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OPTIK TREND
Iparos u. 5 INTERSPAR

OPTIK TREND
bejelentkezés: +36 70 94 94 996

Iparos u. 5 INTERSPAR
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A feltüntetett árak általános forgalmi adót nem tartalmazó nettó árak. A jelen ajánlatok más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze. A Sipos Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megvál-
toztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről kérjük, érdeklődjön a Citroën-márkakereskedésünkben! Az ajánlatban kínált 
Citroën Jumper vegyes fogyasztása 6,4l/100 km, CO2-kibocsátása 163 g/km.
** Az NHP Fix részleteiről az MNB és a Merkantil Bank Zrt. hivatalos honlapján is tájékozódhat. Az ajánlat más finanszírozási konstrukciókra nem vonatkozik. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Önt terheli a 
gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő, visszterhes vagyonszerzési illetek.

5 190 000

MÁRKAKERESKEDÉS

NHP FIX

2,5%*
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NHP FIX

2,5%*

20 vezetéstámogató rendszer
Oldal- és hátulnézeti kamera

Grip Control lejtmenetvezérlővel
8”-os érintőképernyő navigációval

Elektromos kézifék
Extenso® kabin 3 első üléssel

ÚJ CITROËN 
BERLINGO FURGON

MINDENT MEGOLD, AKÁRCSAK ÖN
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SZÁRAZ tűzifa  
egész évben  

folyamatosan.  
Rönkben, ömlesztve, 

kalodában.

Óriási választék,  
kedvező árak.

Coeur de Lion ékszerek  
az ünnep jegyében.

Nincs ötlete? Válassza exkluzív 
ajándékutalványainkat!

Ha ékszer kell, Marcell kell.

Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.
ÓRA ADÁS-VÉTEL

Cí�m: É� rd INTÉRSPAR; Százhalom
batta, Piac tér; Dunaújváros, 

Dózsa Gy. út 28.; Veszprém TÉSCO; 
Veszprém INTÉRSPAR

Részletekről érdeklődjön üzletünkben. 
Akciónk visszavonásig érvényes.
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Kedves Jézuskák!
Különleges, egyedi ékszerekkel várjuk 

Önöket idén is! A mi ajándékunk 
kimagaslóan kedvező áraink.

Arany - 20% Ezüst - 10-50%
Törtarany beszámítás 13 000 Ft/gr

„A 30-as években a legsikeresebb sportág a lövészet volt”
Interjú Pató Lajossal, az érdi sport krónikásával n 4–5. oldal

XXIX. évfolyam, 46. szám    2019. november 20.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Bej utott az EHF-Kupa csoportkörébe az ÉRD
Az ÉRD Arénában elért 39–32-es győ-

zelem után idegenben kellett megőriznie 
előnyét és kiharcolnia az EHF-Kupa cso-
portkörébe jutást az ÉRD női kézilabda-
csapatának. Szabó Edina együttesének 
nem volt egyszerű feladata az orosz Ku-
ban Krasznodar otthonában, hiszen a ri-
vális kispadjára még a sportági legenda, 
Jevgenyij Trefilov is leült, aki orvosaitól 
engedélyt kapott csapata irányítására. 
Az oroszországi mérkőzést ugyan jól 
kezdték a hazaiak, akik a második félidő 
elején továbbjutásra is álltak, ám a hajrá-
ban az érdi kapuban fantasztikusan telje-
sítő Julie Foggea megadta a kellő tartást, 
ebből építkezve támadásban is feljavult 
az ÉRD, amely az ötgólos, 30–25-ös vere-
ség ellenére 64–62-es összesítéssel jutott 
az EHF-Kupa csoportkörébe. Az ÉRD a 
második kalapból várja a november 21-ei, 
bécsi sorsolást. Az oda-visszavágós cso-
portkör mérkőzéseit január 4. és február 
9. között rendezik. A továbbjutás után a 
szurkolók a ferihegyi reptéren közösen 
ünnepeltek a csapattal (képünkön).

Qn 23. oldal

Két helyen is melegétel-osztás

Advent első vasárnapján megkezdődik a melegétel-osz-
tás az Emma utca 8. szám alatt, illetve új helyszínként a 
régi Parkvárosi Közösségi Házban. A szociális ágazat és az 
egyházak akciója egészen március végéig tart, minden 
vasárnap meleg étellel várják a rászorulókat.  nQ6. oldal

Hetvenezer érdi közös érdeke

A választás eredményéről és a további feladatokról is be-
szélt T. Mészáros András, az Érdi Fidesz elnöke az ÉrdTV Pár-
beszéd című műsorában. Mint mondta, a cél az, hogy 70 
ezer érdi érdekeit képviseljék és ebben, immár ellenzéki-
ként, az együttműködésre kell törekedniük.  nQ7. oldal

„Gyönyörű pályát futottam be”

Gimnazistaként volt először Kukorica Jancsi, ami aztán az 
egyik legnépszerűbb szerepe lett a 90. évét a minap ün-
neplő Palcsó Sándornak, a kétszeres Liszt Ferenc-díjas, ér-
demes és kiváló művésznek, Érd város életműdíjasának, az 
Operaház örökös tagjának. Isten éltesse!  nQ8. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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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 
telefonszám: +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: 06-30-2000-890

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

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 előre, heti bontásban 
közli.
Az önkormányzati rendelet és dr. Csőzik László polgár-
mester döntése értelmében az ÉTH Nonprofit Kft. az 
ingatlantulajdonosoktól ingyenesen elszállítja a kirakott 
zöldhulladékot.
A zöldhulladék gyűjtéséhez az ÉTH Non profit Kft. ingye-
nesen, ingatlanonként 5 db ÉTH-emblémával ellátott 
sárga színű zsákot biztosít. Az ingyenes zsákot is az ügy-
félszolgálati irodánkban lehet átvenni.
Az ingatlantulajdonosoknak lehetőségük van – a fenti-
eket 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 szúró-
próbaszerűen ellenőrizzük. Amennyiben idegen anyagot 
találunk a zsákokban, úgy a teljes mennyiség elszállítá-
sát 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 hulladék-
udvarba – az Ök.-rendeletnek megfelelően – be-
szállított 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 30.
Áfonya u., Akácfa u., Almafa u., Alsóerdősor u., Alsóvöl-
gyi u., Árnyas u., Árvalányhaj u., Ászok u., Aszú u., Avar 
u., Badacsonyi u., Bajuszfű u., Bakator u., Barackfa u., 
Bazsarózsa u., Begónia u., Beléndek u., Bem köz, Be-
nedek u., Berkenye u., Bikavér u., Bodzafa tér, Boglárka 
u., Bogyó u., Bojtorján u., Bokor u., Bokrétafa u., Bor u., 
Borbolya u., Boróka u., Borostyán u., Buxus u., Burgun-

di u., Búzavirág u., Bükkfa u., Cédrusfa u., Ciklámen u., 
Citromfa u., Csap u., Csenkesz u., Cseresznyefa u., Cserfa 
u., Cserje u., Csicsóka u., Csormolya u., Csorbóka u., Cso-
paki u., Dália u., Dercefű u., Dinka u., Diófa u., Donga u., 
Ébenfa u., Égerfa u., Eperfa u., Estike u., Ezerjó u., Facélia 
u., Fagyöngy u., Fátyolvirág u., Felsővölgyi u., Fenyőfa u., 
Fenyves köz, Fodormenta u., Folyondár u., Furmint u., 
Fügefa u., Fűzfa u., Galagonya u., Georgina u., Geszte-
nyefa u., Gladiolus u., Gledicsia u., Gyertyánfa u., Gyopár 
u., Gyömbér u., Gyöngyvirág u., Gyűszűvirág u., Haraszti 
u., Hársfa u., Hárslevelű u., Hordó u., Iparos u., Jávorfa u., 
Jegenyefa u., Juharfa u., Kádár u., Kadarka u., Kályhás u., 
Kármentő u., Kárpitos u., Kéknyelű u., Kéményseprő u., 
Kerékgyártó u., Köszméte u., Kovács u., Kökény u., Kőmű-
ves u., Kőrisfa u., Körtefa u., Köszörűs u., Kövező u., Laka-
tos u., Leányka u., Lonc u., Luc u., Lugas u., Mahagóni u., 
Makk u., Málna u., Mandula u., Mázoló u., Meggyfa u., 
Mester u., Mogyorófa u., Moha u., Mókus u., Muskotály 
u., Must u., Műszerész u., Művezető u., Napszámos u., 
Narancsfa u., Naspolya u., Nyárfa u., Nyírfa u., Nyomdász 
u., Olvasztár u., Oportó u., Otelló u., Öntő u., Ötvös u., 
Pezsgő u., Platánfa u., Rekettye u., Ribizke u., Rizling u., 
Sárfehér u., Saszla u., Siller u., Simító u., Somfa u., Som-
lói u., Szamorodni u., Szedő u., Szénégető u., Szépilonka 
u., Szerelő u., Szigetelő u., Szilfa u., Szilvafa u., Szilváni 
u., Szőlő u., Szövő u., Szürkebarát u., Takács u., Tárnoki u. 
(a Bajcsy-Zs. u. és az Árvalányhaj u. között), Tekercselő u., 
Tetőfedő u., Tímár u., Tiszafa u., Toboz u., Tokaji u., Tölgy-
fa u., Törköly u., Törökbálinti u., Tüske u., Ürmös u., Vájár 
u., Venyige u., Vésnök u., Vincellér u.

2019. december 7.
Ács u., Aggteleki u., Ajnácskő u., Aknász u., Aradi u., Ara-
di u., Aszfaltozó u., Asztalos u., Bádogos u., Bajcsy-Zs. u., 
Bakonyi u., Bányász u., Barlang u., Bérc u., Betonozó u., 
Bihari u., Bikszádi u., Bognár u., Borszéki u., Börzsönyi 
u., Brassói u., Burkoló u., Búvár u., Bükk u., Cserhalmi 
u., Cserhát u., Csigás u., Csillés u., Csiszoló u., Csobánci 
u., Csókakő u., Csúcs u., Csurgói u., Daróci u., Darukezelő 
u., Debrői u., Detrekő u., Dévai u., Dévényi u., Drégely u., 
Egervári u., Esztergályos u., Faragó u., Fátra u., Favágó u., 
Fazekas u., Felvinci u., Fényező u., Festő u., Firtos u., Fo-
garasi u., Földmérő u., Földmunkás u., Fraknó u., Fűtő u., 
Fuvaros u., Füleki u., Fűrészelő u., Füzérvári u., Gépész u., 
Hargitai u., Hegesztő u., Hegyalja u., Iglói u., Írottkő u., 
Kalotaszegi út, Kárpáti u., Kassai u., Késmárki u., Kolozs-
vári u., Komáromi u., Komlói u., Körmöci u., Korompai u., 
Korponai u., Kőhalmi u., Kőszegi u., Krasznahorkai u., Ku-
bikos u., Liptói u., Lőcsei u., Mátra u., Mecseki u., Murányi 
u., Naszályi u., Nógrádi u., Orom u., Radnai u., Regéci u., 
Retyezáti u., Rozsnyói u., Salgói u., Selmeci u., Somogy-
vári u., Somoskő u., Sóskúti u., Szendrői u., Szigetvári u., 
Sziklás u., Szirtes u., Szovátai u., Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs. 
u. és a Kolozsvári u. között), Tátra u., Temesvári u., Tömösi 
u., Tordai u., Torockói u., Törcsvári u., Trencséni u., Tusnádi 
u., Ungvári u., Üveges u., Vereckei u., Vihorláti u., Viseg-
rádi u., Vízmosás u., Zengő u., Zilahi u., Zólyomi u.

Közérdekű tájékoztató
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ÉrtÉkesítő munkatárs

Az

munkakörbe.

Amit kínálunk: 
•	 fix	alapbér	+	jutalék;	

•	 laptop;	

•	 telefon;	

•	 	rugalmas,	részben	otthonról	

is	végezhető	munka
Az	önéletrajzokat	a		

eszter.hamori@maraton.hu 
e-mail	címre	vájuk.

Amit várunk:
•	 proaktív,	precíz,		

gyakorlatias	hozzáállás

fiatal,	lendületes	csapatába		
rugalmas,	kreatív,	önálló	kollégát	keres
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Tizenöt szakma, 300 diák, nyitott műhelyek
Több mint háromszázan jöttek el az ÉSZC Kós Károly 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által rendezett 
nyílt napra – ez rekordszámú részvételt jelent. A diákok 
és a szüleik az általános tájékoztatás mellett ízelítőt 
kaphattak az intézményben oktatott szakmákról.

A Kós iskolába jelenleg 
787 nappali és esti munka-
rendű diák jár. Technikumi 
– korábban szakgimnáziumi 
– képzésükre azokat a fiata-
lokat várják, akik érettségi-
re épülő szakmával képzelik 
el a jövőjüket. Szakképző is-
kolai évfolyamukra – koráb-
ban szakközépiskola – pedig 
azokat, akik minél előbb el 
kívánnak helyezkedni. 

Mint Dózsa Lajos, az in-
tézmény vezetője tájékozta-
tójában elmondta, a techni-
kumi képzésben gépjármű 
mechatronikai technikus 
(korábban autószerelő), ke-
reskedő és webáruházi tech-
nikus (korábban kereskedő), 
vállalkozás ügyviteli ügyin-
téző (korábban irodai titkár) 
és közszolgálati technikus 
(korábban közszolgálati ügy-
intéző) tagozatokra várják a 
diákokat. A szakképzésben 
cukrász, szakács, pincér, ke-
reskedelmi értékesítő (ko-
rábban eladó), festő-mázoló-
tapétázó, karosszérialaka-
tos, központifűtés- és gázhá-
lózat rendszerszerelő, vil-
lanyszerelő, szerszám- és 
készülékgyártó, gépi és CNC- 
 forgácsoló és hegesztő tago-
zatokat indítanak. Összesen 
tizenöt szakma szerepel az 
intézmény kínálatában.

Dózsa Lajostól megtudtuk 
azt is, hogy az iskolában zaj-
ló építkezési munkálatok 
mellett is tudják biztosítani 

a zavartalan oktatást, a mo-
dern konténerépületeknek 
köszönhetően.

– Célunk az volt, hogy a 
szakképzés változatlan 
színvonalon valósuljon meg, 
és a diákok, illetve a szülők 
visszajelzései alapján az ide 

járók nem érzékelnek sem-
milyen negatívumot – hang-
súlyozta az igazgató.

Aki a Kós szakképző isko-
lába szeretne jelentkezni, jó, 
ha tudja: központi felvételi 
vizsga nincs – ha valaki más 
iskolába is jelentkezik és 
megírja, annak eredményét 
nem veszik figyelembe –, az 
általános iskolai eredmé-
nyek alapján rangsorolnak. 
Bizonyos szakmák esetében 
– szakács, cukrász, pincér – 

négy-ötszörös a túljelentke-
zés, ahogy a közszolgálati 
képzésre is. Az intézmény 
jelenleg közel kétszáz, a 
nyolcadik osztályból kikerü-
lő fiatalnak tud helyet és 
szakmát biztosítani a nap-
pali képzés keretében. 

A nyílt napon, ahogy ez 
már hagyomány az iskolá-
ban, többféle előadás, bemu-
tató óra közül választhattak 
az érdeklődők. Egy-egy 
ilyen óra húsz percig tartott, 

így több helyszínre is eljutot-
tak a diákok, no meg a szü-
lők, hiszen sok esetben ők is 
elkísérték a gyerekeket, 
hogy tájékozódjanak a felvé-
teli követelményekről – az 
iskola és a képzések bemuta-
tása mellett igény szerint 
információt nyújtottak az 
SNI-s, BTMN-es tanulók fo-
gadásáról is. 

– A fiamat a vendéglátás 
érdekli, két éve, hogy sza-
kácsnak készül, így ez iránt 

a szakmacsoport iránt ér-
deklődünk. Az egyik sógo-
rom szakács, így nem idegen 
tőlünk ez a pálya – mondta 
az egyik édesanya, akitől 
megtudtuk azt is: az oktatás 
színvonala és a Kós közelsé-
ge miatt szeretnék ezt az in-
tézményt választani, de nem 
csak ezért.

– Úgy látom, a jó szakem-
berekből hiány keletkezett. 
A fiatalok szeretnének in-
kább továbbtanulni felsőok-

tatási intézményben, így a 
szakmák valahogy ellapo-
sodtak. De mostanában, 
ahogy tapasztalom, nagyobb 
az érdeklődés a gyakorlati 
oktatás iránt, és szerintem 
ennek nagyobb jövője van, 
mint a felsőbb iskolának – je-
gyezte meg Ács Istvánné, 
akinek a nagyobbik lánya 
két iskolát is végzett, és most 
a kereskedelemben dolgozik, 
így nem először kell szakmát 
választania a családnak.

– Nagyon meggyőző volt, 
amit láttunk, hallottunk, de 
persze nem engem kell meg-
győzni elsősorban, hanem a 
gyereket – mondta moso-
lyogva.

Bár a legnagyobb érdeklő-
dés a vendéglátás szakma-
csoport iránt van, a többi 
előadáson, bemutatón is 
szép számmal vettek részt a 
diákok. Az autószerelők mű-
helyében lányok is ismerked-
tek a gépekkel.

– Érdekel ez a szakma. Ha 
elromlik a kocsim, szeret-
ném én magam megjavítani. 
Régi vágyam ez – mondta 
lapunknak Albert Alexand-
ra, aki a szintén autószere-
lés iránt érdeklődő nővéré-
vel érkezett a nyílt napra. 
Bár ritka, hogy lányok je-
lentkezzenek erre a képzés-
re, nem egyedülálló – tudtuk 
meg ifj. Lőkös Lajos tanár-
tól, aki elmondta azt is: ta-
pasztalata szerint a végzett 
hölgyek gyakorta helyez-
kednek el a szerelőműhe-
lyekben, szervizekben, ahol 
általában a munkafelvételt, 
adminisztrációt végzik, de 
van példa arra is, hogy tény-
legesen autót szerelnek. 

Akinek nem volt ideje vé-
gigjárni minden tanműhelyt 
vagy maradtak kérdései, 
esetleg szeretett volna visz-
szamenni, jobban elmélyed-
ni egy-egy szakmában, az 
megtehette: az iskola lapunk 
megjelenésének napján, no-
vember 20-án tartotta nyi-
tott műhelyek programját, a 
beiskolázási rendezvények 
keretében. 

QQ ÁdÁm K.

Az intézmény közel kétszáz, a nyolcadik osztályból kikerülő fiatalnak tud helyet és szakmát biztosítani 
nappali képzés keretében  (Fotó: Á. K.)
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A Szuperinfo laphálózat tagja

Az érdi sport krónikása
Ha egy település múltját, fejlődését alaposan meg sze-
retnénk ismerni, nem hanyagolhatjuk el a társadalmi 
élet különböző tevékenységeinek, helyszíneinek vizsgá-
latát, mondjuk a sportét, ami sokkal többet elárulhat 
akár a gazdasági, akár a politikai életről, mint azt elsőre 
gondolnánk. Ezt, az Érd múltjában fehér foltnak számító 
– még az Érdi Krónika is csak második kiadásában ad 
egy rövid összefoglalót – területet dolgozta fel Pató Lajos 
alapos és kitartó kutatómunkával, s rendezte kötetté, 
aminek kiadására is kapott már ígéreteket.

n  M. Nagy Péter

– Honnan jött az ötlet, 
hogy földolgozza a település 
sportjának történetét?

