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Két keréken a város

Ragyogó, nyárias idõ köszöntötte szeptember 28-án az Érd Körbe hagyomá-
nyos õszi kerékpártúrájának résztvevõit. A túrát T. Mészáros András indította. 
A polgármester kérte a jelenlevõket, vigyázzanak magukra, társaikra, a biztonsá-
gos közlekedésre.  9. oldal
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az Ágota utcában edzhetnek az ökölvívók.
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Ovis szüret
Évtizedes hagyomány az ófalusi 
óvodában a szüreti mulatság, az 
idei, szeptember 27-ére esõ al-
kalom azonban különleges volt, 
ugyanis ez a most felújított óvo-
daudvaron zajlott.  2. oldal

Könyvtár

A hat évtizedes Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár 
Könyvtárügy – könyvtá-
rak Európában címmel a 
könyvtárak és a hivatás 
jelenérõl és jövõjérõl tar-
tott szakmai napot Érd 
testvérvárosai és a me-
gyei könyvtárosok rész-
vételével. 7. oldal

Meseház

A Meseház Óvoda már 
nemcsak képzeletben, ha-
nem valóságosan is olyan 
csodaszép, mint a mesé-
ben. Mindaz, ami nemré-
giben csak vágyálom volt, 
most teljes nagyságában, 
láthatóan és megfogható-
an érzékelhetõ.  5. oldal



reti mulatságára is. Mint mond-
ta, az udvar kialakítása során 
együttmûködtek az óvoda dolgo-
zói és az ÉKFI szakemberei, hogy 
az új kert valóban a gyermekek 
igényeit szolgálja.

– Szeretnénk, ha az önkor-
mányzat által megvásárolt épü-
letet is használhatná az óvoda. 
Amennyiben az ÁNTSZ enge-
délyezi, tornaszoba és fejlesztő 
helyiség is helyet kaphat majd 
a házban. Az eddigi munkála-
tok során egyébként nemcsak 

a kertet újítottuk fel, hanem az 
óvoda előtti parkolót is bővítet-
tük. Reméljük, hogy az elmúlt 
hónapok kellemetlenségeiért 
kárpótolja az óvónőket és a gye-
rekeket az eredmény. Az volt a 
célunk, hogy az ófalusi óvodások 
is megkapják, amit érdemelnek, 
és méltó körülmények közt tud-
janak játszani, ahogy a nemrég 
felújított Kutyavári, illetve Gyula 
utcai óvodákban – hangsúlyozta 
Antunovits Antal, akitől megtud-
tuk: egyéb átalakítások is tör-
téntek, hiszen új szennyvízve-
zetéket építettek ki, és az esővíz 
elvezetéséről is gondoskodtak.

Az óvoda rendkívül tágas, sok 
zöldfelülettel büszkélkedő, ren-
geteg kerti játékkal ellátott udva-
rát hivatalosan lapunk megjele-
nésének másnapján adják át, ám 
– mivel a szükséges engedélyek 
már megérkeztek – az elmúlt na-
pokban már kipróbálhatták az új 
játékokat a gyerekek, a szüreti 
mulatságon pedig a szülők is 
körbesétálhattak a megújult ha-
talmas udvaron, amit már nem 
választ ketté fal, hanem átlátha-
tó, és egész területe jól használ-

ható. A pázsitos részek mellett 
térköves sétányokat is kialakított 
az ÉKFI, így a kicsiknek módjuk 
lesz motorozni, biciklizni is a 
járdákon. 

– Javaslom azoknak, akik hó-
napok óta sajnálkoznak azon, 
hogy a Hősök tere leválasztásá-
val tönkrement az óvoda udvara, 
jöjjenek el, és nézzék meg a bő-
vített, felújított kertet, és az önfe-
ledten játszó óvodásokat – zárta 
szavait Antunovits Antal.  

 Ádám Katalin
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A polgármester  
fogadóórája:

T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes 
bejelentkezés a 23/522-313 tele-
fonszámon.  

Az alpolgármester fogadóórája:

TÓTH TAMÁS 
23/522-369  

 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/280-8197 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467  
Képviselői 
fogadóóra 

minden hét keddjén 9-
12 óráig, telefon egyez-
tetés alapján.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963 
Minden 
hónap elsõ 

hétfőjén 17–18 óráig  
a Jószomszédság  
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján  
bármikor rendelkezésre 
áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18–19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/800-9079 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
30/827-3467 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/374-8877 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20/462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Közvílágítási hibabejelentés	 06-40/201-023

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

Évtizedes hagyománya tekint 
már vissza az ófalusi óvoda szü-
reti mulatsága, az idei azonban 
több szempontból különleges 
esemény volt: egyrészt azért, 
mert ezzel a rendezvénnyel 
avatták fel a nemrég elkészült 
új óvodaudvart, másrészt pe-
dig azért, mert a napokban a 
Hortus Hungaricus Nemzetközi 
Kertészeti Szakkiállítás óvodás 
kertépítő versenyén ötven óvoda 
kilencven pályamûve között az 
ófalusi intézmény Süni csoport-
jáé második helyezést ért el.  

