az embe-
reket összehozzuk egymás-
sal, beszélgetések indulja-
nak. Talán az sem véletlen, 
hogy idén ennyien eljöttek, 
azt hiszem, ez egyértelmű 
visszajelzés arra, hogy a ha-
sonló programokra az érdi-
eknek van igényük – tette 
hozzá Martin Norbert.

A 2030 Egyesület követke-
ző programja a hagyomá-
nyos szilveszteri jótékonysá-
gi futás lesz, december 31-
én, amiről novemberben már 
részleteket is elárulnak a 
szervezők.

QQ győri

A nyertes „tökfej”  (Fotók: Gy. L.)

Idén 97 tök versenyzett a győzelemért az Érdligeti tónál