– Az Érdi Lapban annak 
idején volt egy Szurkoló 
hangja című rovatom, ami-
ben összesen ötvenegy írá-
som jelent meg, elsősorban 
kézilabdáról és fociról. A 
Kertváros című magazinba 
is írtam cikkeket a sportról. 

– Ez a vonzalom talán va-
lamiféle sportolói múltból 
fakad?

– Lényegében mindig volt 
közöm a sporthoz valami-
lyen formában, hat-hétéves 
koromtól Ófaluban fociztam 
meg a honvédségnél is spor-
toltam. De az élet változik, 
aztán eljön a pillanat, ami-
kor az ember leáll minden 
olyan dologgal, ami addig 
kedves volt számára, fonto-
sabbá válik a megélhetés, a 
család. De az érdeklődés 
megmaradt – legalább szur-
kolóként és krónikásként. 
Amikor az Érd Lap és vele a 
rovatom megszűnt, akkor én 
még benne voltam az Érdi 
VSE vezetőségében. Novák 
Ferenc elnök kérdezte egy-
szer, hogy miért nem gyűj-
töm össze Érd sporttörténeti 
dokumentumait, hiszen ez-
zel még soha senki nem fog-
lalkozott. Sokszor mondo-
gatta ezt a Feri, amíg végül 
ráálltam, hogy belevágok. 
Nyugdíjasként amúgy is le 
kell kötnie magát valamivel 
az embernek, nekem az az 
elvem, ha nem úgy kelsz fel, 
hogy megvan a napi célod, 
feladatod, akkor már meget-
te a fene az egészet… Ami-
kor szép az idő, az ember ki-
megy a kertbe, elkapirgál, 
de amikor nem, kell valami 
más. Így aztán elmentem az 
érdi könyvtárba megnézni, 

hogy egyáltalán milyen 
anyag található. 

– Jól sejtem-e, hogy nem 
pusztán egy sportvezetői no-
szogatás sarkallta a munká-
ra, lévén a Pató család egyike 
a legrégebbieknek Érden.

– Nagyanyám ősei az 1700-
as években érkeztek ide Hor-
vátországból, rácok voltak. 
Apámék Martonvásárból jöt-
tek valamivel később. Adó-
dik tehát, hogy mindig érde-
kelt Érd története, ahogy ez 
egy lokálpatriótához illik. Itt 
jártam elemi iskolába, gim-

náziumba – az elsők között, 
amikor még Érdi Állami 
Gimnázium volt a neve –, a 
hetvenes években szintén itt 
dolgoztam népművelőként, 
egy évig kultúrház-igazga-
tóként is.

– Később aztán másmilyen 
irányt vett a pályája?

– Vállalkozó lettem, keres-
kedelemmel foglalkoztunk, 
hasznosítva feleségem szak-
máját, de előtte még dolgoz-
tam a MESZÖV-nél (a fo-

gyasztási szövetkezetek me-
gyei irányító központja volt 
– a szerk.) mintegy átmenet-
ként a kultúra és a vállalko-
zói szféra között, mivel az it-
teni feladataim még az elő-
zőhöz kötődtek, hiszen szak-
mai anyagokat írtam, szer-
kesztettük a Szövetkezeti 
Élet című lapot, másnap pe-
dig itthon szalámit szeletel-
tem a boltban. Nem volt köny-
nyű feldolgozni ezt a váltást, 
de hát ma is sokan vannak 
olyanok, akik mást kénytele-
nek csinálni, mint amire ké-
szültek. Én akkor értettem 
meg ezt és nyugodtam meg 
egy kicsit, amikor egy napon 
megállt az üzlet előtt egy te-
herautó, aminek a sofőrje 
WC-papírt próbált eladni ne-
künk, s a névjegykártyáján 
a neve előtt megpillantottam 
két betűt: dr. Volt aztán egy 
másik kitérő is az életem-
ben, egy évtizeden át utazási 
irodát üzemeltettem Buda-
pesten, főleg európai buszos 

utakat szerveztünk. Ez a 
könyvírás talán kicsit visz-
szatérés a kultúrához, ami-
kor belekezdtem, az is mun-
kált bennem, hogy jó lenne 
valami olyasmivel foglalkoz-
ni, amit szeretek. 

– Ez az a pillanat, amikor 
visszatérhetünk oda, hogy 
ellátogatott a városi könyv-
tárba. Mit talált ott Érd sport-
járól?

– Az 1950-es évek közepé-
től elég bőséges anyaggal 

rendelkeznek. És megvan 
nekik a valamikori tuscula-
numi szövetkezetnek a kiad-
ványa 1930-tól egészen 1939 
végéig, ami hivatalosan ha-
vilap volt, de elég rendszer-
telenül jelent meg, volt, ami-
kor összecsaptak két hóna-
pot. És persze nem a sport 
volt a fő témája, de azért az 
kiderült a cikkekből, hogy 
mennyire fontosnak tartot-
ták. A 30-as években például 
a legsikeresebb sportág a 
lövészet volt, országos verse-
nyeket nyertek. Ebben per-
sze szerepe volt a politiká-
nak meg a trianoni béke-
szerződés tilalmainak, illet-
ve azok kijátszásának. De 
volt tenisz szakosztály, tu-
rista szakosztály is, a labda-
rúgásról nem is beszélve. A 
Károlyi-féle parcellázások 
következtében növekedés-
nek indult és alakulóban 
lévő település jelentős terü-
letére hatással volt ez a szö-
vetkezet, létezett ugyan több 
parcellázási iroda, de a tus-
culanumi intézte a Tuscula-
num, a Postás telep és az 
egész mai Parkváros ügyeit. 
Korántsem parcelláztak 
csak, hanem lényegében ke-
zükbe vették az ideköltözők 
életének szervezését is vala-
milyen szinten, ha az akkori 
hangzatos ígéretet, „magyar 
Svájcot” nem is váltották va-
lóra.

– A korábbi évtizedek ada-
tait honnan sikerült előbá-
nyászni?

– Átnéztem a Nemzeti 
Sport című lapot 1920-tól 
kezdődően, először a Szé-
chényi könyvtárban, aztán 
rájöttem, hogy létezik olyan 
online adatbázis, ahol mind-
ez megtalálható, onnantól 
kezdve azt használtam. De 
sok hasznos információt 
nyertem a Dunántúli Sport 
című kiadványból is. A könyv 
alapkoncepciója a kronoló-
gia, azon belül sportágak 
szerint csoportosítottam, 
első helyen a labdarúgás áll, 
meg később az atlétika. De 
hangsúlyos a tömegsport is, 
amit én magam is fontosnak 
tartok.

– Ez utóbbi már a korai 
időkben is jelentős volt?

– Az 1921. évi LIII., testne-
velési vagy leventetörvény-
nek is nevezett jogszabály 
kimondta: a testnevelés az 
állam feladata, s ennek 
megfelelően létrehozta a le-
venteegyesületeket, s elren-
delte, hogy az iskolát elha-
gyó ifjúság (pontosabban a 
nemzetnek minden férfi tag-
ja) 21. életévének betöltésé-
ig köteles részt venni az 
egyesület keretei között 
megszervezett foglalkozá-
sokon. Magyarország ezzel 
az elsők közé tartozott, ahol 
törvény szabályozta a test-
nevelést, persze ez lényegé-
ben a burkolt katonai elő-
képzést szolgálta, s alapja 
lett egy kiterjedt tömeg-
sportmozgalomnak, amit 

Az érdi foci születése
„Fejér vármegyében egymás után alakulnak a sportegyesületek. A 
háború előtt néhány diáksport egyesület működött, de ma már 
rendszeres egyesületi életről kapunk tudósítást a megye több kö-
zségéből. Sárbogárdon működik a Turul Sportegyesület, amely fő-
leg atlétikával foglalkozik, Cecén is alakult futballcsapat, Érden az 
Érdi Sport Club (ÉSC) működik.” (Dunántúli Sport, 1920. július)

*
„Gyönyörű pályához juttatta az Érdi SC-ét gróf Károlyi Imre bőkezű-
sége. Futball és atlétika egyaránt otthont talál ezen az új sporttele-
pen, amelynek Haám jószágigazgató az elnöke. Az Érdi Sport Club 
most játssza bemutató mérkőzéseit, amelynek során a BTC-vel júli-
us 17-én, július 24-én a BSE – vel fog mérkőzni.” (Nemzeti Sport, 
1921. VII. 16.)

*
„Kitünő startot vett az Érdi SC fiatal csapata, amennyiben bemuta-
tó mérkőzései során a BTC old boy és ifjúsági kombinált csapatát 
4:0 arányban legyőzte. A környékbeli csapatok felett is számos 
szép győzelmet aratott. A klub Károlyi Imre gróf pártfogása alatt 
működik. Az elnöke Haám jószágigazgató. Vasárnap a BSE játszik az 
érdi pályán.” (Nemzeti Sport, 1921. VII. 25.)

„Nyugdíjasként, ha nem úgy kelsz fel, hogy megvan a napi célod, 
feladatod, akkor már megette a fene az egészet”  (Fotó: M.N.P.)
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egyébként hasonlóan ki-
emelten kezeltek később, a 
kommunista időkben is. S el 
kell ismerni, ezt jól is csinál-
ták, ezekre a különböző, fel-
menő rendszerű versenyek-
re biztosan sokan emlékez-
nek még. 

– Mi az, amire azt 
mondhatjuk: ez a 
legkorábbi adat 
Érd sportéletéről?

– Az első hír-
adást a Széchényi 
Könyvtárban ta-
láltam a Dunántúli 
Sport című kiad-
vány 1920 júliusi 
számában, amely 
arról szólt, hogy 
Baranyai Nándor 
főjegyző létrehoz-
ta az első sport-
egyesületet Érdi 
Sport Club néven, s 
mellette megalakí-
tott egy tömeg-
sportszervezetet, 
az Érdi Ifjúsági 
Testedző Egyesü-
letet is 96 fővel, 
aminek Durkó Gá-
bor szolgálaton kí-
vüli százados lett 
a vezetője. Az első 
futballcsapat meg-
alakítása is Bara-
nyai nevéhez fűző-
dik, amely gróf 
Károlyi Imre tá-
mogatását is él-
vezte, egyebek között 12 
ezer koronáért vásárolt me-
zeket és más sportfelszere-
lést a csapatnak. 

– Milyen eredményekkel 
hálálták meg ezt az első érdi 
focisták?

– A Közép Magyarország 
Pestvidéki Szövetség alsó 
osztályába már az első év-
ben bevették a csapatot, de 
akkor még nem indultak el, 
de még a következő szezon-
ban sem értek el komolyabb 
eredményt. Az viszont kide-

rült, hogy a bunda már ak-
kor sem volt ismeretlen foga-
lom, híradások szólnak róla, 
hogy az érdi és a nagytété-
nyi játékosok egy sörözés 
keretében megegyeztek, 
hogy az Érd lefekszik – ezt a 
kifejezést használták már 

akkor is – a Nagy Tétényi 
Iparos Kör csapatának, hogy 
Ercsi ne lehessen bajnok.

– A kötetben feldolgozott 
hetven év során milyen ki-
magasló eredményeket ér-
tek el az érdi sportolók?

– A legsikeresebbek talán a 
már említett lövészek voltak 
az 1930-as években. De meg 
kell említeni Gyurta Zsuzsa 
magasugrót, aki először ért el 
nemzetközi sikert 1965-ben. 
De nem lehet elmenni szó nél-
kül Marosffy Szabolcs aszta-

liteniszező teljesítménye mel-
lett sem, noha a két legenda, 
Jónyer és Klampár mellett, a 
legmagasabb szinten nem 
igazán rúghatott labdába, 
édesapja viszont szintén je-
lentős szerepet töltött be Érd 
sportéletében pedagógus-

ként. A 4-es iskola – ma Bat-
thyány – igazgatójaként 1952-
ben létrehozta a röplabda 
szakosztályt, ami az 1960-as 
években az NB II-ig jutott, de 
szervezett repülőmodellező-
klubot is, aminek tagjai szin-
tén eredményesek voltak a 

versenyeken. Ha csak érintő-
legesen is – hiszen sikereiket 
nem érdiként érték el – de sze-
repel a könyvben Majthényi 
Szabolcs sokszoros vitorlázó 
világbajnok és Egerszegi 
Krisztina is.

– A kéziratot la-
pozgatva számta-
lan történetet, apró 
részletet és persze 
adatok sokaságát 
találjuk. Mennyi idő 
kellett ezek össze-
gyűjtéséhez, rende-
zéséhez?

– Három év alatt 
gyűjtöttem össze az 
adatokat és írtam 
meg a könyvet. Szin-
te naponta foglal-
koztam vele, aztán 
volt, hogy elegem 
lett, és kihagytam 
egy hetet, majd foly-
tattam. Most már 
azon gondolkodom, 
folytassam-e 1990-
től, mondjuk 2015-
ig? De ez már nehéz 
időszak, egyrészt, 
mert gombamódra 
szaporodta k a 
sportágak, az egye-
sületek, szakosztá-
lyok, másrészt adat 
is sokkal bővebben 
áll rendelkezésre, 
amit föl kellene dol-
gozni. Számos kü-
lönböző, tornával-

tánccal foglalkozó csoport lé-
tezik, csak a labdarúgásban 
12 utánpótláscsapat szerepel, 
és ott a birkózás, a röplabda, 
aztán újabban a jégkorong, az 
úszás. Na meg a kézilabda, 
csak erről és a fociról lehetne 
egy kötetet írni…

Érd első focicsapata az 1920-as évek elején. Bal oldalon Baranyay Nándor főjegyző, az alapító. A mezeket Károlyi gróf vásá-
rolta a csapatnak  (Forrás: Pató Lajos/archív)
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Fiatalok a kisgyermekes családokért
Nyolc bevásárlókocsi – közel háromszáz kiló – élelmiszer 
gyűlt össze Érden a Nagycsaládosok Országos Egyesüle-
te „Fiatalok a kisgyermekes családokért” elnevezésű 
adománygyűjtő akciójában, péntektől vasárnapig.

A kezdeményezés az el-
múlt években is nagyon si-
keres volt; az idei volt az 
ötödik alkalom. Ország-
szerte huszonhárom hely-
színen gyűjtöttek a fiata-
lok a kisgyermekes csalá-
doknak; Érden a Kálvin 
téri Príma áruházban fo-
gadták az adományokat az 
Ága-Boga Nagycsaládo-
sok Érdi Egyesületének 
fia taljai.

A legtöbben lisztet, cuk-
rot, tésztát, rizst, teát, 
dzsemet tettek a bevásár-
lókocsiba. Volt, aki kifeje-
zetten azért jött, hogy ada-
kozzon, mások az üzlet be-
járatánál kapott szórólap-
ból értesültek a kezdemé-
nyezésről. Tekintve, hogy 
karácsonyra gyűjtöttek, 
sokan szezonális terméke-
ket ajándékoztak: szalon-
cukrot, csokoládét vagy 
éppen diótölteléket, de ke-
rült keksz és bébiétel is a 
bevásárlókocsiba.

A fiatalok háromóránként 
váltották egymást a bevá-
sárlókocsi mellett. A hetedi-
kes Benedek az édesanyjá-
val, Dórival vett részt az 
akcióban szombaton dél-
előtt; Benedek két kisebb 
testvére otthon maradt. Mint 
Benedek elmondta, máskor 
is részt vesz a hasonló kez-

deményezésekben, szereti 
az ilyen akciókat.

A teli bevásárlókocsik tar-
talmát az Ága-Boga egyik 
tagja, Rába Mónika, az akció 
érdi koordinátora szállította 
az egyesülethez, emellett a 
gyűjtésben is segédkezett.

– Tavaly az időseknek is 
gyűjtöttünk, idén a csalá-
doknak és a rászorulóknak 
szeretnénk segíteni. Az ak-
ció péntek délután kezdő-
dött; középiskolások gyűjtöt-
tek, nagy sikerrel: négy ko-

sár gyűlt össze pár óra alatt. 
Volt, aki egy kiló lisztet vagy 
cukrot adott, de volt olyan is, 
aki egy teli bevásárlókocsit 
hagyott itt – mondta Rába 
Mónika, akitől megtudtuk 
azt is: sok fiatal jelentkezett 
erre az alkalomra.

– Az akció nemcsak a segí-
tésről szól, hanem arról is, 
hogy a fiatalok felismerjék, 
milyen jó dolog adni és látni 
az ajándék okozta örömöt – 
hangsúlyozta.

Az adományokat részben 
a tagcsaládok között osztják 
szét, részben pedig olyan 
családok kapják, amelyek 
nem tagok ugyan, de nehéz 
szociális helyzetük folytán 
az egyesület látóterébe ke-
rültek. Igaz, idén valamivel 
kevesebb élelmiszer gyűlt 
össze, mint tavaly, de így is 
sok család ünnepi készülő-
dését teszik könnyebbé. 

Az Ága-Boga tagcsaládjai-
val ezen a hétvégén is talál-
kozhatnak az érdiek: az 
Élelmiszerbank számára 
gyűjtenek a Tesco hipermar-
ketben, illetve a Budaörsi 
Metro áruházban. 

QQ Á. K.

Két helyen is lesz melegétel-osztás
Advent első vasárnapján, december 1-jén megkezdődik 
a melegétel-osztás az Emma utca 8. szám alatt, illetve új 
helyszínként a régi Parkvárosi Közösségi Házban. A 
szociális ágazat és az egyházak együttműködésében 
zajló akció egészen március végéig tart, minden vasár-
nap meleg étellel várják a rászorulókat.

Idén is egyeztetés történt 
a Szociális Gondozó Köz-
pont, illetve az egyházak 
képviselői között a meleg-
étel-osztás részleteiről. A 
múlt szerdai megbeszélé-
sen nem született megegye-
zés a következő vasárna-
pok menetéről, így az 
egyeztetés pénteken folyta-
tódott. A Szociális Gondozó 
Központ javaslatára idén 
két helyszínen zajlik majd 
az osztás: az Emma utca 8. 
szám alatt hagyományosan 
idén is várják a rászoruló-
kat, de immár a Bem téren, 
a régi Parkvárosi Közössé-
gi Házban is lehetőség nyí-
lik egy meleg ebéd elfo-
gyasztására.

– A megbeszélés nagyon 
pozitívan zárult, az együtt-
működés még erősebbé vált 
az előző évekhez képest. Az 
előző évek hagyományait to-
vábbgondolva két helyen 
osztjuk majd az ételt az egy-
házak erős közreműködésé-

vel és a Szociális Gondozó 
Központ önkénteseivel. Az 
ételosztás advent első vasár-
napján, december 1-jén indul 
és egészen március végéig 
minden vasárnap folytató-
dik – mondta el kérdésünkre 
Bertalan Ildikó, a Szociális 
Gondozó Központ intéz-
ményvezetője.

A következő vasárnapo-
kon is megmarad az a ha-
gyomány, hogy helyben is 
fogyaszthatják a rászorulók 
az ebédet, de aki nem tud a 
helyszínekre menni, azok-
nak autókkal szállítják ki a 
további adagokat. Idén is 
350–400 adag ételt főznek az 
egyházak és az önkéntesek.

Az egyeztetésen Fórizs 
Gyula Zsolt baptista lelkész 
is részt vett, mint kiemelte, 
az egyházak szerették vol-
na, ha minden az előző évek-
hez hasonlóan zajlik.