– Szüreti mulatságunk prog-
ramját idén is a jól bevált ha-
gyományokhoz igazítottuk: a 
szülőkkel közösen készítettük a 
mustot – amihez az alapanya-
got a Hudák családtól, illetve 
a résztvevőktől kaptuk –, házi 
pogácsát kínáltunk és paprikás 
krumplit főztünk. Ez utóbbihoz 
a helyi hentestől kaptuk a virslit. 
Ahogy minden évben, most is 
rendeztünk egy kis kézmûves 

vásárt az édesanyák és az óvó né-
nik által készített termékekből, 
díszekből – a bevétel alapítvá-
nyunkat segíti –, és nem marad-
hatott el a kézmûves foglalko-
zás sem. Idén különlegességgel 
készültünk: újrahasznosított 
anyagból, azaz sodrott papírcsí-
kokból készítettünk kosarakat, 
díszeket az érdeklődő gyerekek 
és szüleik részvételével. Ahogy 
minden évben, most is a bojtor-
jános Pomázi Zoltán zenélt és 
énekelt a gyerekeknek, no meg 
a szülőknek is, akik ugyanúgy 
szeretik a dalait, mint a kicsik 
– mondta lapunknak Pócsiné 
Sivák Erzsébet, a Kincses Óvoda 
Ófalusi Tagóvodájának vezetője.

A szüreti mulatság nagyon 
népszerû a családok körében – 
vissza-visszajárnak a már iskolás 
gyerekek is, sőt, idén a korábban 
itt gyerekeskedő gimnazisták is 
besegítettek a mustkészítésbe, 
közösségi szolgálatuk keretében. 

– A gyerekeknek a legnagyobb 
újdonság az óvodaudvar, amit 
pár napja vehettünk birtokba. 
Az esős idő miatt csúsztak a 
munkálatok, de megérte a vég-
eredmény: most már minden 
csoportnak van saját csúszdája, 
hintája, homokozója. Ez nagyon 
nagy szó; én 35 éve dolgozom 
itt, és erre még nem volt példa 
– hangsúlyozta Pócsiné Sivák 
Erzsébet, hozzátéve: igaz, az 
óvoda kertjéből leválasztották a 
Hősök terét, ám az önkormány-
zat megvásárolta a Sugár út felől 
szomszédos ingatlant, így az ud-
var nemcsak plusz területtel bő-
vült, hanem egy házzal is, amit 
a tervek szerint a későbbiekben 
átalakítanak. 

– Ami a felszerelést illeti: ed-
dig egy hintánk volt, most négy 
van, két új rugós játékkal és 
négy ivókúttal bővültünk, és 
kaptunk három új csúszdát a 
meglévő egy mellé. Ráadásul a 
régi játékainkat gyönyörûen fel-

újította az ÉKFI. A harmincöt 
éves mérleghintáinkról és egyéb 
eszközökről ma meg nem mon-
daná senki, hogy több évtize-
de készültek, hiszen olyanok, 
mint az újak. Nagyon örülünk 
annak, hogy megmaradtak a 
régi gyümölcsfáink, és hogy 
minden csoportnak saját virá-
goskertje lett, ráadásul kapunk 
egy közös gyógynövénykertet 
is. Felújították a színpadunkat, 
és kaptunk egy olyan térköves 
udvart is, ahol a kerti tornafog-
lalkozásokat le tudjuk bonyolí-
tani. Régi mezítlábas parkunk is 
megmaradt, csak átalakított for-
mában – tette hozzá a tagóvoda-
vezető, aki megköszönte mind a 
családoknak, mind a kollégák-
nak azt, hogy ezt a szombati 
napot az óvodában töltötték.

Az építkezés koordinálásában 
részt vett Antunovits Antal ön-
kormányzati képviselő, aki el-
látogatott az ófalusi óvoda szü-

Átépítés után szüreti mulatság a felújított óvodakertben

Korszerû játszóhely az ófalusi óvodásoknak
Évtizedes hagyomány az ófalusi óvodában a szüreti mulatság, az idei, szeptember 
27-ére esõ alkalom azonban különleges volt, ugyanis ez a most felújított óvodaud-
varon zajlott. A mustkészítés, kézmûveskedés, gyerekkoncert és paprikáskrumpli-
evés szünetében Pócsiné Sivák Erzsébet tagóvoda-vezetõvel és Antunovits Antal 
képviselõvel beszélgettünk a nemrég befejezõdött átépítésrõl.

Az ófalusi óvoda újjáépített udvarát a napokban vehették birtokba a gyerekek - a sok új játék mellett megmarad-
tak a régiek is, felújítva
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Az idei szüretre harmincöt család jött el - az új udvart a szülõk is megcso-
dálhatták

Különleges díszek készültek sodrott papírból

A frissen préselt mustnak idén is nagy sikere volt

kaleidoszkóp
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Mi mindig a vasút mellett lak-
tunk, mi több, ráláttunk a vas-
útállomás épületére is, ami soha 
nem akadályozta meg abban jó 
anyámat, hogy a vonat indulá-
sa előtt fél órával elüldözzön 
otthonról. Ez még az elég ritka 
alkalmi utazások idején mulatsá-
gosnak tûnhetett, ám amikor már 
rendszeresen vitt az ország másik 
végére előbb a tanulás, majd a 
munka, akkor minden otthon töl-
tött percet jobban szerettem vol-
na nyújtani. Ám a szülői szigor 
nem kopik azzal, hogy a gyerek 
felnő, anyám még akkor is ígér-
gette pofonjait, amikor már föl 
sem ért a képemig. Igaz, ma már 
én is közelebb hajolnék hozzá 
egy másvilági nyaklevesért, csak 
megtehetném. A szüleim, de kü-
lönösen a nagyszüleim életében 
akkor is életre, de legalábbis 
évekre szóló élmény volt az uta-
zás, ha a megélhetés szólította 
őket, és súlyosbította a kényszerû 
vándorlás kihívásait az is, hogy 
két háború népvándorlása, átvo-
nuló hadak és vonaton zötyögő 
sebesültek, menekültek és hadi-
foglyok oda-vissza hullámzása 
tette tragikussá az Érd határában 
megjelentő történelmet. Innen 
nézve teljesen érthető volt, hogy 
olyan vonat nincs, amelyik vár, 
csak olyan utast ismerünk. Aztán 
az első elérhető Trabanttal a mi 
családunkban is fordult a kocka 
Lada. (Persze közben hosszan 
voltak felejthetetlen Wartburgok 
is. Egyrészt árban elérhetők, 
másrészt a listán kivárhatók.) 
Aztán Érdet is utolérték az asz-
faltcsíkok, persze még ma sem 
minden utcában, de erős a tö-
rekvés. Különben is, amíg nincs 

szilárd burkolat, addig nem kell 
minduntalan feltörni és foltozni 
a közmûvek miatt. De hagyjuk a 
cinizmust, mégsem bagatellizál-
hatjuk az életminőséghez nélkü-
lözhetetlen dolgokat. Az út elvisz 
és visszahoz. 

Ma már alig emlékszünk, hogy 
milyen legendásan lassan épült 
az első magyar autópálya, és az 
a közel egy évtized is Érdnek 
volt a legnehezebb, mert az egy-
re növekvő autóforgalom jelentős 
része kényetlen volt átbotorkálni 
a városiasodó falun a Velencei-tó 
vagy a Balaton felé. Most meg 
három autópálya is kanyarog a 
település területén, vagy közelé-
ben idehozva mindent, ami elől 
elmenekültek az itt letelepedők, 
persze közben közelebb is hozva 
a világot. Kétségtelen, hogy előny 
az autópálya, mert egy nekifutás-
ra itt van Bécs és már ott a horvát 
tengerpart, a magyar tenger pedig 
már olyan közel esik, hogy nem 
is emlegetjük. Arról nem is be-
szélve, hogy a helyi vállalkozások 
szállítási költségeit csökkenthe-
tik, elérhetőségüket kedvezőbbé 
tehetik a pályák. A pályák, ame-
lyek amennyire jól használhatók, 
annyira unalmasak is. Mióta Pécs 
felé is nekiiramodott a négysávos, 
csak egy-egy emelkedőn bámul-
hatunk rá a lankás táj szépségei-
re, az Európát átszelő folyamot a 
partjára települt halászcsárdákkal 
együtt veszítettük el, miközben 
olyan ringató a sávos, hogy mind-
untalan a benzinkutak kávés éb-

resztőjére szorul a sofőr. Ha csak 
a térképet bámulom, akkor mind-
untalan olyan érzésem támad, 
hogy a Parkvárost szinte levágja 
rólunk az M7-es, hogy Érd le-
gősibb részét, Ófalut, elrekeszti 
tőlünk az M6-os. Az urbanizáci-
ónak ez a sajátos szatellit jelen-
sége így adja magát. A Vincellér 
negyedet ugyan nem éri ez az 
M0-ás, de a Felsővölgyi útról jól 
érzékelhető a huszonnégy órás 
folyamatos mozgás. Valamilyen 
módon a Dombosváros, Érdliget, 
Újfalu, a Tisztviselőtelep, Újtelep 
is érintett, ám a mindennapi élet 
részévé vált mozgás mellett éppen 
az elszakítottság, elrekesztettség 
érzése lehet a kellemetlenebb. 
Nem mintha Érd történetében ne 
jelentett volna már a kezdetek-
től hasonló gondot a vasútvonal, 
ahol szintén aluljárókkal kellett a 
közvetlen kapcsolatot fönntartani 
a város többi részeivel. A mai na-
pig szinte a belváros legnagyobb 
hagyományú lakókörzetein át 
kattognak a honi és nemzetközi 
vonatok, ha némileg megritkulva 
is, a teherszállítás országútra ke-
rülésével. Kétségtelen tény, hogy 
sokat segítenek a meglehetős tu-
datossággal telepített és az érdi 
érdekképviseletek által is meg-
követelt, a zajszennyezést csök-
kentő falak, a környezetvédelmi 
terhelést enyhítő építmények, az 
ember mégsem arról álmodozik, 
hogy egy dinamikus forgalmú 
területre nyíljon hálószobájának 
ablaka. Idilli hegyi faluból érkező 
barátom mégis így ébred nálunk: 
„Olyan jól alszom, otthon csak a 
patak csobog, itt meg ez a finom 
motorzúgás, egész kipihentem 
magam!” Antall István

Darabol,  
vagy összeköt

A mondás valamivel több, mint 
260 évvel ezelőtt született. Egy 
természettudós gróf, bizonyos 
Georges-Louis Leclerc mond-
ta a francia akadémia ülésén, 
amikor tagjai közé választotta a 
testület. Eredetiben így hangzik: 
Le style, c’est l’homme – de ter-
mészetesen nálunk a magyarra 
fordított változat a használatos, 
azaz: a stílus maga az ember. 
A sokoldalúan mûvelt fran-
cia a stílus fontosságára utalt 
vele, pontosabban arra, hogy 
vigyázzunk, hogyan nyilvánu-
lunk meg, mert minden kifeje-
zésünk, minden kiejtett vagy 
leírt szavunk megválasztása 
– stílusunk – személyiségünkről 
árulkodik.