– A korábbi egyeztetésen 
abban nem született megál-
lapodás, hogy milyen formá-

ban történjen az idei ételosz-
tás. Mindkét oldal szerette 
volna, ha ez a hagyományok-
nak megfelelően közösen 
történik, ennek a formáit 
fektettük le, hogyan tudunk 
hatékonyan, jól együttmű-
ködni. A mai találkozó békés 
volt, mindenki elmondhatta, 
hogy az ő számára mi az el-
sődleges – hangsúlyozta a 
baptista lelkész. Hozzátette: 

az egyelőre biztos, hogy de-
cember 1-jén várják a két 
helyszínen a rászorulókat és 
elsőként az adventista egy-
ház gondoskodik majd a me-
leg ételről.

Az ételosztáshoz önkénte-
sek jelentkezését is várják, 
akik a kiszállításban és az 
ételek szétosztásában segí-
tenek.

QQ Győri Lívia

Az egyeztetésen Fórizs Gyula Zsolt baptista lelkész kiemelte, az egyhá-
zak azt szeretnék, ha minden az előző évekhez hasonlóan zajlana 
 (Fotó: Gy.L.)

A hetedikes Benedek az édesanyjával, Dórival vett részt az akcióban 
szombaton délelőtt (Fotó: Á. K.)

Közmeghallgatás
Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIV. törvény 
54. §-a alapján, a 253/2018. 
(XII.20.) határozatában fog-
laltakra figyelemmel, 2019. 
november 28-án, 17 órától 
közmeghallgatást tart. Hely-
szín: Polgárok Háza Díszter-
me, Érd, Alsó u. 3. A közmeg-
hallgatáson a megjelentek 
közérdekű kérdést és javasla-
tot tehetnek.

Ünnepi járatrend
Az ÉTH Nonprofit Kft. tájé-
koztatja a lakókat, hogy a ka-
rácsonyi ünnepek alatt a 
szállítás folyamatos, a szoká-
sos rend szerint mindennap 
gyűjtik a hulladékot. Kérik, 
hogy mindenki reggel 7 órá-
ra helyezze ki ingatlana elé a 
kukát, hogy kollégáik folya-
matos tudjanak haladni. 
2020. január 1-jén, szerdán, 
újév napján a szállítás szüne-
tel, helyette január 4-én, 
szombaton pótolják a kom-
munális és szelektív hulladék 
szállítását.

Pest Megye Értékei
Pest Megye Önkormányzata 
pályázatot hirdet az Év Pest 
Megyei Értéke díjra. A díjjal 
azt a közösséget díjazza az 
önkormányzat, amelyik egy, 
már a megyei értéktárba fel-
vett értéket kiemelkedően 
tud reprezentálni, ezáltal ké-
pes az érték és a megye is-
mertségét még inkább nö-
velni: pl. új programot tud 
szervezni, marketingtevé-
kenységet épít az érték köré, 
turisztikai vonzerőt teremt, 
médiamegjelenéseket gene-
rál, meg tudja jeleníteni az 
értéket a helyi oktatásban, 
nemzetközi kapcsolatot ké-
pes építeni általa. Azaz olyan 
újdonsággal képes kiegészí-
teni az érték ismertségét, 
ami addig nem vagy kevésbé 
volt ismert a nagyközönség 
számára. A díjra pályázni no-
vember 22-ig lehet az ertek-
tar@pestmegye.hu címen. A 
beküldött pályázatban rész-
letezni kell, hogy a pályázó 
melyik megyei értéket, mi-
lyen formában reprezentálta, 
milyen tevékenységet épí-
tett köré, milyen eszközökkel 
valósította azt meg. Az Év ér-
téke díj győztes pályázata 
50 000 Ft támogatásban ré-
szesül. A díj átadására a Me-
gyenapon kerül sor.

HÍRHASÁB
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Bör tönbüntetés az érdi gázolónak
Az Érdi Járásbíróság napra pontosan egy évvel az elkö
vetés után ítéletet hirdetett annak a férfinek az ügyé
ben, aki ittasan és kábítószer hatása alatt halálos bal
esetet okozott a BajcsyZsilinszky úton.

Mint ahogy azt korábban 
megírtuk, a balesetben a 
vádlott elütötte az úton átha-
ladó idős sértettet, majd az 
ütközés hatására átkerült a 
szemben lévő forgalmi sávba 
és ott frontálisan ütközött a 
másik, szabályosan közleke-
dő sértett gépkocsijával.

Dr. Kenese Attila, a Bu-
dapest Környéki Törvény-
szék sajtószóvivője lapunk-
nak elmondta, hogy a fron-
tális ütközéskor a vádlott 
sebessége meghaladta a la-
kott területen belül megen-
gedett sebességet, a becsa-

pódáskor körülbelül 77–79 
km/órával haladt, ennek 
során az ügyben két sértett 
szenvedett sérülést. Az idős 
sértett a helyszínen életét 
vesztette, a másik sértett 
maradandó fogyatékossá-
got eredményező sérülése-
ket szenvedett. A vádlott 
ezenkívül az ott lévő ingat-
lan kerítésében is anyagi 
kárt okozott.

– A bíróság ítéletében any-
nyiban eltért az ügyészi in-
dítványtól, hogy mindkét 
sértett esetében megállapí-
tott egyfajta sértetti közre-

hatást, amelyet a vádlott ja-
vára enyhítő körülményként 
figyelembe vett. A bűncse-
lekményt a törvény 2–8 évig 
terjedő szabadságvesztéssel 
bünteti, a bíróság a vádlottat 
4 év 6 hónap börtönbüntetés-
re ítélte, 10 évre eltiltotta a 
közúti járművezetéstől és 4 
évre a közügyek gyakorlásá-
tól – fogalmazott dr. Kenese 
Attila.

A szóvivő azt is elmondta, 
hogy a bíróság eltért a vád-
irati tényállástól abban, 
hogy megállapította, az idős 
sértett a gyalogosokra vo-
natkozó szabályokat meg-
szegte, ugyanis ebben a for-
galmi helyzetben nem volt 
elsőbbsége az úton való át-
kelés során. Ezt enyhítő kö-

rülményként vette figyelem-
be a szakértői véleményekre 
figyelemmel a bíróság. A 
szembe jövő forgalomban 
közlekedő sértett esetében a 
bíróság azt állapította meg, 
hogy nem volt bekötve a biz-
tonsági öve, ez a szakértői 
vélemény alapján a mara-
dandó károsodáshoz hozzá-
járult.

– Az ítélet ellen valameny-
nyi fél fellebbezett: az 
ügyészség súlyosbítást kért, 
a sértetti közrehatást vitat-
ta. A vádlott és védője az íté-
let ellen enyhítés érdekében 
jelentett be fellebbezést, il-
letve vitatták a tényállást a 
tekintetben, hogy a vádlott 
ilyen nagy sebességgel köz-
lekedett volna. Így tehát az 
ítélet nem jogerős, felterjesz-
tésre kerül a Budapest Kör-
nyéki Törvényszékre mint 

másodfokú bíróságra – tette 
hozzá a szóvivő.

A bíróság az ítélet után 
döntött a vádlottal szembeni 
kényszerintézkedésről, úgy 
ítélte meg, hogy a jogerős íté-
letig nincs szükség további 
kényszerintézkedés alkal-
mazására. Ez ellen az 
ügyészség fellebbezést nyúj-
tott be – tudtuk meg dr. Ke-
nese Attilától.

A Budapest Környéki Tör-
vényszék szóvivője lapunk-
nak azt is elmondta, hogy a 
bíróság az ítélet után elren-
delte a vádlott szabadlábra 
helyezését, és az ügyészség 
fellebbezése ellenére is sza-
badon távozhatott. Az ítéle-
tet a bíróság soron kívül fel-
terjeszti a másodfokú bíró-
ságra, így az eljárás minden 
bizonnyal már a jövő évre 
tehető. n (gyliv)

Hetvenezer érdi közös érdeke számít
A választás eredményéről és a további városépítési fel
adatokról is beszélt T. Mészáros András, az Érdi Fidesz 
elnöke az ÉrdTV Párbeszéd című műsorában. Mint 
mondta, a cél az, hogy 70 ezer érdi lakos érdekeit képvi
seljék és ebben, immár ellenzékiként, az együttműkö
désre kell törekedniük.

T. Mészáros András, az 
Érdi Fidesz elnöke az Érd 
TV műsorában értékelte a 
választás eredményét, mint 
mondta, bízott abban, hogy 
csapata folytathatja a meg-
kezdett munkát.

– Az érdiek másképp dön-
töttek, tudomásul kell venni, 
tudomásul is vesszük. Sze-
retném felhívni arra a figyel-
met, hogy van a polgármes-
teri és a képviselői esküben 
is egy rövid mondatrész, 
amely arról szól, hogy min-
denben Érd Megyei Jogú Vá-
ros javát fogom szolgálni. 
Ezt az esküt mi letettük, én 
már sokadjára, és továbbra 
is Érd javát fogjuk szolgálni 
avval a munkával, amit el-
végzünk a későbbiekben – 
fogalmazott a volt polgár-
mester, aki immár hetedik 
ciklusát kezdi meg a képvi-
selő-testületben.

Hozzátette: az együttmű-
ködésre szükség van ahhoz, 
hogy Érd valóban egy virág-
zó kertvárossá válhasson.

– Ennek az alapjait mi le-
raktuk, nagyon sok pénzt 
hagytunk itt a jelenlegi veze-
tésnek, remélem, hogy hat-
hatósan fogják felhasználni 
ezeket a milliárdokat. A cé-
lok, amiket megfogalmaz-
tunk az elmúlt 13 évben, to-
vábbra is követhetők, eléren-
dők. A mi feladatunk most 
az, hogy minden, ami jó az 

érdieknek, azt támogassuk, 
és természetesen felemeljük 
a szavunkat, ha úgy gondol-
juk, hogy valami a város, a 
közösség érdekét sérti – tet-
te hozzá.

– Mi nem fogjuk azt a gya-
korlatot képviselni, hogy 
csak azért, mert kisebbség-
ben vagyunk, egy költségve-
tést ne fogadjunk el. Ha az a 
költségvetés jó, megalapo-
zott, akkor mi azt el fogjuk 
fogadni. Nem fogjuk azt a 
gyakorlatot folytatni, hogy 
személyi kérdésekben min-
dig a kisebbség különvéle-
ményét akarjuk hangsúlyoz-
ni, ha az a személyi döntés 
előre viszi a várost, akkor 
azt is támogatni tudjuk. Itt 
minden tekintetben ennek a 
70 ezer embernek a közös ér-
deke számít – hangsúlyozta 
T. Mészáros András.

Mint azt elmondta, céljuk 
a beruházások megvalósulá-
sának felügyelése, az, hogy 
az ipari park elkészülhessen 
és a város több adóbevétel-
hez juthasson és bevétele nö-
vekedhessen.

A másik fontos, már meg-
fogalmazott cél, hogy a köz-
műszolgáltatók valóban a 
város rendelkezésére tudja-
nak állni. A víz és a csatorna 
esetében a Modern Városok 
program keretében egy 
mintegy 3 milliárdos forrást 
még meg kell szerezni és át 

kell úgy alakítani a vízellá-
tást, hogy ne csak Budapest-
ről, hanem két irányból le-
gyen meg a betáplálás.

– Hosszú távú stratégiai 
terv, hogy az ercsi vízbázis-
ra rákössük a várost, így a 
kétirányú betáplálás jóval 
nagyobb biztonságot tudna 
nyújtani – emelte ki.

A volt polgármester arról 
is beszélt, hogy nagyon fon-
tos kezelni a város növekvő 

lélekszámát. Mint mondta, 
figyelembe kell venni, hogy 
milyen igények vannak az 
építkezésre és a helyi szabá-
lyozásban is követni kell a 
tendenciákat. 

– A későbbiekben a renge-
teg osztatlan tulajdonban 
álló telek rengetek jogi, 

pénzügyi, szociális problé-
mát is okozhat. Mi már el-
kezdtük a jogszabály-módo-
sítás megfogalmazását, el-
küldtük a Minisztériumban 
azokra a helyekre, ahol az 
országos törvények módosí-
tása is elvárható. Nagyon 
remélem, hogy ezt is folytat-
ja a mostani vezetés – mond-
ta el T. Mészáros András. 

Az Érd TV műsorában ar-
ról is szó esett, hogy meg 

kell szerezni a forrást a 300 
kilométer földút leaszfalto-
zására, amelyre szintén el-
készült már az előterjesztés. 
Illetve a költségvetésről is 
kifejtette véleményét a volt 
polgármester.

– Én aláírtam egy átadás-
átvételi jeg yzőköny vet, 

amelyben kiderült, hogy 
mindaz a pénz, amit az idei 
évben még ki kell fizetni, az 
rendelkezésre áll. Pont a vá-
lasztásokat megelőző pénte-
ken érkezett meg még 700 
millió forint a kormánytól, 
amely bőségesen elegendő a 
2019-es kötelezettségek tel-
jesítésére. Az, hogy 1,2 milli-
árd hiányról beszélnek, az 
azt gondolom, a hozzá nem 
értésnek a bizonyítéka. Az 

elmúlt 13 évben olyan 
probléma, hogy csődkö-
zelben, pénzhiányban 
szenvedett volna a vá-
ros, nem volt. Ha jól fo-
galmazzuk meg a célo-
kat, akkor ez a további-
akban sem tud előfor-
dulni. Nem látom annak 
az okát, hogy azért, 
mert baloldali lett a ve-
zetés, ezt ne tudnák tar-
tani – fogalmazott T. 
Mészáros András.

A fővárostól való elkü-
lönülésre, a pénzügyi 
önállósodási törekvés-
re, amit Csőzik László 
polgármester megfogal-
mazott, úgy reagált, 
hogy mindezt óvatosan, 
egyensúlyozott módon 
szabad csak elmozdíta-
ni a továbbiakban, hi-
szen a város nincs még 
olyan állapotban, hogy 

teljesen önállóvá váljon.
A jövőt illetően elmondta, 

hogy ha most kérdezik, ak-
kor azt válaszolja, indul a 
2024-es választáson, ám, 
mint mondta, addig még 5 év 
hátravan és sok minden be-
folyásolhatja ezt a döntést.

Qn győri

T. Mészáros András elmondta: a választásokat megelőző pénteken érke-
zett meg 700 millió forint a kormánytól, amely bőségesen elegendő a 
2019-es kötelezettségek teljesítésére  (Fotó: ÉrdTV)
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Szennyező fény
A levegő, az élővizek szennyezésére mindenki képes 
rémisztő példákat sorolni, azt azonban már kevesebben 
tudják, hogy fénnyel is lehet károkat okozni, illetve a 
fényt fénnyel szennyezni. A fényszennyezés elleni küz-
delem legismertebb hazai szószólója egy fizikus-csilla-
gász egyetemi tanár, a Magyar Csillagászati Egyesület 
elnöke. Dr. Kolláth Zoltán a Magyar Földrajzi Múzeum-
ban az Érdi Csillagászati Klub vendégeként tartott elő-
adást a témáról.

A technikai fejlődéssel, az 
urbanizáció növekedésével je-
lentős mértékben megnőtt az 
éjszakai kivilágítás mértéke, 
vagyis a fényterhelés. A vilá-
gítási igények növekedése és a 
szokások változása miatt a 
fényterhelés egyre nagyobb 
területen növekvő intenzitás-
sal van jelen, ráadásul nagy 
távolságra eljut, akár 100 kilo-
méterről is érzékelhető lehet. 
Mindez a csillagos égbolt lát-
hatóságának korlátozásán túl 
károsítja az élővilágot: tájéko-
zódási és életritmusbéli zava-
rokat kelt, emellett az élette-
vékenység számos területén 
indít el helyrehozhatatlan vál-
tozásokat az állatvilágban – 
hallottuk az előadásban.

A fényterhelés az emberi 
életminőséget, egészséget is 
károsíthatja, biológiai órán-
kat ugyanis a környezet ter-

mészetes fény változásai 
szinkronizálják éves, havi és 
napi ciklusok szerint. Mindez 
évmilliók során alakult ki, 
100–200 év alatt a drasztikus 
változásokhoz nem lehet hoz-
zászokni. A lemenő Nap fénye 
vörösebb, alkonyatkor mele-
gebb színű fény vesz körül 
bennünket, ezzel szemben a 
manapság alkalmazott világí-
tások többnyire hideg fényű-
ek, s ez késlelteti az egészsé-
günk megőrzéséhez és a nyu-
godt pihenéshez szükséges 
melatoninhormon termelését.

Hazánkban a LED-es tech-
nológia fejlesztésének már ko-
rai szakaszában elkezdték a 
közvilágítás „korszerűsíté-
sét”, de ezeknek a fényeknek a 
jellemzői messze voltak az 
ideálistól – tudtuk meg a szak-
embertől. A mai lehetőségek 
már sokkal tágabb teret adná-

nak a világítás szabályozásá-
ban, ám figyelem alig-alig jut 
erre. Ahogy az előadó fogal-
mazott, ezek az okos rendsze-
rek már jóval többet tudnak, 
mint az alkalmazóik.

Pedig létezik törvényi sza-
bályozás is a világítás terve-
zésére, amihez a fényszennye-
zés fogalmát is meghatározta 
a jogalkotó: „olyan mestersé-
ges zavaró fény, ami a hori-
zont fölé vagy nem kizárólag a 
megvilágítandó felületre és 
annak irányába, illetve nem a 
megfelelő időszakban világít, 
ezzel káprázást, az égbolt 
mesterséges fénylését vagy 
káros élettani és környezeti 
hatást okoz, beleértve az élő-
világra gyakorolt negatív ha-
tásokat is”.

Van tehát megfelelő techno-
lógia, van szabályozás, van-
nak a figyelemért lobbizó 
szakemberek, mégis készül-
hetnek felvételek lakott tele-
püléstől messze, az erdő köze-
pén magányosan álló, éjsza-
kánként fényesen kivilágított 
kápolnáról – hogy csak egyet 
említsünk az előadás során az 
értelmetlen fényszennyezésre 
mutatott példák közül.

QQ M. Nagy

„Gy önyörű pályát futottam be”
Gimnazistaként egy diákelőadásban volt először Kuko-
rica Jancsi, ami aztán jóval később egyik legnépszerűbb 
szerepe lett a kilencvenedik életévét a minap ünneplő 
Palcsó Sándornak, a kétszeres Liszt Ferenc-díjas, érde-
mes és kiváló művésznek, Érd város életműdíjasának, 
az Operaház örökös tagjának.

Az idő megszépíti a múltat 
– szokták mondani, de a ma-
gas kort megért művészt 
hallgatva nincsenek kétsé-
geink, hogy tényleg jó szív-
vel gondol vissza pályafutá-
sára, hogy isteni ajándék-
nak tartja énekesi és színé-
szi talentumát, amivel sike-
rült jól sáfárkodnia neki 
magának s azt őt foglalkoz-
tató Operaháznak egyaránt. 
Pedig nem vezetett egyenes 
út a sikerig, kezdetben egé-
szen más pályát képzelt ma-
gának, komolyat, nem kevés-
bé tudományosat, mint az 
agysebészit, mígnem belát-
ta, hogy édesapja tanácsára 
hallgatva inkább művészi 
tehetségét kellene kamatoz-
tatnia. De addigra volt már 
kirúgott egyetemi hallgató, 
segéd- és mezőgazdasági 
munkás, sofőr, tisztviselő és 
katona Záhonyban, ahonnan 
aztán a Honvéd Művész-
együttes által hirdetett meg-

hallgatásra jelentkezett, mi-
vel legalábbis sejtette, hogy 
van hozzá tehetsége. Akik 
meghallgatták, azok viszont 
azonnal tudták, hogy egy 
ígéretes tenorra bukkantak 
– ezzel lényegében elkezdő-
dött Palcsó Sándor énekesi 
karrierje. 

Ez a pályafutás a néhány 
tanulóév után a Magyar Ál-
lami Operaházban folyta-
tódhatott és teljesedhetett 
ki, amikor a neves karveze-
tő, zenepedagógus Érsek 
Mária, aki korrepetált a mű-
vészegyüttesben, beajánlot-
ta és fölkészítette meghall-
gatásra.

– Fölvettek. Aztán amikor 
a művészeti titkár megkér-
dezte, hogy én milyen sze-
repre vágyom, akkor azt 
mondtam, én nem kérek, sok 
kis szerepet szeretnék, hogy 
a szakmát megtanulhassam, 
kaptam is az ilyen feladato-
kat sorban, vagy tizenötöt 

másfél év alatt – emlékezik 
vissza a több mint hat évti-
zeddel ezelőtti eseményekre 
–, aztán rám osztották Ben-
jamin Britten Albert Her-
ringjét. Lényegében ez volt 
az első címszerepem, az első 
pillanatban fölfogtam, hogy 
ez egy remek lehetőség, ez-
zel be lehet mutatkozni a fő-
város közönségének. Ez volt 
a beköszöntő, utána sorra 
kaptam a tenor karaktersze-
repeket. Szerencsés voltam, 
mert rendkívüli zenei memó-
riával áldott meg a jóisten, 
irtózatos gyorsan tanultam, 
amit a színház ki is hasz-
nált, ha váratlan beugrások-
ra volt szükség. 

Mintegy nyolcvan opera 
szerepeit énekelte pályája 
során, az egyik leggazda-
gabb repertoárral rendelke-
ző karakterénekesnek tart-
ják, aki még ma is azt vallja, 
hogy soha nincsen kis sze-
rep, ő a legkisebb figurából 
is tud főszerepet csinálni. 

– Nem panaszkodhatom az 
életemre és a karrieremre 
sem, gyönyörű pályát futot-
tam be – mondta egy korábbi 
interjúban, s vallja most is. 
– Akkor lehettem az Opera-

ház tagja, amikor azt Arany-
kornak hívták. Nagyszerű 
volt együtt játszani olyan 
nagy énekesekkel, mint pél-
dául László Margit, Moldo-

ván Stefánia, Házy Erzsébet 
és Melis György. Hálás va-
gyok a sorsnak, mert ked-
vemnek valót csinálhattam.

QQ (mnp)

A 90 éves Palcsó Sándor olyan énekesekkel játszott együtt, mint 
László Margit, Moldován Stefánia, Házy Erzsébet és Melis György 
 (Fotó: Major Gábor Sándor/archív)
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Kortárs-díj Eőry Emilnek
A Kortárs folyóirat szerkesztősége 
még az 1990-es években alapított díjat 
olyan szerzőknek – íróknak, költők-
nek, publicistáknak, képzőművészek-
nek –, akik az adott évben publikáltak 
a lapban, és addigi életművük, művé-
szi teljesítményük alapján érdemes-
nek bizonyultak az elismerésre.

A Kortárs-díjat mindig az aktuális szer-
kesztőség tagjai ítélik oda, 2014 óta a három 
díjazott közül az egyik alkotó mindig képző-
művész, idén Eőry Emil szobrász- és festő-
művész.

A folyóirat szerkesztőségében rendezett 
díjátadón Novotny Tihamér művészeti író 
indokolta Eőry Emil elismerését mondván: 
művészetét egy mindig megújulni kész, 
egyéni ízű, tiszta ideákat és paradox helyze-
teket egyaránt felmutatni képes, józan mo-
dernség jellemzi. S ezért e becses józansá-
gért se életében, se művészetében nem haj-
landó átlépni bizonyos határokat.

– Alkotásaival nem felforgatni és megbot-
ránkoztatni akar, nem a sötét erőket kívánja 
felébreszteni az emberben, épp ellenkező-
leg, mértéktartásával, bölcsességével, 
egyensúlyozó magatartásával, formai és 
kompozíciós bravúrjaival, esetenként hero-
izmusával, keser-iróniájával és lényegre ta-
pintó groteszkségeivel az értelem megvilá-
gosodását, a lélek és a szellem érzelmi, gon-
dolati, esztétikai és erkölcsi megtisztulását 
kívánja szolgálni. Eőry Emil az univerzális 
reneszánsz polihisztorok kései utóda. Stí-

lus-bolyongásaiban, stílus-énjeiben, stílus-
szerepeiben amolyan mindig úton lévő – 
„szellemféle” – világító rész-egész ember, 
aki valójában nem stílust, hanem kifejezést 
keres művei megszületéséhez – mondta a 
művész életművét jól ismerő szakember. 

A díjat Thimár Attila főszerkesztő adta át 
Eőry Emilnek.

 n –y–

Akt, kicsit másképp
Valahonnan – valahová címmel nyílt fotótárlat a művelő-
dési központban Szabó Márta székesfehérvári fotómű-
vész munkáiból. A megnyitón Niksz Gyula fotográfussal 
közösen próbáltuk kideríteni, hogy honnan indult és 
hová tart maga az alkotó, aki eddigi munkásságából 
adott ízelítőt válogatásával.

Szabó Mártát mintha va-
lami láthatatlan kéz terel-
gette volna, hogy valahová 
oda jusson, ahol most tart. 
Nem készült fotográfusnak, 
a grafika érdekelte, de mű-
szaki rajzoló-szerkesztő 
lett, majd újabb kitérő követ-

kezett, az informatika, ami a 
mai napig a kenyérkereső 
foglalkozása. Aztán 2003-
ban elérkezett a fényképezés 
ideje, amibe olyan intenzi-
tással vetette bele magát, 
mintha lemaradásban lenne, 
s pótolni akarna valamit. 

Gyors tempóban jöttek a si-
kerek, a különböző szerve-
zetek tagsága, a kiállítások 
és természetesen a díjak is.

Ugyanakkor az útkeresés 
időszaka is volt a kamerával 
a kézben eltöltött első né-
hány év. Reklámfotós szere-
tett volna lenni elsősorban, a 
sors azonban megint másfe-
lé irányította, egyetlen ilyen 
képe sem készült, de szület-
tek igazi riportképek, s ké-
szültek már a műtermi felvé-
telek is, amelyek jelezték az 

irányt, amerre tart. 
Az hamar kiderült szá-

mára, hogy neki fontos: a 
képen embernek kell len-
nie, persze addig azért 
születtek olyan felvételek 
is, mint a száguldó lovak, 
a várost uraló galambok 
vagy a természet szülte 
absztrakció. 

Az emberek mellett a 
mozgás ábrázolása vonz-
za, lehet az bármi: a már 
említett lovak vagy a hin-
tán az ég felé repülő kis-
lány, de akár a tér furcsa, 
torzított labirintusában 
bolyongó alakok és per-
sze leginkább a nő. A nő, 
különböző helyzetekben, 

tánc közben például és lehe-
tőleg ruhátlanul. Mert az 
igaz kedvenc az akt – ahogy 
az alkotó maga is mondja –, a 
női, pontosabban az emberi 
test, mert férfiakat is a ka-
merája elé enged. 

Ezen a terepen mozog leg-
otthonosabban Szabó Márta 
– ide tartott, ide vezetett az 
útja, s ebben a műfajban mu-
tatkozik meg leginkább ere-
deti látásmódja, képalkotá-
sának kreativitása. Kerüli a 
klasszikusnak mondható, 
megszokott beállításokat – 
akt, kicsit másképp, mond-
hatnánk. Az árnyékok és a 
fények kombinálásával – fe-

kete-fehérben – ábrázolt nő-
alakjai szokatlan, nem fel-
tétlenül felismerhető helyze-
tekben, olykor elmosódva, 
esetleg sejtelmesen-szemér-
mesen, máskor inkább kitá-
rulkozva mutatják föl a női 
test különlegességét, szép-
ségét, netán még a képen 
szereplő személyiségét is. 
Mert ahogy a fotográfus vall-
ja, számára az alkotói folya-
matnak része a modellel való 
bensőséges kapcsolat, némi 
túlzással azt szokta monda-
ni: ha kicsit nem szerelmes a 
modelljébe, akkor nem is 
születhet jó kép.

Qn M. Nagy

„Eőry Emil az univerzális reneszánsz polihisztorok 
kései utóda”  (Fotó: M.N.P)

Szabó Márta: Fellegekkel szárnyaló  (Fotók: M.N.P.)

Számára az alkotói folyamatnak része a modellel való bensőséges kap-
csolat
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A gyerekek körében nagy 
népszerűségnek örvendő Tea 
Stilton új sorozata a Varázsla-
tok földjén játszódik, ahova 
réges-régen a Hajnal Vándor 
menekült a gonosz erők elől, 
és ahol a Varázserőt elrejtette 
mindenféle természeti cso-
dában. Azóta gonosz erők fe-
nyegetése esetén a Varázserő 
életre kel, és öt Védelmezőt 
ruház fel különleges erővel, 
hogy ők óvják meg a vidéket. 
A Varázserő ez alkalommal 
öt hercegnőt, öt lánytestvért 
választott ki a feladatra. Név 
szerint Samah-t, Nives-t, Dia-
mante-t, Kalea-t és Yara-t, akik 
a Királyi Akadémián tanulnak.

A titkos küldetésben a go-

nosz Egor megakadályozza 
a tavasz eljövetelét és jéggel 
borítja be a Varázslatok Föld-
jét. A testvéreknek rejtvények 
megoldásával és különleges 
állataik segítségével kell le-
győzniük az Árnyak Seregét, 
hogy elhozhassák a várva-
várt tavaszt. A küldetések so-
rán az akadémia igazgatója, 
Alden professzor támogatja 
a hercegnőket, de egy külön-
leges varázstárgy, a Talányok 
Könyve is segítségükre van.

A „Fantázia Birodalmának 
hercegnői” sorozatra csak 
annyiban hasonlít ez az új 
mesefolyam, hogy a koráb-
biakban már megismert öt 
hercegnő itt is a főszereplő. 

A történet maga nem kap-
csolódik az előzőekhez. Ez a 
kaland jelentősen rövidebb, 
egyszerűbb és több illuszt-
rációval jelent meg. A többi 
Stilton-könyvhöz hasonló-
an nagy betűkkel van írva, a 
fontos szavakat, neveket és 
kifejezéseket pedig színezés-
sel emelték ki, ezzel segítve a 
kicsiknek az olvasást.

A titkos küldetés tehát 
minden Tea Stilton-rajongó 
7–10 éves gyermeknek ajánl-
ható, sőt, első, önálló olvas-
mánynak is kiváló lehet.

Megtalálható és kikölcsö-
nözhető a Csuka Zoltán Váro-
si Könyvtár Gyermekkönyvtá-
rában.

KÖNYV 
Tea Stilton: A titkos küldetés (Varázslatok földje sorozat 1. kötet)

hagyományos csoportos tárlatára
2019. december 13-án, pénteken 18 órára
A kiállítást megnyitja: 
TAKA� CS PE� TER műgyűjtő
Közreműködik: 
Deák Mihály előadóművész, Szabóné Bán Ildikó és Habos László

A PolY–ArT 
AlAPÍTVánY 

TiszTeleTTel 
MeghÍVjA 
önT és BAráTAiT
A szePes gYUlA 
MűvelőDési 
közPonTBA

Megtekinthető 2020. február 4-ig a művelődési központ nyitvatartási idejében. E� rd, Alsó utca 9.

ADVENTI HANGVERSENY

AZ ÉRD-ÚJVÁROSI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN,
minden adventi vasárnap, az esti 6 órai mise után.

DECEMBER 1-ÉN:

Törökbálinti Lendvai Károly Férfikórus
Karnagy: Tóth Csaba

Zongorán kísér: Papp Gyula

  
MMeegghhíívvóó  

  

a POLY-ART alkotóközössége szeretettel 

vár minden kedves érdeklődőt az 

Érdi IRKA őszi pályázatának ünnepélyes 

eredményhirdetésére, melynek címe: 

 ÖÖRRÖÖKKLLÉÉTT((??))    

           Helye: Szepes Gyula Művelődési Központ 

                                     (Érd, Alsó u. 9.) 

Ideje: 2019. november 22. 18 óra 

 

Zene: Falus Gábor 

 

Műsorszervező: Daróci Lajosné 
www.poly-art.hu 

  

  

 

 

 

Parkvárosi Közösségi
Ház

2030 Érd, Gépész u.14. 
 

2019. november 29. (péntek) 10.00 
Belépőjegy: 900 Ft 

Jegyek az előadás napján a helyszínen vásárolhatók 
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Könyvkötő dinasztia – Mesterség vagy művészet?
– Csaknem kényszeríteni 

kellett a fiaimat, hogy ne sza-
kadjon meg a családi tradíció. 
Józsi, az idősebbik először kő-
faragóinasnak állt, másfél év 
múlva gondolta meg magát. 
Tamás meg szobafestő akart 
lenni, mert az mondták a ba-
rátai, hogy ott többet lehet ke-
resni. Végül ő is visszatért a 
családi mesterséghez. Kihaló 
szakma a könyvkötészet. A 
fiatalok olyan szakmát keres-
nek, ahol jobban megtalálják 
a számításukat. Kétségtelen, 
hogy keményen meg kell dol-
gozni a megélhetésért. Hiába 
számolhatnánk hivatalosan 
hetvenforintos órabérrel, nem 
tehetjük, mert akkor egy 
könyv bekötése háromszáz 
forintba is belekerülne.

Az igazi Érden van
Gerő Józseffel Budapesten, a 

Bartók Béla úti műhelyben be-
szélgetünk. Húsz éve ismerem 
ezt a házat. A kaput cégtáblák 
sokasága borítja, de soha nem 
figyeltem fel rá, hogy könyvkö-
tő műhely is van az udvarban.

Az asztalon kész és félig 
kész munkák: szakdolgoza-

tok, doktori disszertációk. Itt 
csak a kisebb, lakossági meg-
rendeléseknek tesznek ele-
get. Az igazi, a komolyan föl-
szerelt műhely Érden van, ott 
dolgoznak a gyerekek.

– Azt a lemezvágót az apám 
1913-ban vette, használtan – 
kapja el pillantásomat, amely 
a régi masinán pihent meg. – 
Tizedmilliméter pontosság-
gal lehet dolgozni vele. Akár-
csak azzal a perforáló géppel.

Csöng a telefon. A diploma-
munkáját akarja beköttetni va-
laki. A mester fél szóból is ért, 
talán az abszolvált fiataloknál 
is jobban ismeri az egyetem kö-
vetelményeit. A közeli Műszaki 
Egyetemen az évfolyamok egy-
másnak adják nevét, címét. 
Mérnökgenerációkat szolgált 
az évek hosszú során.

Ez azonban csak kis részét 
adja a Gerő család munkájának. 
Színes fényképeket nézegetünk. 
Az Országos Széchényi Könyv-
tár és az Országos Levéltár régi 
könyvei, időmarta, tönkrement 
kötetei és ugyanazok felújítva. 
Igényes, szép munkák. Nehéz 
megvonni a határt: mesterség ez 
vagy művészet?

Az aranyozás a legkénye-
sebb munka, szinte önálló ága 
a szakmának. Művészi adott-
ság, érzék kell hozzá.

– A kisebbik fiam az ara-
nyozás mestere nálunk. Volt 
hozzá tehetsége, biztos a 
keze, ezt tanulta ki. Mi kötöt-
tük át például Kossuth Lajos 
munkáinak eredeti kiadását, 
a levéltárnak a Klösz-albumo-
kat restauráltuk, vagy hu-
szonöt kötetet.

Gerő József a fővárosban 
született, dolgozott, mégis 
érdi őslakosnak tartja magát. 
Végigélte a település fejlődé-
sét és segítette is, ahogy tud-
ta. Tizenöt éve tanácstag.

Saját bőrén érzi
– Amikor 1944. március 19-én 

a német fasiszták megszállták 
az országot, egy napra haza-
szöktem a katonaságtól és ki-
költöztettem a családot Érdre. 
Egy kis nyaralónk volt ott, még a 
harmincas években vettem, 
amikor parcellázni kezdtek ar-
rafelé. Azóta ott élünk. Így hát 
saját tapasztalatom: az utolsó 
évtizedben valóban ugrásszerű-
en fejlődött a település.

Aztán a gondokat, bajokat 
sorolja. Elsőként a még min-
dig akadozó ellátást említi. 
Mint mondja, a környékükön 
valamikor hat szatócsüzlet 
volt, ahol petróleumtól a zok-
niig mindent lehetett kapni. 
Most a két bolt egyike is meg-
szűnt. A tanácson azt mond-
ják, szerezzenek vállalkozót, 
még aznap kiadják az enge-
délyt. Saját bőrén érzi az óvo-
dai helyzet feszítését is; tagja 
a felvételi bizottságnak. Ha 
igazságot akarunk tenni, bi-
zony alaposan meg kell rágni 
a döntést, újra és újra számba 
veszik a jelentkezők érveit, 
hogy valóban a legjobban rá-
szoruló gyerekek kerülhesse-
nek be az óvodákba.

Reménye az unokája
Gerő mester akár letagad-

hatná 64 évét. Egyszer már 
elment nyugdíjba. Huszon-
egy hónapig bírta, aztán is-
mét kiváltotta az ipart. Jövő-
re lenne a huszonöt éves jubi-
leuma, a családi műhelynek 
pedig a hetvenéves fennállá-
sa. De ő ezt már nem akarja 
megvárni.

– Most már végleg nyugdíj-
ba megyek. Majd segítek a 
gyerekeknek. Kértem, ment-
senek föl tanácstagi megbízá-
som alól. Nem a velejáró mun-
ka, nagy felelősség miatt, ha-
nem mert egy fiatal tanácstag 
könnyebben szót ért a maga-
korabeliekkel. Márpedig Érd 
fiatal város. Természetesen, 
ha igényt tartanak rá, tovább-
ra is segítek abban, amiben 
tudok. Nyugodt szívvel adom 
át a helyet a fiataloknak, úgy 
érzem, megtettem, ami tőlem 
tellett.

A szálak nem szakadnak el. 
Megmarad a kapcsolat a 
szakmával és a közéleti mun-
kával egyaránt. S talán to-
vább él a könyvkötő dinasztia 
is az unokával.

– Igen, ebben nagyon bí-
zom. A fiam kislánya, aki 
most megy első osztályba, 
szinte a műhelyben nő fel, 
minden nagyon érdekli. Ta-
lán ez nemcsak egy gyermek-
kori kíváncsiság marad, ha-
nem idővel komoly elhivatott-
sággá érlelődik.

1982. augusztus 20.

Urbán LászLó – Érdi arcok

                              
 

 
 

Meghívó 
     

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

szeretettel meghívja Önt és családját 
 

a 2019. december 4-én (szerdán) 17 órakor 
rendezendő  PÓDIUM-estre. 