Hogy mindez személetesebb 
legyen, nézzünk egy mondatot 
napjaink talán legsûrûbben, de 
mindenesetre legegyszerûbben 
használható média-eszközéről, 
a facebookról. Az idézet – amely 
„Érd független polgármester-
jelöltjétől” való – szó szerinti: 
„Unja már, hogy Érd legtöbb pla-
kátján egy kopasz ember sötét 
öltönyben mosolyog?” Tudjuk, 
persze, ez idő szerint válasz-
tási kampány van, különféle 
pályázók igyekeznek különbö-
ző eszközökkel, módszerekkel 
a köz elé lépni, népszerûsíteni 
magukat – mégis… Üssük el 
az egészet viccesen, mondván, 
hogy van, akinek a fején kívül 
nincs semmi, és van, akinek be-
lül üres? Alighanem többről van 
itt szó. Testi adottságokat kam-
pánytémává avatni, például höl-
gyeknél arcráncosodást, ősz szá-
lak festéssel történő eltûntetését, 
esetleg látványosan érzékelhető 
lefelé szélesedő alkatot fölemlí-
teni több, mint ízléstelen. Még 
attól, aki közszereplői gyakor-
lat nélkül próbál népszerûséget 
szerezni, attól sem fogadható el 
testi adottságokon való gúnyo-
lódás. Arra már gondolni sem 
merek, hogy az emberi méltó-
ság ilyenfajta megsértéséhez mit 
szól például a facebook-bejegy-

zés célzottja ellen küzdő, magát 
deklaráltan női esélyegyenlősé-
gért harcolónak tartó NőPont? 
Az is igaz, hogy hallottunk már 
ugyanazon politikai oldalról ko-
rosodó feleséget illető „öregecs-
ke” megnevezést is, akit bizony 
előbb-utóbb le kell cserélni…

Amikor pedig azt hinnénk, 
hogy „ennél már nincs lej-
jebb”, akkor kiderül, hogy van. 
A kampányolás eszközei sorá-
ban ugyanis kampányfilm is 
bevettetik. Ebből sok minden 
megtudható, például az, hogy 
Érd gyakorlatilag olyan, mint 
Albánia. Ezt onnan lehet ész-
revenni, hogy elhanyagoltak a 
házak, az utak, minden piszkos, 
romos – nem is szólva az embe-
rekről. Akik meg természetesen 
olyanok, mint az albánok. Ez 
bizony még – nehéz minősí-
tő jelzőt találni… – szóval még 
olyanabb, mint a „kopaszozás”. 
Egy nép, egy nemzet nevét az 
elmaradottság, a primitívség 
mércéjeként említeni… Mintha 
becsmérlésként azt állítaná a 
film megrendelője, hogy Érd 
hasonlít valamilyen néger gettó-
hoz, cigánytelephez, bármihez, 
amivel az ilyen alantas eszkö-
zökkel élők szoktak más szár-
mazásúakat megalázás szándé-
kával emlegetni.

Ilyen kampányeszközök 
használata Érden mindeddig 
példa nélküli. Voltak már furcsa 
dolgok eddig is – emlékezhe-
tünk az országgyûlési választá-
sok idején a zebránál autósok 
elé ugró táblás aktivistákra, akik 
dudálásra biztatták a sofőröket 
– testi tulajdonságokon gúnyo-
lódás és más származásúak em-
beri méltóságának megsértése 
eddig nem fordult elő.

Október tizenkettedikéig még 
van egy kis idő. Lehet, hogy van 
még lejjebb?

A szerkesztõ jegyzete

Lehet lejjebb?

Mindenki emlékszik még arra, 
hogy pár évvel ezelőtt bûnügyi 
szempontból Érd egyik leg-
fertőzöttebb területeként tar-
tották számon Ófalut. Az Érdi 
Rendőrkapitányság állományá-
nak növelése, a megerősített 
rendőri jelenlét, a polgárőrség-
gel, illetve a városvezetéssel 
összehangolt munka, a 24 órás 
járőrözés bevezetése, a közúti 
ellenőrzések számának növelése 
azonban jelentős eredményeket 
hozott. Mindezeknek köszön-
hetően ugyanis – ezt az utóbbi 
három év bûnügyi statisztikája 
is igazolja – jelentősen vissza-
szorult a bûncselekmények szá-
ma, sőt, az elmúlt hónapokban 
erről a városrészről szinte alig 
érkezett bejelentés a helyi kapi-
tányságra. 