 
Program: 

- könyvbemutatók (Habos László, Poly-Art antológia) 
- festészet (Wenszky Ágnes és Nagyszalóki András) 
- Poly-Art irodalmi díj átadása 
- interjú Orbán Péterrel és feleségével 

 
Közreműködnek: 

az Irka tagjai és Megyeri-Kiss Réka (VMG –hegedű) 
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek 
zárva; kedd-szerda 8.30–16 óráig; 
csütörtök 12–19 óráig. A pénztári 
nyitvatartáson kívül az előadások előtt 
1 órával!
PROGRAM
SZÍNHÁZ
Colin Higgins: Maude És Harold
Vígjáték a Körúti Színház előadá-
sában
November 24-én, vasárnap 15 órakor
ELŐZETES
VERNISSZÁZS
Poly-Art csoportos kiállítás
A kiállítást megnyitja Takács Péter 
műgyűjtő. Közreműködik Deák 
Mihály előadóművész, Szabóné 
Bán Ildikó zongora, valamint Habos 
László vers
December 13-án, pénteken 18 órakor
KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A Határtalan képzelet
Gyöngymanufaktúra, avagy Veres 
Ági és Szabó József kiállítása
Megtekinthető december 10-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Állati képek
Kasza Gábor – pillanatok és portrék 
az állatok világából
Megtekinthető november hónapban
KAMARATEREM
Valahonnan valahová
Szabó Márta fotókiállítása
Megtekinthető december 10-ig

KLUBÉLET
Irodalomkedvelők Klubja
Öröklét? Az őszi pályázat eredmény-
hirdetése
November 22-én, pénteken 18 órakor
Kertbarát kör
Adventi koszorúkészítés
Régi Parkvárosi Közösségi Ház, 
Bajcsy-Zsilinszky út 206–208.
November 29-én, pénteken 17 órakor
Kézműves klub
Ünnepi készülődés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 
2/B.
December 21-én, 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
Érdi Hungarikum Klub – Érdikum
Minden hónap második csütörtökén 
18 órakor

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
Lengyel táncház
November 23-án, szombaton 17 
órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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 10–18 
óráig, szombat-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként

TÁRLAT
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva
Ideiglenesen zárva!
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetu-
nióba kényszermunkára elhurcolt 
honfitársaink 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 elérhetősége-
ken kaphatnak az érdeklődők
FELNŐTTKÖNYVTÁR
Ajánló
Válogatás ijesztő borítójú könyvekből
November hónapban
GYERMEKKÖNYVTÁR
Foglalkozások az időjárásról
November hónapban
A négy vándor
A Portéka Színház zenés bábelő-
adása.
A helyek korlátozott száma miatt 
előzetes bejelentkezést kérünk!
November 27-én, szerdán 9.45 órakor
Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak 7 hónapos 
kortól 3–4 éves korig
November 29-én, pénteken 10 órakor
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Diavetítés kicsiknek
November 25-én, hétfőn 18 órakor

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

Foglalkozásokra csoportokat csak 
előzetes egyeztetés után tudunk 

fogadni. Kérjük, hogy legalább két 
héttel előre kérjenek időpontot 

azon részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy személyesen, 

ahol a foglalkozás zajlik majd.

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig
VERNISSZÁZS
Hajdú Kinga festőművész 
kiállítása
Megnyitja Kósa Rozália
November 22-én, pénteken 18 órakor

Mikulás-les
A Csiga-duó gyerekkoncertje. Részle-
tek a Facebookon
November 29-én, pénteken 10 órakor
Vernisszázs
Nagy Albert fotókiállítás-megnyitója
November 30-án, szombaton 16 órakor
Tárlat
Kávránné Szedmák Ilona és 
Vimcze Judit önálló kiállítása
Megtekinthető november 28-ig
ELŐZETES
Karácsonyi Ajándékgyár
Részletek a Facebookon
December 7-én, szombaton 15 órakor
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
Szenior Örömtánc
14 órakor haladóknak
Zsírégető erősítés
19 órakor
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Zumba
18.30 órakor
PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor
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November 25., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35  2019–2020. évi női kézilabda-

bajnokság
  DKKA–ÉRD  

(2019. szeptember 8-ai meccs)
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 26., KeDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
 GROOVEGUARD WINE234 2. rész
20:40  Flóra Film – madarat tolláról…   

12. rész
 ismeretterjesztő filmsorozat
21:10 2019–2020. évi labdarúgó-bajnokság
 ÉRDI VSE–VLS Veszprém
22:50 műábránd 
  FRÖMMEL GYULA 60 kiállítás tárlatvezetés 

2. rész.
23:05 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó
23:40 verses percek

November 27., SZerDA
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:35 mozgás sportmagazin
20:05 bibliai Szabadegyetem 

20:55 Globo Tv – Portré 
 Csabai Márk
21:20 egy nap a világ – Dalmácia
 útifilmsorozat
21:40 Sztárportré 223. rész
22:05 Fény-Kép kulturális magazin 
22:35 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
22:50 Híradó
23:10 verses percek

November 28., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fény-Kép kulturális magazin
20:05 Sztárportré 223. rész
20:30  2019–2020. évi női kézilabda-

bajnokság
 DKKA–ÉRD (2019. szeptember 8-ai meccs)
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 29., PÉNTeK
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Érdi Szenior akadémia 
  Mit együnk és mit ne együnk időskorban 

3. rész
20:00 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:10 reguly konferencia 1. rész 
  Kerezsi Ágnes előadás a Magyar Földrajzi 

Múzeumban
20:40 vajtó és a világ – Szolnok
 útifilmsorozat 
21:35 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:05 Fény-Kép kulturális magazin 
22:35 mozgás sportmagazin

23:05 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó
23:40 verses percek

November 30., 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 224. rész
21:05 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 Globo Tv – Portré
 Csabai Márk
21:55 egy nap a világ – Dalmácia
 útifilmsorozat 
22:20 bibliai Szabadegyetem
23:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
23:40 verses percek

DeCember 1., 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 reguly konferencia 1. rész
  Kerezsi Ágnes előadás a Magyar Földrajzi 

Múzeumban
21:00 vajtó és a világ – Szolnok
 útifilmsorozat    
21:55 mozgás sportmagazin
22:25 Fény-Kép kulturális magazin
22:55 Érdi Szenior akadémia
  Mit együnk és mit ne együnk időskorban 

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

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré 

– sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

11.00 A tudomány mai állása 
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé  

Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

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

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

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

VASÁRNAP
06.00 Aréna ism.
08.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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Részvételi díj: 4000 Ft/foglalkozás 

Helyszín: Parkvárosi Közösségi Ház (2030 Érd, Gépész u. 14.) 
A férőhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezést a regisztráció sorrendjében fogadjuk el! 

Regisztráció a helyszínen, személyesen november 29-ig.  

Bővebb információ a Facebook-on és a szepesmk.hu oldalon. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Karácsonyi Ajándékgyár 

felnőtteknek         
Igényes ajándékok készítése 16 éven felülieknek 

2019. december 7. (szombat), 15.00 

        

 

                 

 
 

 

 

   

Parkvárosi 
Közösségi 

Ház 
 

Válaszd ki! 
Regisztrálj! 
Fizesd be! 
Gyere el! 

Készítsd el! 
Vidd haza! 
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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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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 2020. 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.

Érdi Kincses Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.(1) 
és a 66/A bekezdéseiben foglaltak alapján óvoda-
pedagógusi munka ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési in-
tézményeiben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet vonatkozó az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógus;
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 felhasználói szintű MS Office (irodai alkal-

mazások);
•	 felhasználói szintű Levelező rendszerek 

(LotusNotes, Outlook);
•	 felhasználói szintű Internetes alkalma-

zások;
•	 szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
•	 kiváló szintű, precíz, pontos munkavégzés;

•	 kiváló szintű szakmai tudás;
•	 kiváló szintű innovatív, kezdeményező;
•	 kiváló szintű kommunikáció készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 érvényes közalkalmazottaknak szóló er-

kölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okiratok másolatai;
•	 fényképes szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
december 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses 

Óvoda címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Edit utca 3.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 757/2019, 
valamint a munkakör megnevezését: óvo-
dapedagógus;

•	 elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira 
részére a kincses@erd.hu e-mail címen 
keresztül;

•	 személyesen Lehóczki Anna Elvira részére, 
Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: in-
tézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
december 6.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Pöttöm Sziget Bölcsőde

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Aradi utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a böl-
csődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyermekek 
szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, nap-
közbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 emelt szintű szakképesítés, kisgyermek-

nevelő;
•	 magyar állampolgárság vagy külön 

jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett státusz;

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

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

(BA);
•	 bölcsődei nevelésben, legalább 3–5 év 

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

másolat;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
december 16.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére történő 
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
788/2019, valamint a munkakör megne-
vezését: kisgyermeknevelő;

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

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

ségekkel tölthető be;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó jelentke-

zők személyes meghallgatáson vesznek 
részt;

•	 a pályázót a pályázati határidő lejártát 
követő öt napon belül a pályázat előké-
szítője által összehívott, legalább 3 tagú, 
a betöltendő munkakör feladatait érintő-
en szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
december 20.

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

Az utcanévről és a házszámtábláról, a házszámozás szabályairól szóló 
10/2014 (V.28.) önkormányzati rendelet szerint a Közgyűlés hatás-
körébe tartozik a közterületek elnevezése, nevük megváltoztatása. A 
rendelet 10.§ (3) bekezdés alapján az utcaelnevezéssel kapcsolatos 
előkészítési feladatok során az előkészítő Gazdasági Bizottság kikéri az 
elnevezéssel érintett tulajdonosok véleményét. A rendelet 3.§ a) pont 
fogalommagyarázata szerint közterület az egyéb ingatlanoknak a köz-
használatra átadott területrésze is.

A fentieknek megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Érin-
tetteket, hogy a bizottság az érintett ingatlantulajdonosok 
javaslata alapján a földhivatali nyilvántartás szerint jelenleg 
névtelen, 2402/4 hrsz-ú, közforgalom elől el nem zárt magán-
út esetében a Faműves utca elnevezést készíti elő.

Az Érd északnyugati részén található, Sóskúti útról nyíló útszakasz 
javasolt elnevezése illeszkedik a területen kialakult tematikus – mes-
terségnevek – elnevezési rendbe.

A tervezett elnevezéssel kapcsolatban tájékozódhatnak a www.erd.
hu honlapon és 2019. november 27-ig jelezhetik írásos véleményüket 
a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán (Alsó u. 3.) leadva, a Főépítészi Cso-
port részére címezve (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetőleg a foepitesz@erd.
hu e-mail címre küldve.

Közérdekű hirdetmény
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Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
fizika–bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Gárdonyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: felső, 
valamint gimnáziumi tagozaton fizika tantárgy 
oktatása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 egyetemi végzettség, fizika szakirány;
•	 büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
december 12.  A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pintérné Bernyó Piroska 
nyújt a 06-23-365-140-es telefonszámon vagy a 
gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: elekt-
ronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a 
gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
december 13. 

Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
oktatástechnikus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Gárdonyi Géza utca 1/b. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
iskolai technikai eszközök karbantartása, rendez-
vények technikai biztosítása.
Munkakör betöltésének feltételei:
•	 minimum középfokú iskolai végzettség;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának feltételei:
•	 önéletrajz;

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány má-
solata;

•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
december 12. A pályázati kiírással kapcsolatos to-
vábbi információt Pintérné Bernyó Piroska igaz-
gató nyújt a 06-23-365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázat Érdi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola és Gimnázium cí-
mére történő megküldésével (2030 Érd, 
Gárdonyi Géza út 1/b);

•	 elektronikus úton a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
december 13. 

Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
tanító

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: 
napközis nevelői feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 szakirányú végzettség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;

•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okiratok máso-

lata.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a pályázat elbírálását követően 
azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. december 12. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Pintérné 
Bernyó Piroska nyújt, a 06-23-365-140-es 
telefonszámon vagy a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska 
részére a gardonyi.erd@gmail.com e-mail 
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. december 13. 

Kacifántos találkozó
Közel harmincan jöttek el múlt pénteken az Életfa szü-
lőtalálkozójára. Ez rekordszám, de az anyukák által 
alapított, kezdetben csak a közösségi oldalon kommuni-
káló, egyesületté lett csoport taglétszáma is az: mára 
meghaladta a háromszázat. 

Ez egyrészt örömteli do-
log, a fejlődést, gyarapodást 
mutatja, másrészt elgondol-
kodtató, hiszen az Életfához 
olyan szülők csatlakoznak, 
akik SNI-s, szellemi vagy 
testi – illetve gyakran mind-
kettő – fogyatékkal élő gyer-
meket nevelnek. Ha három-
százan vannak a csoport-
ban, hányan lehetnek a való-
ságban? És milyen élethely-
zetekben? 

A múlt pénteki találkozón 
két-két percben minden szü-
lő bemutatkozhatott. Ki ne-
vetve, ki sírva szedte össze 
élete legfontosabb mozzana-
tait. Sokan úgy kezdték: az 
én gyerekem (is) autista. Ez 
volt a közös nevező, ám az 
élethelyzetek teljesen má-
sok. Van, aki átlagos iskolá-
ba jár. Van, aki egyáltalán 
nem beszél. És olyan is, aki 
már egyetemre jár, a párja 
mindenben segíti, és azon 
dolgozik, hogy megtanulja: 
hogyan kell önállóan élni. 

Más szülők, akiknek sú-
lyosan, illetve halmozottan 
fogyatékos a gyermekük, 
apró, de annál biztatóbb 
eredményekről, események-
ről meséltek. Az az anyuka, 
aki csak akkor hagyhatja 
magára pár órára a gyerme-
két, ha sikerül intenzíves nő-
vért szereznie, teljesen mást 
él meg sikerként, mint egy 
egészséges gyermeké, és a 
legapróbb dolgoknak is na-
gyon tud örülni. Hallgatva 
őket, világossá vált: ez a kö-
zös mind a harminc szülőben 
és az, hogy megtanultak 
építkezni a veszteségeikből. 

Sokan a fennmaradó ener-
giáikat alkotásra, tanulásra 
fordítják. Van, aki rajzol, 
szappant készít, kézimunká-
zik. Vagy elvégzett egy 
gyógypedagógiai asszisz-
tensi képzést, mert így még 
hozzáértőbben tud foglal-
kozni a gyermekével. Az au-
tista gyerekek anyukái közül 
sokan visszamentek dolgoz-
ni, a súlyosan, halmozottan 
fogyatékos gyerekek mellől 
azonban nem tudnak elmoz-
dulni az anyukák – az egye-
sület vezetői többek közt 
azon dolgoznak, hogy ez ne 
így legyen. Hosszas előkészí-
tés után sikerült elindítani-
uk egy fejlesztő napközit.

Ahogy Ömböli Ágnes, az 
egyesület elnöke elmondta, 
jelenleg két gyermek tölt itt 
heti három délelőttöt – egye-
lőre még szülői felügyelettel, 
ugyanis a fejlesztést végző 
szakemberek mellett – akik 
kijárnak az Életjel Családi 
Centrumba – szükség volna 

egy gyógypedagógiai asz-
szisztensre is, aki vigyáz a 
gyerekekre és segít a fejlesz-
tésekben a pedagógusok-
nak. Így az anyukák egy-egy 
délelőttre mentesülnének a 
gyakran huszonnégy órás 
szolgálat alól. 

– Gyermekeink iskolakö-
telesek, a Móra iskolába van-
nak beíratva, ám az intéz-
mény nem tudja fogadni 
őket, ennek nincsenek meg a 
feltételei. Az iskola fejlesztő-
pedagógusai most házhoz 
járnak, ami viszont nem te-
szi lehetővé, hogy az anyu-
kák dolgozzanak vagy le-

gyen saját magukra fordít-
ható idejük. Ezért hoztuk 
létre ezt a fejlesztő napközit, 
ami még kísérleti jelleggel 
működik – tette hozzá Ági.

Ezzel párhuzamosan sok 
olyan programot szervez-
nek, amelyen a gyerekek és 
a szülők együtt vehetnek 
részt: vízi és zeneterápiás 
foglalkozásokat, sárkányha-
józást, Mikulás-ünnepséget 
– ezek alkalmat nyújtanak 
arra, hogy a családok közö-
sen kimozdulhassanak. Hi-
szen, ahogy Ági mondani 
szokta, a kacifántosak is el-
sősorban gyerekek, akiknek 
ugyanúgy szükségük van 
élményekre, mint egészsé-
ges társaiknak.

A szülőtalálkozókra meg 
az anyukáknak van legin-
kább szükségük: ahol be-
szélgethetnek, új barátokat 
szerezhetnek, segíthetnek 
egymásnak, és a beszélgeté-
sekből újabb jó ötletek szü-
letnek. A pénteki találkozón 
például felmerült az ötlet, 
hogy az édesapákat is hoz-
zák össze, szervezzenek ne-
kik külön programokat, ta-
lálkozókat. Az egészségügy-
ben a figyelem rendszerint a 

kacifántos gyerekekre irá-
nyul, az anyukákra, érzése-
ikre, fizikai és lelki jóllétük-
re annál kevesebb energia 
jut, az apákra meg aztán 
végképp elenyésző figyelem 
terelődik, pedig ők is ugyan-
úgy hatalmas terheket hor-
doznak, mint az édesanyák. 
Ezen is szeretne változtatni 
az Életfa, ahogy az emberek 
általános reakcióin, előítéle-
tein is – többek között nyitott 
programjaikon keresztül, 
hogy minél többen megis-
merjék, elfogadják a kaci-
fántos családokat. 

QQ ÁdÁm K.

Az Életfa egyre terebélyesebb és egyre több név kerül rá  (Fotó: Á. K.)
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

karbantartó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
•	 a szervezeti egységek területén a 

javítási és karbantartási munkák el
végzése;

•	 villanyszerelés, vízszerelés, kazánok 
működésének felügyelete;

•	 kisebb lakatosmunkák elvégzése, ki
sebb festés, vakolás, javítás, hulladék 
összegyűjtése;

•	 télen síkosságmentesítés, hóeltaka
rítás;

•	 a szervezeti egységek telephelyein 
esetlegesen észlelt és jelzett hibák 
kijavítása.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a Közalkal
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 szakmunkásképző intézet;
•	 legalább B kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 középiskola/gimnázium;

•	 karbantartási munkákban szerzett, 
legalább 5 év feletti szakmai tapasz
talat.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. december 13. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociá

lis Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2031 Érd, Pf. 
127.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azo
nosítószámot: 1/778/2019, valamint a 
munkakör megnevezését: karbantartó.

•	 elektronikus úton Szakács András 
részére a munkaugy@szocgond.hu  
email címen keresztül.

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

jelölt végzettségekkel lehetséges;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó je

lentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. december 20.

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI
A hét minden napján,  

0–24-ig hívható telefonszámok:
Szociális Gondozó Központ:

Utcai szociális munkás:  20/5769021
Gyermekjóléti Szolgálat:  20/2318561
Hajléktalanszálló: 20/3368773

Polgárőrség:  30/2000890
Érdi Vöröskereszt: 70/9338306
Mentő, Rendőrség 104; 112
Orvosi ügyelet

Gyermekorvosi ügyelet 23/365770
Felnőttorvosi ügyelet 23/365274

Közérdekű tájékoztató

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!

Ha illegális szemétlerakást észlel a városban,
az alábbi telefonszámon, illetve email címen

tehet bejelentést 0–24 óráig:
06-30-2000-890

macsotay.polgarorseg@gmail.com

Fizikashow és matekverseny
Pénteken lezárultak az Érdi Vörösmarty Mihály Gimná-
ziumban a beiskolázási tanulmányi versenyek. 

November 8-án biológia-
kémia, illetve humán, 15-én 
pedig matematika-fizika 
tanulmányi versenyt ren-
deztek a nyolcadikos diá-
kok számára. Ezek az al-
kalmak egyben nyílt napok 
is voltak, hiszen míg a fel-

adatlapok javítása, értéke-
lése zajlott, a versenyzők 
megismerkedhettek a gim-
názium laboratóriumával, 
különleges kísérleteket, be-
mutatókat tekinthettek 
meg, illetve interaktív elő-
adást hallgathattak meg. A 
versenyeknek természete-
sen volt tétje is, hiszen az 
első négy-négy helyezett 
mentesül a szóbeli felvételi 
vizsga alól az adott tan-
tárgyból. És ami nagyon 
fontos, hogy az eredmény 
birtokában a diákok lemér-
hetik, hogy állnak, mit kell 
még pótolniuk, ha az intéz-
mény valamelyik tagozatá-
ra szeretnének felvételizni.

A VMG-ben a jövő tanév-
ben az általános tantervű 
mellett emelt szintű tantervű 
képzés indul angol, valamint 
német nyelvből, matematiká-
ból, biológiából, kémiából, 

illetve történelemből, emel-
lett nyolcosztályos gimnázi-
umi tagozatot is indítanak. A 
négyosztályos gimnáziumba 
jelentkezők felvételénél fi-
gyelembe veszik a központi 
írásbeli eredményét – ezt 
majd januárban írják a gye-

rekek –, valamint az érettsé-
gi tantárgyak hetedik év 
végi és nyolcadik félévi ér-
demjegyeit, és az emelt szin-
tű képzésre jelentkezők ese-
tében szóbeli meghallgatást 
is tartanak. Érdemes megje-
gyezni, hogy az intézmény-
ben a túljelentkezés általá-
ban 2,5–8-szoros, a válasz-
tott tagozat függvényében, 
ami nem véletlen: a VMG az 
ország legjobb gimnáziumai 
között van, a HVG nemrég 
közölt idei rangsorában a 
harminchatodik.

– Természetesen nem fel-
tétlenül azok vesznek részt 
ezeken a versenyeken, akik 
hozzánk szeretnének jelent-
kezni. A tapasztalat az, hogy 
a diákok nagyon szeretik 
ezeket a programokat. A ter-
mészettudományos vetélke-
dőnek több évtizedes hagyo-
mánya volt az iskolában; ez 

bővült 1993-ban, amikor a 
matematika tagozat elin-
dult, a komplex matematika-
fizika tanulmányi verseny-
nyel. A humán tagozat 2008-
ban indult, azóta rendezünk 
ilyen vetélkedőt is – mondta 
lapunknak Szilasné Mészá-
ros Judit intézményvezető, 
akitől megtudtuk azt is: a 
három versenyre összesen 

mintegy kétszáz diák jelent-
kezett.

Ahogy az már szokás, a 
matematika-fizika komplex 
versenyt a fizikashow zárta 
múlt pénteken. A gimnázi-
um felsőbb éves diákjai lát-
ványos kísérletekkel szóra-
koztatták a nyolcadikoso-
kat, akik részt is vehettek a 
különböző feladatokban, 
aki pedig jól válaszolt a kér-
désekre, csokit kapott ju-
talmul. 

A gimnazisták felkészülé-
sét, illetve bemutatóját Var-
ga Zsolt és Petrovácz Ilona 
szaktanárok segítették. 
Mint Varga Zsolt lapunknak 
elmondta, szárazjéggel, fo-
lyékony nitrogénnel és héli-
ummal mutattak be látvá-
nyos kísérleteket a diákok. 
Palackot robbantottak, 
deszkát repesztettek a szén-
dioxid erejével, lufit és ró-
zsát törtek darabokra, hogy 
csak párat említsünk a kí-
sérletek közül, amelyek 
nemcsak a nyolcadikosok, 
hanem a kísérő szülők, pe-
dagógusok számára is látvá-
nyosak voltak. A legnagyobb 
izgalom persze a végén várt 
a diákokra, hiszen a fizika-
show után hirdették ki a ver-
seny eredményét (lásd kere-
tes írásunkat.

QQ ÁdÁm KataliN

EREDMÉNYEK
Biológia: Mosonyi Márk (Bolyai), Édes Fanni (Bolyai), Klucsik Bence 
(Andreetti, Sóskút), Márkus Péter (II. Rákóczi, Tárnok).
Kémia: Molnár Frida (Érdligeti), Sepsi Csongor (Bleyer, Budaörs), Sal-
ler Bálint (Bleyer, Budaörs), Békei Botond (Bleyer, Budaörs).
matematika-fizika: Hadházi András (Zimándy, Törökbálint), Ruff 
Tamás (1. sz., Százhalombatta), Osztatni András Balázs (Árpád, Buda-
pest), Blázsovits Máté (Bolyai).
történelem: Balogh Dániel (Bolyai), Megyeri-Kiss István (Rózsakerti, 
Budapest), Denkovics Anna (Vajda, Vál), Hallgató Zalán János (Eöt-
vös, Százhalombatta).

A gimnázium felsőbb éves diákjai látványos kísérletekkel szórakoztatták a nyolcadikosokat  (Fotó: Á. K.)
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Szülők az iskolapadban
A szülők is tanulhatnak a Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskolában. Többek között azt, hogyan tudják a peda-
gógusokkal együtt megkönnyíteni az iskolakezdést a 
gyermekeik számára, mit jelent az iskolaérettség és mi 
a teendő különböző tanulási nehézségek esetén. 

A Szülők iskolája első al-
kalmán a múlt héten Varga 
Lászlóné Géczi Barbara, a 
Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Érdi Tagin-
tézményének igazgatóhe-
lyettese adott tanácsokat az 
érdeklődőknek arra vonat-
kozóan, mire kell odafigyelni 
az iskolába kerülő gyerme-
kek esetében (is). A mozgás-
terapeuta-gyógypedagógus 
a megfelelő mennyiségű al-
vás és testmozgás, valamint 
az egészséges táplálkozás 
mellett a számítástechnikai 
eszközök veszélyeire is fel-
hívta a résztvevők figyelmét.

Az alvással kapcsolatban 
hangsúlyozta, hogy a 6–7 
éves gyermeknek még napi 
11–12 óra, a 12 éves gyerek-
nek pedig 10–11 óra az al-
vásszükséglete. 

– Az alvás ideje alatt ter-
melődnek olyan hormonok, 
amelyek felelősek a napi él-
mények feldolgozásáért, de 
ha nincs megfelelő alvás-
mennyiség, akkor ezek fel-
halmozódhatnak, és szoron-
gást, depressziót is okozhat-
nak. Emellett az alvásnak 
abban is hangsúlyos szerepe 
van, hogy rögzüljenek azok 
az emléknyomok, amik nap 

közben érik a gyermeket – 
tette hozzá Barbara. 

Az étkezésről szólva ki-
emelte, nagyon fontos, hogy 
az minél változatosabb le-
gyen, és sok gyümölcsöt, 
zöldséget, rostot tartalmaz-
zon, ugyanakkor fontos azt 
is tudni, hogy ma már sokkal 
kevesebb vitamin- és ásvá-
nyianyag-tartalma van a 
gyümölcsöknek és zöldsé-
geknek, ezért ezeket pótolni 
kell valamilyen formában.

– Emellett fontos, hogy a 
gyerekek már egészen pici 
kortól, különösen az óvodás 
élet során, megfelelő moz-
gásmennyiséget kapjanak 
az idegrendszer optimális 
fejlődéséhez – emelte ki a 
mozgásterapeuta. 

Barbara úgy látja, hogy 
ehhez képest sajnos keveset 

mozognak a gyermekek, so-
kat ülnek számítógép, tablet, 
tv előtt, aminek számos ká-
ros hatása bizonyított. 

– Ma a szabadidős tevé-
kenységek nagy része egyre 
inkább 2D-ben zajlik, ami 
miatt az agyterületek töre-
déke aktiválódik. A mozgás 
elengedhetetlen feltétele an-
nak, hogy tudjanak térben 
tájékozódni, irányokat diffe-
renciálni, tudjanak távolsá-
got becsülni, tisztában le-
gyenek önmaguk felépítésé-
vel, testsémájukkal. Sőt, a 
mozgás a beszédfejlődést és 
a később kialakuló szimboli-
kus megértést is befolyásolja 
– emelte ki a tagintézmény 
igazgatóhelyettese. 

A számítógépekkel, tévé-
nézéssel kapcsolatban a 
gyógypedagógus arra hívta 
fel a figyelmet, hogy ezek ál-
tal túlzott mennyiségű vizu-
ális inger éri a gyermekeket. 

– Kimutatták, hogy ha két 
hónapon keresztül napi két 
órát néz tévét a gyermek, ak-
kor az szorongást idézhet 
elő benne. Az elektronikai 
játékok és eszközök függő-
séget okozhatnak, főleg 
azoknál a gyerekeknél, 
akiknek kudarcélményük, 
tanulási nehézségük van. Ők 
ezzel kompenzálnak, egyút-
tal annyira hozzászokhat-
nak ezekhez, hogy az elsza-
kadás, korlátozás komoly 
problémát fog jelenteni szá-
mukra.

Az iskolakezdés megvál-
toztathatja sok család ottho-
ni napi rutinját is, de a szak-
értő szerint arra ilyenkor is 
oda kell figyelni, hogy minő-
ségi időt töltsünk együtt a 
gyermekünkkel. 

A Szülők iskolájának leg-
közelebb órájára januárban 
fognak becsengetni a Kőrö-
siben.  n JAN

Lop ótökmagért fokhagymát
Nagyon jó időpontban került sor a Kertbarát Kör őszi 
csereberéjére: az enyhe idő kedvezett a kerti munkák-
nak, és nemcsak a lombseprésnek, hanem az ültetésnek 
is. Az érdeklődők tanácsokat kaphattak arra nézve is, 
mit tanácsos még elvégezni a fagyok beállta előtt.

Kukorica, lopótökmag, 
fokhagyma, nárciszhagy-
ma, mályvamag, mesevirág, 
uborkamag, erős paprika – 
többek közt ezek cseréltek 
gazdát a Kertbarát Kör ha-
gyományos őszi csereberé-
jén, múlt pénteken. Ilyenkor 
a kertbarátok meglepik egy-
mást kertjük gyümölcseivel, 
növényeivel – elhozzák, ami-
ből felesleges termett, illetve 
amit szívesen megosztaná-
nak másokkal. 

– Nemcsak ősszel, hanem 
tavasszal is tartunk ilyen 
rendezvényt. Hogy mióta, 
azt nem tartjuk számon, any-
nyira szerves része az éle-
tünknek. Van, hogy egyéb 
összejöveteleink során is 
hoz valaki palántát, amiből 
többet termesztett, mint 
amire számított – mondta la-
punknak Németh Antal, a 
Kertbarát Kör vezetője, akit 
arról kérdeztünk: hogyan 
érdemes a kertművelőknek 
készülniük a télre?

– Bár még enyhe az idő, és 
a madarak találnak eleséget 
maguknak, fontos, hogy már 
most elkezdjük az etetésü-
ket, és hozzászoktassuk 
őket az itatáshoz is, mert így 
a fagyos időben jobban meg-
találják majd az eleséget és 
a vizet. Ilyenkor szoktam el-
ültetni az áttelelő salátát és 
a zöldhagymát is, hogy kora 
tavasszal már hajtsanak. A 

hagymának egyetlen titka 
van: egy picit mélyebbre kell 
ültetni, mint a szokásos két-
három centiméter. Baranya 
megyei emlékeim alapján 
idén Erzsébet- és Katalin-
nap között borsót is ültetek; 
mivel a telek sokkal enyhéb-
bek, mint régebben, szerin-
tem áttelel majd, és jövőre 
nagyon korán lesz friss, 
zsenge zöldborsóm – fűzte 
hozzá Németh Antal. 

– Ügyeljük a fák védelmé-
re is: amíg ez az enyhe idő 
tart, takarítsuk el a fák alól 
a beteg ágakat, leveleket, és 
végezzük el a lemosó perme-
tezést, mert a gombák és a 
rovarok áttelelnek a fán 
vagy akár a földön, a levelek 
között. A dióval nagyon sok 
probléma van országszerte 
– a dióburok-fúrólégy ellen 
lehet rovarirtó szerrel véde-
kezni. Ez a kártevő is a tala-
jon, illetve a talajban telel át, 
ezért az összes lombot össze 
kell gyűjteni a fa alól – hang-
súlyozta Németh Antal. 

Az őszi cserebere után ad-
venti koszorú készítésével 
várják a klubtagokat, illetve 
az érdeklődőket: az Éltető 
Értékeinkért Egyesülettel 
közösen szervezett alkalmat 
a régi Parkvárosi Közösségi 
Házban tartják majd, no-
vember 29-én. A nyitott 
programhoz bárki csatla-
kozhat.  n ÁdÁm K.

Nyílt nap a Marianumban
Nyílt napot tartottak a Marianum gimnáziumban a 
nyolcadikosok és szüleik számára. Az általános tájé-
koztató mellett fizika-, történelem-, angol- és német-
órákon vehettek részt az érdeklődők.

Harmadik gimnáziumi 
évfolyamát indítja el 2020 
szeptemberében a Maria-
num iskola. A 34 fős gimná-
ziumi osztály egyik fele 
emelt óraszámban német 
nyelvet, a másik fele angolt 
tanul majd, emellett mate-
matikából is magasabb óra-
számuk lesz a diá-
koknak, így fej-
leszti az iskola 
azokat a készsége-
ket, amelyek a ter-
m é s z e t t u d o m á -
nyos tantárgyak 
tanulásához nél-
külözhetetlenek. 

– Iskolánk 8 plusz 
4 évfolyamos intéz-
mény. A pedagógiai 
pr og r a mu n k b a n 
foglaltaknak megfe-
lelően megvan a le-
hetőség arra, hogy a 
tantestület döntése 
alapján, felvételi 
nélkül átkerülhes-
senek a gimnáziumi 
osztályba olyan 
nyolcadikos diákok, 
akik az általános 
iskolát is itt végzik. Idén 17 
helyet töltünk be így, további 
17 helyre pedig várjuk a je-
lentkezőket. Úgy tapasztal-
juk, elég nagy az érdeklődés, 
sokan regisztráltak a nyílt 
napunkra is – mondta lapunk-
nak Takácsné Tóth Noémi 
igazgató. 

Mint kérdésünkre el-
mondta, a jelentkezőknek 
központi írásbeli felvételi 
vizsgát kell tenniük, és vár 
rájuk egy elbeszélgetés, 
azaz szóbeli is. Emellett az 
intézmény motivációs leve-
let kér a szülőktől, amely-
ben bemutatják a családot, 

és ki kell tölteniük egy je-
lentkezési lapot is – az isko-
la honlapjáról letölthető.

Az, hogy a gyermek mi-
lyen felekezetű, nem számít, 
de a tapasztalat az, hogy – 
katolikus fenntartású isko-
láról lévén szó – többségben 
vannak a katolikus diákok.

– Mi evangélikusok va-
gyunk, de fontosnak tartjuk 
az iskola keresztény szelle-
miségét, ezért szeretnénk 
ide járni – mondta az egyik 
édesanya. – Mindenképp 
egyházi vonalon gondolko-
dunk, és az is számít, hogy 
közel legyen az iskola – tet-
te hozzá.

– A mi gyerekünk nyolc 
éve idejár, és felvételi nélkül 
mehet a gimnáziumi osz-
tályba – mondta egy másik 

anyuka, aki nagyon örül 
annak, hogy a Marianum-
nak megnyílt a gimnáziumi 
tagozata, és a fia ugyanott 
érettségizhet le, ahol kis el-
sősként kezdett annak ide-
jén. – Ennek nemcsak mi 
örülünk, hanem a fiunk is – 
tette hozzá.  n ÁdÁm K.

Harmadik gimnáziumi évfolyamát indítja el jövőre az iskola  (Fotó: Á.K.)
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Most még csak játékra hívott a csengő
Tizenhatodik éve rendezik meg az Érdligeti Általános 
Iskolában a nagycsoportos óvodások számára az iskola-
kóstolgatókat, ahol játékosan ismerkedhetnek a kicsik a 
leendő tanítóikkal és iskolájukkal. A rendezvény nagy 
népszerűségnek örvend, a múlt hét csütörtökön megtar-
tott idei első alkalmon is több mint 80 leendő első osztá-
lyosnak csengettek be a foglalkozásokon.

A gyerekek többsége ha-
lált megvető bátorsággal, 
sőt, mi több, játszi könnyed-
séggel vette az első aka-
dályt: történetesen hogy 
arra a fél órára, amíg a prog-
ram tartott, elengedjék a 
szüleik kezét egy (akkor 
még) talán vadidegen he-
lyen. Történhetett ez talán 
azért is, mert a közeli Kutya-
vári Tagóvodából komplett 
nagycsoportok verődtek itt 
össze, és a tömegben újabb 
és újabb barátokat fedeztek 
fel maguknak a gyerekek. 
De valószínűleg az akció si-
kerében azért annak is sze-
repe volt, hogy most minden 
leendő elsős megbizonyo-
sodhatott róla, nem vasorrú 
bábák és gonosz varázslók, 
hanem nagyon is játékos 
kedvű és barátságos tanítók 
kezei közé kerültek itt. A pe-
dagógusok pedig megtettek 
mindent, hogy az ott töltött 

fél órában lerombolják az is-
koláról szőtt összes rémme-
sét, ami talán egyik-másik 
kicsi fejében élt. Az ese-
ménynek pedig épp ez is az 
egyik fő célja, ahogy azt már 
a főszervezőtől, Kapinya 
Máriától megtudom.

– Mielőtt a gyerekek isko-
lába jönnek, apróbb figyel-
meztetésekkel látják őket el 
a rokonaik, ismerőseik, 
hogy hú, na, majd mi lesz, ha 
már iskolába járnak. Mi sze-
retnénk feloldani bennük 
ezt a görcsöt, azzal, hogy 
megmutatjuk, ők már most 
is együtt tudnak dolgozni a 
tanító nénikkel és meg tud-
ják oldani a feladatokat. Így 
szeptemberben már semmi 
félelem vagy frusztráltság 
nem lesz bennük, hogy isko-
lába kell jönniük – fejti ki a 
pedagógus.

Közben a gyerekek 10–10 
fős csoportokban eltűnnek 

egy-egy teremben, ahol a ta-
nítók segítségével mindenfé-
le számolós, csoportosítós, 
színezős, állatfelismerős já-
tékot oldanak meg az ősszel 
kapcsolatban. Őszi falevele-
ket kell varázsolni a csupasz 
gallyakra, sünöket és móku-
sokat jóllakatni, diót és 
makkot válogatni, verset 
hallgatni, képet színezni. 
Egy percre nem unatkozik 
itt senki sem. 

Az egyik édesapa, Krisz-
tián, miközben az aulában 
vár lányára, elmeséli, hogy 
már ismerik az intézményt, 
hiszen a nagyobbik gyerme-
kük is ide jár. 

– Nekünk tetszik az a kö-
zeg, amit itt biztosítanak a 
pedagógusok a tanuláshoz. 
Szerintem iskolaválasztás-
nál az fontos, hogy olyan le-
gyen a környezet, amiben én 
is nyugodt szívvel ott ha-
gyom a gyermekemet és ő is 
jól érzi ott magát. Ez az isko-
la számunkra és úgy látom, 
a kisebbik lányunk számára 
is ilyen, épp ezért nem kér-
dés, hova írassuk majd őt.  