A Római út 24. szám alatt 
korábban is mûködött a körze-
ti megbízotti iroda, amit most 
az önkormányzat saját forrás-
ból, a polgárőrökkel és a köz-
terület-felügyelet munkatársai-
val összefogva újjáépített. Így 
a korszerûsített épület immár 
bûnmegelőzési központként 
funkcionálhat Ófaluban, mivel 
a rendőrség körzeti megbízott-
ja a polgárőrség és a közterü-
let-felügyelet munkatársaival 
együttmûködve látja el a terület 
közbiztonságáért végzett mun-
káját. 

A főleg belső tereiben meg-
újult épület ünnepélyes át-
adásán T. Mészáros András 
polgármester megköszönte 
mindazok munkáját, akik részt 
vettek az építésben, illetve 
besegítettek a körzeti megbí-
zotti iroda korszerûsítésébe. 
A polgármester kiemelte: fele-
lőtlen az az ellenzéki törekvés, 
amely a polgárőrség megszünte-
tésére készül. Amikor 2006-ban 
a jelenlegi városvezetés átvette 
a város irányítását, mindössze 
16 polgárőr volt a városban, 
ma viszont több mint százan 
vállalják ezt az önkéntes tevé-
kenységet, illetve szolgálatot az 
érdiek biztonsága érdekében. 
A polgárőrök természetesen 
szorosan együttmûködnek a 
rendőrséggel és a közterület-
felügyelőkkel, így az eddigi, 
mindig kiválóan összehangolt, 
eredményes munkájuk tiszte-
letet érdemel – húzta alá a pol-
gármester.

Fekete Csaba rendőr dandár-
tábornok, a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetőjének 
rendészeti helyettese a részt-
vevőket köszöntve elmondta: 
Pest megyében az elmúlt idő-
szakban elsősorban a körzeti 
megbízotti irodák feltöltésére és 
mûködtetésére fektették a hang-
súlyt. Ma már 187 településen 
251 ilyen területi rendőrségi iro-

da teljesít szolgálatot, amelyek 
mûködtetésével egy-egy város-
részen a rendőrség közelebb 
kerülhet a lakossághoz, és köz-
vetlen kapcsolatot tarthat fenn 
az ott élő emberekkel. A megyei 
főkapitányság azért is szorgal-
mazza a körzeti megbízotti iro-
dák megnyitását, mert általuk 
optimális szintre tudják hozni a 
lakosság számához viszonyított 
rendőri jelenlétet, valamint sok-
kal gyorsabban és hatékonyab-
ban tudnak reagálni a lakossági 
bejelentésekre. A főkapitány-
helyettes megköszönte az ön-
kormányzatnak, valamint mind-
azoknak a közremûködését, 
akik segítettek abban, hogy az 
ófalusi körzeti megbízotti iro-
da immár kulturált körülmé-
nyek között képes fogadni a 
lakosokat. Hozzátette: a rendőri 
jelenlét javítja a lakosság biz-
tonságérzetét, ugyanakkor segít 
abban is, hogy a helyi kapi-
tányság bûnüldöző munkája is 
hatékonyabb legyen. Ebben a 
korszerû irodában ugyanis már 
megvannak a technikai felté-
telei annak, hogy a központi 
rendszer elérhető legyen, ami 
itt helyben is jelentősen javítja a 
rendőri munka hatékonyságát. 
A partnerség a polgárőrökkel 
és a közterület-felügyelettel pe-
dig további eredményeket hoz 
a bûnüldözés területén – fûzte 
hozzá a főkapitány-helyettes. 

– Cél, hogy minél közelebb 
kerüljünk a lakossághoz, opti-
mális szintre emeljük a rend-
őrök számát, és a leggyorsab-
ban, leghatékonyabban tudjunk 
reagálni a bejelentésekre. Az eh-
hez vezető út egyik állomása az 
ófalusi bûnmegelőzési központ 
átadása – hangsúlyozta Fekete 
Csaba, aki megköszönte, hogy a 
város segítséget nyújt a körzeti 
megbízottak elhelyezésében. 

– Munkatársaink mindent 
megtesznek azért, hogy teljesít-
ményük, illetve köztéri jelenlé-
tük még hatékonyabb, a polgárőr-
séggel való együttmûködésünk 
pedig a jövőben is eredményes 
legyen – fûzte hozzá a dan-
dártábornok, aki elmondta azt 
is: megteremtették a technikai 
feltételét annak, hogy az ófalusi 
központban dolgozó kollégák 
bekapcsolódhassanak az orszá-
gos információs rendszerbe, 
így már nemcsak a kapitány-

Felelõtlen, aki az Érdi Polgárõrség megszûntetését tervezi

Megújult bûnmegelõzési központ Ófaluban
Teljesen felújított és korszerûsített körzeti megbízotti irodát adtak át Érd-Ófaluban, 
amely a városrész bûnmegelõzési központjaként mûködik, ugyanis az épületben 
nemcsak a rendõrség körzeti megbízottja, hanem a polgárõrség és a közterület-fel-
ügyelet munkatársai is helyet kaptak. Az avatón T. Mészáros András polgármester 
hangsúlyozta: felelõtlen az az ellenzéki törekvés, amely a polgárõrség megszün-
tetésére irányul. A megújult körzeti megbízotti iroda átadásán jelen volt Fekete 
Csaba, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság fõkapitány-helyettese, valamint Pintér 
Lajos, az Érdi Rendõrkapitányság vezetõje is. 

ság épületében, hanem hely-
ben is elérhetik ezeket az al-
kalmazásokat – ez jelentősen 
javítja a munka hatékonyságát. 
A dandártábornok lapunknak 
példaként említette: ha az ófa-
lusi bûnmegelőzési központban 
felvesznek egy feljelentést, az 
hamarosan megjelenik az egész 
rendszerben, és a kollégák is 
látják, adott esetben segítséget 
is tudnak nyújtani – ezzel fel-
gyorsul a munka. 