Az édesapa hozzáteszi, 
hogy mindenhol kellenének 
az ilyesfajta alkalmak, ami-

kor ismerkedni lehet az isko-
lával, a tanítókkal, az iskolai 
élettel, mert így, amikor már 
valóban be fognak csengetni 
ezeknek a gyerkőcöknek is 
szeptemberben, sokkal ott-
honosabban érzik majd itt 

magukat, és könnyebben 
megy a váltás az óvodából az 
iskolába.

Az Érdligeti március 5-én 
16.30-tól tartja a következő is-
kolakóstolgató foglalkozását. 

QQ noi

Sok-sok játékkal kóstoltak bele az iskolai életbe a nagycsoportos 
ovisok  (Fotó: J.A.N.)



KARRIER NAP AZ ÉRDI 
DM RAKTÁRBAN!

2019. november 30.  10-14 óra Érd,  
Fiastyúk utca 3. – dm raktár

A KARRIER NAP során egy interjún is részt vehetsz, amely 
alapján akár felvételt is nyerhetsz érdi raktárunkba. A 
részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni karrier 

oldalunkon (www.karrier.dm.hu), az állásajánlataink menüpont 
alatt tudsz! Keresd a KARRIER NAPOK az érdi raktárban 

állásajánlatot! Az eseményekkel kapcsolatos részletekről és 
tudnivalókról kérjük, tájékozódj az állásajánlatban!

Jelentkezésed után felvesszük veled a kapcsolatot időpont 
egyeztetés céljából!

A KARRIER NAP során a raktárba kijutáshoz buszt biztosítunk.

Útvonal: Adony-Pusztaszabolcs-Besnyő-Beloiannisz-Iváncsa-
Ercsi-Százhalombatta.
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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)

karosszérialakatosokat 
keresünk!

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában 
jártas karosszérialakatosokat keresünk  

a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.  
Karosszérialakatos végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán 
műszaki vezetőnél lehet 

az alábbi elérhetőségeken: 
katai.zoltan@homm.hu  

tel: 36-20-2369011

Nettó 250-300 ezer Ft-os fizetéssel 
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ÁLL  ÁSAJÁNLAT
KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA

A Bau-Haus Kft. felvételre keres könnyű fizikai munkára kor-
rekten bejelentett fizetéssel megbízható segéd- illetve beta-
nított dolgozót 8 órás munkarendben.
Munkavégzés helye: Törökbálint
Feladatok:
• fémlemezek darabolása, bevonatolása
• lemezhajlítás, csavarozás
• műanyag habok, cementlapok méretre vágása, ragasztása
• elemek összeszerelése
Előny: CO hegesztési tapasztalat (nem elvárás)
Amit kínálunk:
• stabil, hosszútávú munkalehetőség
• korszerű munkavégzési körülmények, változatos munkák
• korrekt vezetői hozzáállás 
• összetartó csapat
• versenyképes fizetés, teljesítményarányos ösztönzők
• segítségnyújtás a betanulási folyamatokban

Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
e-mail: bela.bagyon@bau-haus.hu

telefon: 06-70/380-8785
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68 Autóvillamossági szerelőket  keresünk 
nettó 300-350 ezer Ft fizetéssel!

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában 
jártas autóvillamossági szerelőket keresünk  

a XI kerületbe  azonnali kezdéssel.  
Autóvillamossági szerelői vagy autóelektronikai 

műszerész végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán 
műszaki vezetőnél lehet az 

alábbi elérhetőségeken  
katai.zoltan@homm.hu  
vagy 36-20-236-9011
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Autószerelőket

Autóbuszok és tehergépjárművek 
javításában jártas autószerelőket 
keresünk a XI. kerületbe  azonnali 

kezdéssel. Autószerelői végzettség 
szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán 
műszaki vezetőnél lehet az 

alábbi elérhetőségeken  
katai.zoltan@homm.hu  

vagy 36-20-236-9011

keresünk nettó 300-
350 ezer Ft fizetéssel!
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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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Szeretnél egy lendületes céltu-

datos csapat tagja lenni? 
Szereted a kihívásokat?

A Mapei Kft. folyamatosan bővülő 
csapatába keres 

Szaktanácsadó munkatársat
Feltételek:
•	legalább középfokú végzettség
•	 általános építési ismeretek 

megléte 
•	 kivitelezésben szerzett tapasz-

talat
Előny:
•	 felsőfokú szakirányú végzettség 

(építész, építőmérnök)
•	 esetleges telefonos tapasztalat  

(call center)
•	angol nyelvtudás
Munkavégzés helye: Budaörs
Amit kínálunk:
•	 hosszú távú, stabil munkalehe-

tőség
•	 folyamatos szakmai fejlődés és 

versenyképes szakmai tudás 
megszerzése

•	béren kívüli juttatási csomag    

Önéletrajzokat MAPEI KFT   
2040 Budaörs, Pf.6. vagy  

allas@mapei.hu címekre  
kérjük elküldeni

20 | 2019. november 20. |    hirdetés

Ha örökbe fogadná Brusht vagy Mercyt, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Brush barátságos, aktív, 1 év 
körüli kistestű, ivartalanított 
kanocska. Értelmes, játékos, 
mindent észrevesz, kiváló jel-
zőkutya válhat belőle. Más 
kutyákkal néha pimasz.

Mercy kedves, emberbarát, 
nagyon ragaszkodó termé-
szetű, szörnyű körülmények 
közül, láncról mentett kutyus. 
Közepes termetű, 7 év körüli 
ivartalanított szuka.



ÁLLÁST KÍNÁL

Érd fenyvesparkvárosi családi ház-
hoz keresek nyugdíjas, hozzáértő 
kertgondozót heti 2-3 alkalomra. Fi-
zetés megegyezés szerint! 06-70-
201-4877

*52981*

CSaLÁdi KözLeméNyeK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük a számtalan barátnak, ismerősnek, 

nem utolsósorban Érd városát képviselő Polgármester 
Úrnak, hogy Karsai Dávid búcsúztatóján lerótta kegyeletét 

a megemlékezés virágaival. 
Külön köszönettel tartozunk rögbicsapatának és a sportág 

képviselőinek, hogy elárvult családjának segítő kezüket 
nyújtják. 

Mérhetetlen hálával,
a gyászoló család 35
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Érdligeten, a Borbála utcában kisebb tégla családi ház  
500 m2-es telken TULAJDONOStól eladó.  

Irányár: 23 millió Ft.  Tel.: 06309292622 
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KoNTéNer

Konténer
Mindenféle

Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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VegyeS

Nyugdíjas hölgy gondozást, eltar-
tást vállal eltartási szerződést fej-
ében. 06-20-617-3409

*57208*

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

*29961*

TŰZIFA ELADÓ kályhakészen13000.-
ft-tól m3, akác, tölgy, cser, juhar. 
Tel:70/2908860, AA6258001

*57980*

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

*41723*
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06 70 309 6660/ english

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS

35
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4706-20-487-6413

TAK ARÍTÁST VÁLLALUNK!
Irodák, üzlethelyiségek, éttermek, 

szórakozóhelyek, apartmanok, magán 
ingatlanok alkalmilag vagy rendszeresen!

06-70-355-7169
kalotaitakaritas@gmail.com
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Házak, lakások, telkek teljes 
lomtalanítása pincétől a padlásig 
Hagyatékokból, költöztetés után 
megmaradt lomok elszállítása, 

zöldHulladék elszállítás,  
gyökérkiszedés, kisebb bontások.

betonozás, burkolás,  
kerítésjavítás és festés!

LOM TALANÍTÁS

06-20-525-1211
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Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343
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Meg bízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003
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Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

Műanyag nyílászárók,  
redőny és szúnyogháló 

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

T: 20/9351-817, 20/9317-114 
www.mpluszb-ablak.hu  2030 Érd, Begónia u. 20.
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Régiség
hagyaték, könyvek, porcelánok, régi órák, festmények, 

ezüstök vásárlása! 06-20-525-1211 358242

Százhalombattán, japán tulajdonban lévő autóalkatrész-gyártó cég,  
az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

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

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

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

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

Kérjük,	hogy	személyes	iratait	minden	esetben	hozza	magával.

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

 KARBANTARTÓ GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
	 –	2	műszak	 –	2	műszak

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

Jelentkezni a 23/540-711-es telefonszámon vagy  
a hr@toyoseat.hu e-mail címen lehet.

34
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• Bérezés nettó
230.000-250.000 Ft/hó
• További bónuszok az
alapbéren felül
• 2 műszakos munkarend
hétfőtől péntekig
• Stabil céges háttér

Jelentkezz kommissiózó 
vagy targoncavezető 
pozícióba törökbálinti
és herceghalmi 
partnercégünkhöz.

Álláslehetőség
Törökbálinton és
Herceghalmon!

06 20 490 6276
Budapest, Pauler u. 18.

Munkalehetőség!

35
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J.S. LOGISTICS KFT.
ÉRDI IRODÁJÁBA KERES

Megváltozott
Munkaképességű

hölgyet
takarítónői 

állásra

Heti 20 órában,

éves, bejelentett állás

 Jelentkezni lehet fényképes 
önéletrajzzal emailben:

 anita.balazs@jslogistics.eu  
vagy telefonon:  06 70 372 81 64
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A Híd Bau Építő Kft. 
szárazáruraktárba keres 

kollégákat

áruösszekészítő 
munkakörbe.

KIEMELKEDŐ FIZETÉS 
kéthetente, CÉGES BUSZT 

indítunk sok helyről, 
SZÁLLÁS MEGOLDOTT!

Jelentkezni telefonon a 

06 (30) 184-5815-ös 
telefonszámon lehet.

dbau_40x48_4C.indd   1 2019. 11. 15.   10:19
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ÉrDIGONDOZÓ iroda munkalehe-
tőséget keres ügyfelei számára: gon-
dozásra szoruló személyeket, illet-
ve gyermekek felügyeletéhez, vala-
mint takarítói munkakörbe. 06-70-
674-5281

*58083*

Érdi Peugeot márkaszervizbe autó-
szerelőt keresünk. Jelentkezni lehet: 
petakft@peta.hu Tel.: 23/521-620.

*54068*

„ÉrDIGONDOZÓ” Iroda gondozást 
igénylő rászorultak, valamint gye-
rekfelügyelethez és takarítói mun-
kakörbe jelentkezőket keres. 06-70-
674-5281

*55307*

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

*49443*

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

*49666*

ÁLLaT

Csirke, kakas, gyöngyös, tojótyúk, 
tömni való, pecsenye, hízott, mulard 
kacsa, liba kérésre felpucoljuk. To-
jójérce rendelhető. Tel.: 06-20/540-
7480

*56204*

JÁrmŰ

Autófelvásárlás.  
Felvásárolunk törött, hibás 

gépjárműveket, márkától és típustól 
függetlenül. Bontási igazolással!

Taskó Autó Kft. 0630-329-18-39

35
79
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2011-es Elgo rokkantkocsi újsze-
rű állapotban, alig használtan eladó. 
ár megegyezés szerint. 06-20-99-
50238

*56324*

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52

45

SzoLgÁLTaTÁS

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás. Decemberre, januárra, február-
ra még van szabad hely. 06-20/318-
8142.

*54616*

VÁLLaLKozÁS

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

*66105*

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

*78115*

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

*45100*

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

*36894*

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

*47261*

21apróhirdetés  | 2019. november 20. |
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Egy  hétvége, öt verseny, 79 érem
Egyszerre öt versenynek volt a házigazdája a Batthyány 
Sportiskola tornacsarnoka, hiszen az Érdi Spartacus az 
óvodás és gyermek korcsoportoknak utánpótlás-olimpi-
át, az U16-os és U18-as korosztályoknak felkészülési 
versenyt, az U21-es és U23-as korúaknak pedig orszá-
gos bajnokságot rendezett szumóban. Mindezek mellett 
pedig az V. Batthyány Olimpián már birkózásban mér-
ték össze tudásukat a sportolók.

Az ünnepélyes bevonulást 
követően a versenyeket dr. 
Csőzik László polgármester, 
dr. Aradszki András ország
gyűlési képviselő, Kozma Zol-
tánné, a Batthyány igazgató
ja, illetve Tar Mihály, a Spar
tacus elnöke nyitotta meg.

A szumósoknál a legfiata
labbak számára tartott után
pótlásolimpián nemenként 
három korosztályban indul
hattak a sportolók. A diák I–
IIes korcsoportban Naran-
csik Levente a 25, Jakab 
Roland a 30, Szenicza 

Emma pedig a 40 kg küzdel
meit nyerte meg. Baljer Márk 
40, Gazsi Nóra pedig 30 kilo
grammban lett ezüstérmes.

A diák II–IIIasoknál Na-
rancsik Bence (33 kg), Ga-
zsi Máté (60 kg), Gyenes 
Bence (+60 kg) és a lányok
nál Kaszás Elza (50 kg) is a 
dobogó legfelső fokára állha
tott, míg Baljer Kitti (50 kg) 
második, Jakab Dániel (50 
kg), Virlics Marcell (+60 kg) 
és Kaszás Lilla (55 kg) har
madik helyen végzett.

A IV–Vös korcsoportok
ban Baljer Roxánának (60 
kg) köszönhetően ezüst, Ko-
vács Dávidnak (65 kg) kö
szönhetően pedig bronzér
met értek el a Spartacus 
szumósai.

Az U16osok és U18asok 
felkészülési versenyén sem 
tétlenkedtek az érdiek.

Az U16osoknál Kaszás 
Elza (50 kg), az U18asoknál 
pedig Délceg Edvárd (90 kg) 
is aranyérmet ünnepelhe
tett, Baljer Roxána pedig 
mindkét korcsoport küzdel
meiben diadalmaskodott. 
Mellettük Baljer Kitti (50 kg) 
és Gazsi Blanka (60 kg) 
ezüstérmes lett a kisebbek
nél, Jakab Dániel (U16, 55 
kg), Kovács Dávid (U16, 65 
kg és U18, 70 kg), Gazsi Máté 
(U16, 65 kg), Kaszás Lilla 
(U16, 65 kg) és Balogh And-
rás (U18, 70 kg) pedig har

madik helyen végzett, ahogy 
az U16os ezüstje mellett az 
U18asoknál harmadik he
lyen záró Baljer Kittinek is 
sikerült még egy éremmel 
gyarapítania a kollekciót.

A két legnagyobb Ukor
osztálynak rendezett szumó 
obn Berta Mike a 70, Buzás 
Patrik a 85, Végh Richárd 
pedig a 92 kgos súlycsopor
tot nyerte meg mindkét kor
osztályban. Az U21eseknél 
a 115 kilóban érdekelt Végh 
Artúr, az U23asoknál a 100 
kilós Délceg József, a 115 ki
lósoknál pedig Tamás Pat-
rik végzett az első helyen.

Az aranyérmek mellett to
vábbi dobogós helyezések is 
születtek: Tamás Patrik (115 
kg) az U21eseknél is be
gyűjtött egy ezüstöt, ahogy a 
65 kilósok között szereplő 
Baljer Roxána is, míg a na

gyobbaknál a 115 kilóban 
Végh Artúr végzett második
ként.

Délceg Edvárd mind az 
U21es, mind az U23as kor
osztályban bronzérmet szer
zett, ám a nagyobbaknál 
még Baljer Roxána (65 kg) is 
a dobogó harmadik helyére 
állhatott.

Az V. Batthyány Olimpián 
tizenkét arany, kilenc 
ezüst és tizennégy bronzér
met osztottak ki az érdi bir
kózóknak.

A 2009eseknél, 33 kilo
grammban Bárvig Norbert 
ezüst, Horváth Bence 
bronzérmes lett. A 2010–
2011es korosztályban a 23 
kilogrammot Póka Bende-
gúz nyerte Südi Norina 
előtt, 25 kilóban Narancsik 
Levente, 27 kilóban Gazsi 
Nóra diadalmaskodott. A 30 

kilósok között Jakab 
Rolandé lett az első
ség, aki Virlics An-
nát előzte meg. 32 
kilóban pedig Sze
nicza Emma Kiss 
Alex előtt végzett az 
első helyen, továbbá 
34 kilóban Csuka Le-
vente örülhetett, aki 
Berta Lara előtt vég
zett aranyérmesként.

A 2012–2013as 
születésűeknél Álló 
Benedek (22 kg), Kő-
szegi Kalmár Anna 
(24 kg), Jászi Gergely 
(25 kg), Hudák Ádám 
(34 kg), Hudák Ló-
ránt (27 kg) és Bar-
tus Benedek (27 kg) 
harmadik, Csuka Le
vente (26 kg) és M. Ko-
vács Bende (27 kg) 
első lett.

A grundbirkózók között 
Varjas Zsombor a 20, Mes-
ter Bence a 21, Katona Do-
minik pedig a 23 kgot nyer
te meg. Második lett M. Ko-
vács Zekő, harmadikként 
pedig Kulik Júlia és Póka 
Baltazár végzett. Mester 
Bencének az elsőséghez pe
dig a későbbi ezüstérmes 
Dobai Csabát, valamint a 
harmadikként záró Halom 
Álmost kellett legyőznie.

Katona Dominik pedig úgy 
lett aranyérmes, hogy a má
sodik helyezett Kalácska 
Ákost és három harmadikat, 
Barna Noémit, Dankó Hu-
nort és Újlaki Dánielt előz
te meg. A 30 kilogrammosok
nál családi dobogó jött ösz
sze, hiszen Menner Tibor 
Menner Mírát és Menner 
Vivient előzte meg.

QQ Domi

A házigazda érdiek népes tábora 32 arany-, 18 ezüst- és 29 bronzérmet tar-
tott otthon  (Fotó: Érdi Spartacus)

Kerekesszékes vívás
Aranyéremmel zárta le a 2019-es év világkupa-sorozatát az UTE 
érdi kerekesszékes vívója, Krajnyák Zsuzsanna. A vk amszterdami 
állomásán az érdi paralimpikon az A sérültségi kategóriában ver-
senyezve nyerte meg a tőrözők egyéni számát, a párbajtőrözők-
nél pedig tizedik helyen végzett. A másik érdi, Dani Gyöngyi tőr-
ben 21., párbajtőrben kilencedik lett, míg a Hajmási Évával kiegé-
szülő érdi kettős a magyar párbajtőrcsapat tagjaként a hatodik 
helyet szerezte meg.

Röplabda
Szezonbeli negyedik idegenbeli mérkőzését is megnyerte a Del-
ta RSE Érd NB II-es röplabdacsapata. A Nyugat A-csoport 6. for-
dulójában Darvas Hannáék a Széchenyi Győr vendégeként győz-
tek. Nehezen indult be az érdi gépezet, ám az első szett közepén 
elkapták a fonalat Dömötör-Mátrai Beáta lányai, akik a 25:16-os 
szettgyőzelem után is lendületben maradtak, ennek köszönhe-
tően a második felvonást 25:12-re nyerték. A harmadik játszma 
ugyan kiegyenlített küzdelmet hozott, ám az érdiek jól bírták a 
végjátékot és 26:25-re behúzták ezt a szettet is, így 3:0-ra nyer-
tek.

Kosárlabda
Rangadóra készült a negyedik helyezett VMG DSE, amely a férfi 
kosárlabda NB II Közép A-csoportjának hatodik körében a Mo-
nori SE-hez látogatott. Az erőviszonyoknak megfelelő, kiélezett 
mérkőzést hozott a találkozó, hiszen az első negyedet ugyan 
23–19-re megnyerték az érdiek, de a másodikat a hazaiak hozták 
öt ponttal (22–17). A végig kiegyenlített találkozó harmadik ne-
gyedében Nyitrai Ákosék ugyan 13 ponttal is vezettek, ám a já-
tékrész végére visszakapaszkodott a Monor, amely kiválóan 
szórta a távoli dobásokat. Az utolsó felvonásban sem tudott 
meglépni egyik csapat sem, az utolsó támadásnál pedig meccs-
labdája is volt a VMG-nek, de ezzel nem tudott élni, így 90–88-as 
vereséget szenvedett.