Az ófalusi bûnmegelőzési 
központban teljes épületgé-
pészeti felújítást végeztek, 
többek között szigetelésre és 
fûtéskorszerûsítésre is sor ke-
rült, és korszerû technikai esz-
közökkel szerelték fel Érd-Ófalu 
bûnmegelőzési központját. 
Noha az Érdi Rendőrkapitányság 
új épületéről konkrétan nem 
esett szó, Fekete Csaba avató-
beszédében utalt rá: őszintén 
reméli, hogy hamarosan városi 
szinten is tovább tudnak lépni 
a helyi rendőri szerv mûködési 
feltételeinek javításában. 

Pintér Lajos rendőr alezre-
des, az Érdi Rendőrkapitányság 
vezetője kérdésünkre elmond-
ta: az ófalusi irodában folya-
matosan két körzeti megbízott 
látja el a szolgálatot, osztott 
munkarendben, huszonnégy 
órában – rendezvények idején, 
hétvégéken kollégák is segí-
tenek, ha szükséges. Pálházy 
Imre, az Érdi Városi Polgárőr 
Egyesület elnöke a felújítás 
részleteiről számolt be lapunk-
nak – a munkálatok zömét e 
szervezet végezte. Mint meg-
tudtuk, az épület belseje teljes 
egészében megújult: az elavult 
fûtésrendszert, villamos ener-
gia hálózatot korszerûsítették, 
zuhanyzót alakítottak ki, és ki-
festették az épületet.

– Most már a kor követel-
ményeinek megfelelő körül-
mények közt dolgozhatnak 
polgárőreink, illetve a körzeti 
megbízottak is – mutatott körbe 
a felújított épületen a testület 
vezetője. Á. K. – B. E.

T. Mészáros András átadta a felújított ófalusi bûnmegelõzési központot - mellette  Fekete Csaba rendõr dandár-
tábornok és Pintér Lajos rendõr alezredes
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Fekete Csaba, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság fõkapitány-helyettese 
köszönetet mondott az érdi önkormányzatnak a körzeti megbízotti iroda 
korszerûsítéséért   
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Helyi szolgáltatók

I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 
230/2014. (IX.18.) határozata alapján pályázatot 
hirdet a városban létesült épületek építészeti 
színvonalának díjazására.

A pályázat célja, hogy a díjban részesített 
és publikálásra kerülõ megvalósult épületek 
minta értékkel szolgáljanak a városunkban egyre 
növekvõ számban építkezõk számára. A pályá-
zat elõsegítheti az épített környezet alakításá-
ban közremûködõk – döntéshozók, beruházók, 
tervezõk, kivitelezõk – közötti kapcsolat javítását. 
Lehetõvé teszi, hogy a közvélemény figyelmét 
felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fon-
tosságára.

II.  PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL 
FELTÉTELEI

A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén megvalósult városépíté-
szeti alkotással (épület, létesítmény, kertépíté-
szeti terv stb.) részt vehet minden olyan sze-
mély, aki a megvalósításában felelõs tervezõként 
közremûködött, és a pályázati kiírás feltételeit 
magára nézve kötelezõnek ismeri el. Az épület, 
alkotás megvalósításában közremûködõk együt-
tesen jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes 
egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet részt 
a pályázaton. Amennyiben a tervezõ, egyedül 
nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékel-
nie kell a tulajdonos, illetve annak képviselõje 
írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja 
be a pályázatot, akkor az építész-tervezõ írásos 
beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezõnek 
az építész-tervezõ és a tulajdonos írásos bele-
egyezését egyaránt mellékelnie kell. A pályázatra 
csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek 
tervezõje azonos az építési és használatbavételi 
engedélyben feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedõ színvonalú építészeti 
alkotás díjazására független személyek (szak- 
és magánemberek), ill. szervezetek is javaslatot 
tehetnek, ami alapján a Városi Fõépítész felkéri 
a tervezõt és az építtetõt a pályázaton való rész-
vételre.

Feltétel továbbá:
A pályázat beadásának idõpontját megelõzõ 

három éven belül került sor az épület, ill. egyéb 
létesítmény használatbavételi engedélyének meg-
adására, jóváhagyására megvalósítására, létreho-
zására

Építésnél, telepítésnél az országos szakmai 
elõírások, és az érvényes szabályozási tervben 
rögzített elõírásokat maradéktalanul betartották, 
az engedély kiadását követõen a megvalósítás 
során építésrendészeti eljárásra okot adó szabály-
sértés nem történt.

A pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók 
vállalják a teljes nyilvánosságot.