Futsal
A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették a futsal Ma-
gyar Kupa második fordulójának sorsolását, amelyen az NB II 
Nyugati csoportjában szereplő 5 Stars Érdi VSE is érdekelt volt. 
Az élvonalbeli budaörsi Aramis SE-t hazai pályán 6–4-es sikerrel 
kiejtő érdiek a csoportrivális Tihanyi FC-t látják vendégül novem-
ber 27-én, 20.30-tól az ÉRD Arénában.

Birkózás
Megőrizte NB I-es tagságát az Érdi Spartacus SC felnőtt férfi csa-
pata, amely a hétvégi csapatbajnokságon harcolta ki a bennma-
radást. A BVSC-Zugló Tatai úti csarnoka adott otthont az NB I-es 
csapatbajnokság visszavágóinak. A tavaszi odavágó után a má-
sodik fordulóban az A-csoportban érdekelt Érdi Spartacus a 
BVSC-Zugló és az Orosházi SBK mögött végzett a harmadik he-
lyen, miután a Kecskeméti TE-t kizárták az első osztályból. A 
helyosztón így a Pécsi EAC-cal találkoztak az ötödik helyért az 
érdiek, akik az odavágón elért 5–4-es vereség után a második 
találkozón ugyanilyen arányú vereséget szenvedtek, ám az ösz-
szesített technikai pontok alapján a klubok közötti párharcot az 
érdiek nyerték 43–39-re, ezzel az NB I ötödik helyén végeztek.

Ökölvívás
A Madárfészek Ökölvívó Akadémia adott otthont a 2019-es év 
magyar bajnokságának az ifjúsági korú ökölvívóknál. A viadalon 
az Érdi Box Klubot Dragonya Dávid képviselte. A 75 kilogrammos 
súlycsoportban induló Dragonya első mérkőzésén a Városgazda 
öklözőjével, Strenner Marcell-lel találkozott, aki ellen egyhangú 
pontozással győzött, s jutott tovább az elődöntőbe. A legjobb 
négy között azonban nem volt egyszerű dolga, hiszen a szikszói 
Mester Somával kellett farkasszemet néznie, aktuális ellenfelével 
azonban nem bírt, s a súlycsoport győztesétől elszenvedett ve-
reséget követően a dobogó legalsó fokára állhatott.

QQ D. B.

RÖVIDPÁLYA
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EHF-csoportkörben az ÉRD
Végletekig kiélezett mérkőzést játszott az EHF-Kupa 
csoportkörébe jutásért az ÉRD az orosz Kuban Krasz-
nodar vendégeként. A hazaiak ugyan többször is tovább-
jutásra álltak, ám az érdiek a hazai pályán szerzett hét-
gólos előnyből kettőt megtartottak és bejutottak a cso-
portkörbe.

Az elmúlt években több-
ször is nagy előnyről búcsú-
zott a nemzetközi porondtól 
az ÉRD, így már az első 
mérkőzés után is felvetődött 
a kérdés, vajon elég lesz-e a 
hazai környezetben kihar-
colt 39–32-es előny az orosz 
Kuban Krasznodar ellen.

A visszavágónak nagy 
lendülettel vágott neki a há-
zigazda, amely küzdött, 
hogy minél hamarabb ledol-
gozza az első mérkőzésen 
összeszedett hátrányát, s a 
tizenharmadik percben Di-
ana Golub góljával már 
7–4-re is vezetett. A védések 
sorát bemutató Janurik 
Kinga azonban megadta a 
kellő tartást hátul. Ebből 

építkezve Markéta Jeráb-
ková és Bízik Réka vezeté-
sével visszazárkózott két 
gólra az ÉRD. Jevgenyij 
Trefilov jó ütemű időkérése 
viszont megakasztotta Sza-
bó Edina csapatát, a Kuban 
pedig pillanatok alatt közé-
tett négyet (10–6), sőt, a hu-
szadik percben Jaroszlava 
Frolova révén már 12–7-
volt az állás.

Nem sokkal később, 14–9-
es hazai vezetésnél Szabó 
Edina is időt kért, de a hát-
rányt a szünetig nem sike-
rült csökkenteni, sőt, a kö-
vetkező percekben még in-
kább meglépett a Kuban, 
amely az első mérkőzésen 
összeszedett hátrányát is 

ledolgozta (19–12), azonban 
a pihenőre 19–13-as Kuban-
előnnyel vonultak a felek.

A második játékrész ele-
jén a remekül védő Victoria 
Kalinyina mellett támadás-
ban is megtalálta a rést az 
érdi védelemben a Kuban, 
amely a 33. percben, Jarosz-
lava Frolova találatával már 
továbbjutásra állt (21–13). 
Ezután azonban Jovana 
Kovacsevics egy betörés 
után, Schatzl Natalie pedig 
egy lerohanás révén volt 
eredményes – ez a két gól pe-
dig mintha megakasztotta 
volna az egyébként jó dina-
mikával játszó oroszokat, 
míg az ÉRD-et feltüzelte, s a 
vendégek védekezését is je-
lentősen összekapta. Ezután 
ugyan Kiss Nikolették visz-
szazárkóztak öt gólra is, ám 
a Kuban újabb két találattal 
ismét a továbbjutás küszö-
bén állt.

A félidő derekán pedig 
Szabó Edina nagyon jókor 
rendelte magához övéit, az 
ÉRD a kapuban egymás után 
három védést bemutató Ju-
lie Foggea és a támadásban 
rendre eredményes Jovana 
Kovacsevics vezérletével a 
47. percben 25–20-ra csök-
kentette hátrányát, ezt a kü-

lönbséget pedig viszonylag 
sokáig tartotta is.

Alexandra Nascimento 
54. percben elhibázott hét-
méterese után a Kuban több-
ször is támadhatott a hétgó-
los különbségért is, ám vagy 
a kapufa, vagy Julie Foggea 
mentette meg a kapott góltól 
az ÉRD-et. A következő tá-
madásból pedig Kovacsevics 
már ötödik gólját szerezte, 
29–24-re alakítva az állást 
kevesebb mint öt perccel a 
vége előtt, majd Kiss Nikolett 
jobbszélről szerzett találatá-
val már csak négy volt közte.

A hajrában eksztázisban 
védő Julie Foggeának kö-
szönhetően az ÉRD a hazai 
pályán elért hétgólos előnyé-
ből kettőt megtartott, s a 
30–25-ös veresége ellenére 
is bejutott az EHF-Kupa cso-
portkörébe.

Az ÉRD a Japánban rende-
zett világbajnokság miatt 
legközelebb csak december 
29-én vív tétmérkőzést, ami-
kor a K&H női kézilabdaliga 
11. fordulójában az Alba Fe-
hérvár KC-t látja vendégül.

QQ Domonkos

Őszi bajnok az Érdi VSE
Továbbra is őrzi kiváló mérlegét az NB III Nyugati cso-
portjában az éllovas Érdi VSE, amely hátrányból fordít-
va győzte le Melczer Vilmos és Csiszár Zoltán góljaival 
2–1-re a VLS Veszprémet.

Remek előjelekkel várta a 
VLS Veszprém elleni bajnoki 
mérkőzését az elmúlt nyolc 
mérkőzésén veretlenségét 
megőrző listavezető Érdi 
VSE, ugyanis Limperger 
Zsolt szinte minden játéko-
sára számíthatott az NB III 
Nyugati csoportjának 15. 
fordulójában.

A jól kezdődő meccs első 
nagy lehetősége a hazaiak 
előtt adódott, de hiába Kolle-
ga Krisztián és Mojzer 
György kényszerítője, előb-
bi lövése a védőkről épp 
Gera Dávid elé pattant, aki 
közelről csak a kapufát ta-
lálta el. A következő lehető-

ség a vendégek előtt adódott, 
de a nyolcadik percben Nagy 
Richárd ígéretes, távoli lö-
vését Kertész Ferenc köny-
nyűszerrel hárította.

Az érdiek sem álltak le, 
Koós Gábor hosszúra teke-
redő bal oldali szögletére 
ugyan jól érkezett Mojzer 
György, ám a támadó fejesét 
a gólvonalon, a léc alól sike-
rült megmentenie a vendég-
védőknek, majd az ismétlés-
nél Gera Dávid lövése akadt 
el a blokkban. Sőt, újabb egy 
perccel később Kollega 
Krisztián tekerése is közel 
állt a gólhoz, ám ha csak kis 
híján is, de elkerülte a kaput.

De hiába volt nyomás alatt 
a vendégek kapuja, a veze-
tést a VLS Veszprém szerez-
te meg, amikor egy jobb ol-
dali akciót követően a közé-
pen érkező Molnár Balázs 
talált a kapuba (0–1). A hát-
rány mintha megfogta volna 
az érdieket, legalábbis a kö-
vetkező percek kevés helyze-
tet hoztak. Aztán a 37. perc-
ben sikeresen egyenlített a 
házigazda, amikor Csiszár 
Zoltán indítása után Kolle-
ga Krisztián robogott befelé 
a jobbszélről, majd a balon 
érkező Melczer Vilmosnak 
passzolt, aki egy igazítás 
után lőtt kapura, amely a 

blokkról jutott túl a vendé-
gek kapusán, Deczki Mátén 
(1–1).

A játékrész hajrájában 
nagyszerű támadást veze-
tett az Érdi VSE, a középen 
érkező Koós Gábor húzott 
kapura egy labdát fordulat-
ból, ám a látványos elem nem 
jelentett veszélyt a veszpré-
mi kapura.

A fordulás után jól kezdtek 
az érdiek, akik egy Németh 
Gábor Vince által kiharcolt 
bal oldali szabadrúgás után, 
Koós Gábor beadásából a 
kapu előtti kavarodásnál Csi-
szár Zoltán góljával fordítot-
tak is az 52. percben (2–1).

A folytatásban kissé 
alábbhagyott a mérkőzés 
lendülete, s bár az érdiek to-
vábbra is folytatták koncent-
rált játékukat, s több helyze-
tet is kidolgoztak, valamint 
a VLS Veszprém is eljutott 
néhány kapura lövésig, a 
mérkőzésben már nem tör-
tént újabb változás, az Érdi 
VSE ismét hátrányból fordí-
tott, s 2–1-es sikerével ki-
lencmeccsesre növelte veret-
lenségi szériáját.

Az Érdi VSE legközelebb 
november 24-én lép pályára, 
amikor a bajnokság 16. for-
dulójában a Hévíz SK vendé-
ge lesz. Q Domonkos Bálint

ÉRDI VSE–VLS VESZPRÉM 2–1 (1–1)
Érd, 250 néző. V: Molnár Réka (dr. Ambrus, Balla)
Érdi VSE: Kertész F. – Pál Sz., Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – Gera D. 
(Pintér N., 85. p.), Koós, Kónya B., Melczer (Kalmár, 77. p.) – Mojzer, 
Kollega (Májer, 62. p.). Vezetőedző: Limperger Zsolt; Gól: Melczer 
(37. perc), Csiszár, (52. perc), ill. Molnár B. (24. perc).

HC KUBAN KRASZNODAR–ÉRD 30–25 (19–13)
Krasznodar. V: Antics, Javkovljevics (szerbek)
ÉRD: Janurik – Nascimento 4 (2), Kiss N. 2, Tóth G. 1, Szabó L., Jeráb-
ková 5, Bízik R. 3. Csere: Foggea (kapus), Lavko 3, Kisfaludy, Kovacse-
vics 6, Schatzl Natalie 1. Vezetőedző: Szabó Edina; Kiállítások: 0, ill. 2 
perc; Hétméteresek: 5/5, ill. 3/2.

Az érdi lányok az egész mérkőzésen harcoltak és bíztak a továbbju-
tásban  (Forrás: Facebook/Kuban Krasznodar)

Ugyan két tavaszról előrehozott forduló még hátravan, ám az ősz bajnoka az Érdi VSE lett 
 (Fotó: Balogh István)
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A képek titkos élete
Régi hagyományra nyúlik vissza az az időközben tanke-
rületivé vált rajzverseny, amit még az Érdligeti Általá-
nos Iskola egyik elődintézménye indított útjára annak 
idején. A Túr utcai iskolában a múlt héten szerdán, 
ahogy az elmúlt években már sokszor, idén is összegyűl-
tek Érdről és még hat környékbeli település 10 iskolájá-
ból a tanulók, hogy örömükre alkossanak, és emellett 
össze is mérjék egymással a végeredményt.

A 3–8. osztályos diákok-
nak évfolyamonként más-
más feladatot kellett teljesí-

teniük a rendelkezésükre 
álló másfél óra alatt. Míg a 
kisebbeknek egy mesét, ver-

set vagy dalt kellett illuszt-
rálniuk szabadon választott 
technikával, a 7–8. osztályo-
soknak csendélet jutott fel-
adatul. Illetve a 8. osztályo-
sok absztrahálhattak is, 
azaz a részleteket elhagyva, 
de a lényeget éppen kiemelve 
ábrázolhattak jelen esetben 
egy rókát, amihez modell is 
a rendelkezésükre állt – per-
sze nem élő, hanem egy kitö-
mött egyed személyében. 

A verseny főszervezője, 
Szabó Ildikó lapunknak el-
mondta, hogy a feladatok 
összeállításakor az életkori 
sajátosságokat igyekeznek 
mindig figyelembe venni. 
Azt, hogy míg a kicsik még 
elsősorban a fantáziavilá-
gukból táplálkoznak, a na-
gyobbakat már inkább a lát-
ványvilág köti le. És persze 
szervezőként célja, hogy ne 
annyira a versenydrukk, ha-
nem inkább az alkotás örö-
me kösse le a gyerekek fi-
gyelmét, míg elvégzik a ki-
adott munkákat.

A versenyzők rendelkezé-
sére álló 90 perc elteltével a 
tanulók kezei közül kikerülő 

alkotásokat a hagyomány-
nak megfelelően közszemlé-
re tették az iskola emeletén, 
ahol már a zsűri vizsgálta 
meg azokat külön-külön, ár-
gus szemekkel. A zsűri mun-
kájában neves pedagógusok 
vettek részt, az elnök pedig 
idén is Kéri Mihály képző-
művész, az Érdi Galéria ve-
zetője volt. 

Az elkészült alkotások 
idén is magukért beszéltek: 
a kicsik kimeríthetetlen fan-
táziájukról, a nagyobbak pe-

dig arról tettek tanúbizony-
ságot, milyen ügyesen fog-
ják meg akár ecsettel, akár 
grafittal az ábrázolásra 
szánt élő-élettelen dolgok lé-
nyegét. Az alkotás önmagá-
nak való öröme mellett a 
zsűri által legügyesebbnek 
vélt alkotók ezúttal is érté-
kes és hasznos művészeti 
segédeszközökkel és kellé-
kekkel gazdagabban távoz-
hattak a verseny végén a Túr 
utcai épületből.

QQ Jakab-aponyi noémi

Érzékenyítés a mesterségek utcájában
Ebben az évben is megrendezték a pályaorientációs na-
pot a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. A tanu-
lóknak korosztályok szerint különféle programokkal 
készültek és a szülők is részt vehettek a végzős gyerme-
keiknek szánt iskolabemutatkozókon.

A Kőrösiben idén már har-
madik alkalommal tartják 
meg a pályaorientációs na-
pot, amely ezúttal újdonsá-
gokkal is kiegészült: a legki-
sebbeknek érzékenyítő elő-
adásokat tartottak a fogya-
tékkal élők világnapjával is 
egybekötve. A mesterségek 
utcáján pedig lehetősége 
nyílik a gyerekeknek végig-
gondolni, milyen szakmák-
ban képzelhetik el magukat 
a jövőben.

– Idén egy érzékenyítő 
programot szerveztünk a 
mai napra az alsósoknak, 
amire olyan embereket hív-
tunk, akik egy kicsit más-
képp élnek. Vagy azért, mert 
elveszítették egyik végtag-
jukat, vagy a látásuk sérült. 
Azt szerettük volna bemu-
tatni, hogy hogyan élik meg 
a mindennapjaikat, nekünk 
mi a feladatunk, hogy segít-
hetünk ezeken az embere-
ken. Az a fontos, hogy meg-
értsék a gyerekek, hogy 
ezek az emberek nem bete-
gek, csak egy kicsit más-

képp élnek – mondta el la-
punknak Erdei Erzsébet al-
sós munkaközösségi vezető.

A fogyatékkal élők világ-
napja, a másság elfogadása 

alkalmából a tavaly augusz-
tusban súlyos autóbalesetet 
szenvedett Csintalan Csaba, 
az Érdi VSE labdarúgó asz-
szisztens-edzője is előadást 
tartott a Kőrösiben. Csinya a 
3. és 4. évfolyamos tanulóknak 
mesélt a balesetet követő re-
habilitációról, az azóta eltelt 
időszak nehézségeiről, így ar-
ról is, hogy újra meg kellett 

tanulnia járni. Emellett meg-
osztotta, a közvetlen környe-
ze tében élők hogyan kezelik a 
helyzetet, s szót ejtett arról is, 
mennyi segítséget kapott az 
elmúlt egy évben. Az előadás 
után a gyermekek nagy ér-
deklődést mutattak, számos 
kérdéssel „bombázták” Csi-
nyát, aki a válaszadás után 
mankóit is a gyermekek ren-

delkezésére bocsátotta, akik 
így még inkább betekintést 
nyerhettek egy fogyatékkal 
élő mindennapjaiba.

A nap célja az volt, hogy 
minél több mesterséggel, 
szakmával megismerked-
hessenek a gyerekek és ké-
pet kapjanak, milyen sokféle 
irányban tanulhatnak to-
vább. Különböző helyi és 
környéki középfokú intéz-
ményeket hívnak meg ilyen-
kor, akik bemutatkoznak a 
diákoknak és szüleiknek. 

– Ez egyrészt a tanulóink-
nak is jó, hiszen személye-
sen is megismerhetik azokat 
a középfokú intézményeket, 
amelyek közül választani 
tudnak. Másrészt az isko-
láknak is nagyon jó, hogy 
bemutathatják intézményü-
ket. Évről évre egy tante-
remnyi szülő is eljön erre a 
pályaválasztási napra, ne-
kik is lehetőségük van kér-
dezni az iskolák képviselői-
től. Vannak, akik elbizonyta-
lanodnak ilyenkor, de van-
nak olyan tanulóink is, aki-
ket ez a találkozási lehető-
ség megerősít a középiskola-
választásban – hangsúlyoz-
ta Rápli Györgyi intéz-
ményvezető-helyettes.

QQ Gy.L. – D.b.

Az Érdligeti 8. osztályos tanulója, Molnár Frida 1. díjas képe 
 (Fotók: J.A.N.)

A 6. évfolyamnak a Szeder együttes Reggeli daláról kellett illusztrá-
ciót készíteniük. A képen Zápori-Regenhart Katalin (Marianum) 2. 
díjat érő alkotása látható

Az alsósoknak érzékenyítő előadásokat tartottak, mások mellett Csintalan Csaba is mesélt balesetéről 
és az utána következő mindennapjairól  (Fotó: D. B.)
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