A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló 
Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a léte-
sítmények és azok környezetének részletes meg-
tekintését, feltéve, hogy a látogatás idõpontjáról 
szóló értesítést legalább 8 nappal korábban meg-
kapják. 

III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA
1.A pályázatot 2014. október 29-ig kell az érdi 
Polgármesteri Hivatal Fõépítészéhez személye-
sen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 1., 
Polgármesteri Hivatal II. emelet 209.).

2.A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a 
pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyezve, 
egybekötve (vagy fûzve) kell összeállítani.

3.A Bíráló Bizottság a határidõ után vagy hiá-
nyosan benyújtott pályamûveket kizárhatja a 

pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat 
benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a 
Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat.

IV.  PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ 
MUNKARÉSZEK

A pályázatra benyújtandó munkarészek az aláb-
biak:
•  nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érin-

tett tervezõ és (vagy) építtetõ, megbízó hozzá-
járulási nyilatkozataival (ezeket csomagoláson 
belül kell elhelyezni),

•  teljes építési engedélyezési vagy jóváha-
gyási tervdokumentáció, eredeti vagy még 
értékelhetõ méretûre kicsinyített méretarány-
ban (mûszaki leírás, alaprajzok, metszetek, 
homlokzatok, helyszínrajz),

•  építési és használatbavételi engedély, vagy 
egyéb létesítmény esetén az ezzel egyenértékû 
okirat,

•  fényképek: legalább 4 db a létesítményrõl, 
különbözõ nézõpontokban felvéve.

A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legna-
gyobb mérete A/3 lehet.

V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
A Bíráló Bizottságot a Város Polgármestere, Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, 
Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizott-
ságának Elnöke, az Oktatási és Mûvelõdési 
Bizottság Elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara 
Elnöke, felkért építész oktató, vagy más szak-
tekintély, és a Városi Fõépítész alkotják. A 
Bizottság elnöke a Polgármester, elõadója a Városi 
Fõépítész. A Bíráló Bizottság egyszerû többségi 
szavazással dönt.

VI. PÁLYAMÛVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA
1.  A pályázatok elbírálásának fõbb szempontjai 

az alábbiak:
•  az épület, létesítmény, telepítése, környe-

zetbe illesztése,
•  az alaprajzi és a térbeli belsõ elrendezés 

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

színvonala.
2.  A Bíráló Bizottság a beérkezett pályamûveket 

a beadási határidõtõl számított 15 napon 
belül elbírálja és javaslatot tesz a Képviselõ-
testületnek a díjazásra.  Egy évben legfeljebb 
két díj adható ki.

3.  A pályázat díjazására az Érd Város Önkor-
mányzata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekrõl szóló önkormányzati rendelet 
szerinti összeg (jelenleg az Érdi Építészeti 
Nívódíj összege 200.000,- Ft) áll rendelkezés-
re. A díjazott pályázatok alkotói emlékplaket-
tet és oklevelet vehetnek át.

VII.  A PÁLYAMÛVEK BEMUTATÁSA, 
VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA

A pályázaton eredményt elért pályamûvek a helyi 
sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban 
nem részesített terveket az eredményhirdetéstõl 
számított fél éven belül lehet átvenni személye-
sen a városi fõépítésznél.

A pályázati kiírás és nevezési lap 2014. szept-
ember 22-tõl beszerezhetõ Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjánál 
(2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 209.), ill. a www.
erd.hu honlapról letölthetõ. 

További felvilágosítással szolgál Korsós Mónika 
a 06-23-522-396 telefonszámon. 

Melléklet a Közgyûlés 230/2014. (X.18.) határozatához

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT
2014.

A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján  pályázatot hirdet Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda 

fejlesztő óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony. Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 12. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szükséges pszichés funkciók fejlesztése, ill. a sérült funkciók javítását, az esetleges 
hiányzó funkciók pótlását szolgáló feladatok. Megelőzi, vagy csökkenti azokat a tanulási 
nehézségeket, amelyek a lassúbb érés, vagy egyéb okok miatt keletkeznek a gyerme-
keknél. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, fejlesztő óvodapedagógus, 
• óvodás gyermekekkel való foglalkozás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
• Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, 
• magyar állampolgárság, bűntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, 
a 06/20-332-1038 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 

Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 633/2014 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő óvoda-
pedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail 
címen keresztül 

• Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 21. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
támogatja a Humán papilloma vírus elleni védõoltást
Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése a 2014. szeptember 18-ai 
ülésén úgy döntött, hogy csat-
lakozik a Nemzeti Védőoltási 
Programhoz. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kiemelt figyel-
met fordít az egészség megőrzésé-
re és a betegségek megelőzésére. 
Anyagi forrásainak függvényében 
gondoskodik az egészségügyi, 
a szociális ellátásról, valamint a 
gyermek- és ifjúságvédelmi fel-
adatokról, figyelmet szentel az 
egészséges életmódra nevelés kö-
zösségi feltételeinek elősegítése 
kapcsán. 

Bizonyára Önök is értesültek 
arról, hogy 2014 szeptemberétől 
kezdődően – kötelezően ajánlott, 
és államilag finanszírozott formá-
ban – bevezetésre kerül a humán 
papillomavírus elleni védőoltás. 
A 12. életévüket betöltött és a 
2014/2015. tanévben 7. évfolya-

mot végző leánygyermekek isko-
lai kampányoltás keretében ön-
kéntes, térítésmentes HPV oltás-
ban részesíthetők. A két oltásból 
álló védőoltási sorozatból az első 
oltást 2014 októberében kaphat-
ják meg az érintett leányok.

Mivel az idén a 8. osztályos le-
ányok nem jogosultak a Nemzeti 
Védőoltási Programban való rész-
vételre, és a védőoltás sok csa-
ládnak olyan anyagi terhet jelent, 
amit nem tudna önerőből felvál-
lalni, ezért 

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata biztosítja a védőoltás-
hoz való térítésmentes hozzáju-
tást, 

amennyiben leánygyermeke 
érdi lakóhellyel (állandó) rendel-
kezik, és a 2014/2015-ös tanév-
ben 8. osztályos tanuló, valamint 
2014. október 31-ig nem töltötte 
be a 15. életévét, kérheti az adat-
lapok kitöltésével.

A program lépései:
Jelentkezés:
Érd Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatala 2030 Érd Alsó 
utca 1. 

Hétfő: 8-18.30, Kedd, Szerda, 
Csütörtök: 8-16.30-ig, Péntek 8-
12-ig

(Humán Iroda Szociálpolitikai 
és Egészségügyi Csoport/ Dudás 
Erzsébet)

Első oltások beadása: 2014. 
október hónapban történik, me-
lyet a területileg illetékes házi 
gyermekorvosánál teheti meg. 
(A második oltás félév után ese-
dékes az orvossal egyeztetett idő-
pontban.)

A programban való részvételi 
szándékról, kérjük a regisztrációs 
lapot nyomtatott betûvel kitölte-
ni, és a Polgármesteri Hivatalba a 
jelentkezési határidőig eljuttatni 
szíveskedjenek! 

(A regisztrációs lap elérhető a 
www.erd.hu/felhívások, tájékoz-
tatók/Ingyenes HPV oltás 7. és 
8. osztályos lányok részére cím-
szó alatt, vagy a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
munkaidőben.)

Bízunk abban, hogy kezde-
ményezésünk eredményeként, 
minél több érdi fiatal lány válik 
védetté a méhnyakrák ellen.

Bővebben a témában a www.
antsz.hu oldalon olvashatnak.

 T. Mészáros András

információk

Konzultáció
Konzultációs kerekasztal beszélgetést kezde-
ményezett az MNV Zrt. Pest megyei partnerei 
számára. A konzultációra szeptember 18-án 
került sor a Pest Megyei Kormányhivatal 
épületében. Országgyűlési képviselők, a 
Pest Megyei Kormányhivatal és az MNV Zrt. 
szakemberei vettek részt azon a konzultáci-
ós kerekasztal beszélgetésen, melyen a Pest 
megyében előforduló, az MNV Zrt.-t érintő 
ügyeket vitatták meg, feltárva az eddig elért 
sikereket és a még elvégzendő feladatokat 
is. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymeg-
bízott köszöntőjében kiemelte, hatékony 
az együttműködés a kormányhivatal és a 
vagyonkezelő között, melyet az is mutat, 
hogy az elmúlt években számos költséghaté-
kony intézkedést tudtak közösen meghozni. 
Márton Péter, az MNV Zrt. vezérigazgatója a 
beszélgetés keretében  elmondta, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kiemelt célja a 
gyors, rugalmas, kezdeményező, és problé-
mamegoldó vagyongazdálkodás. A konzul-
táción részt vett Szűcs Lajos, a Pest Megyei 
Közgyűlés elnöke is.
 (Pest Megyei Kormányhivatal)
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Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy Meseház Óvoda, 
amely igen régen, az 50‑es évek 
elején egy családi házból nőtte 
ki magát nevelési intézménnyé. 
Ez az épület nagyon hosszú időn 
keresztül szolgálta a környéken 
lakó apróságokat és szüleiket. 
Rengetegen voltak lakói ennek 
az óvodának, és számos kiváló 
óvodapedagógus is öregbítette az 
intézmény hírnevét, de egyre in‑
kább érezték: kinőtték már a régi 
helyet – ezekkel a mondatokkal 
kezdte köszöntőjét az avatóün‑
nepségen Simonics Gabriella, 
a Szivárvány Óvoda vezetője, 
majd visszaemlékezett arra, mi‑
lyen boldogan fogadták a hírt, 
hogy a város számos óvodájá‑
nak felújítását követően végre a 
Meseház Tagóvodát is újjáépítik. 
Kíváncsian tanulmányozták az 
eléjük tett terveket, ám mégis 
nehezen tudták elképzelni a va‑
donatúj épületet, mígnem egy‑
szer csak megcsodálhatták ezt 

a meseszép, tágas és napfényes 
óvodát, amit öröm volt birtokba 
venni, berendezni, közösen de‑
korálni, csinosítani – mondta az 
óvodavezető.

T. Mészáros András polgár‑
mester felsorolással indította ün‑
nepi beszédét. Elmondta, hogy 
az utóbbi esztendőkben mely 
intézményeket sikerült felújíta‑
ni, bővíteni, illetve néhány eset‑
ben akár egy teljesen új óvodát 
felépíteni, beleértve a Meseház 
Tagóvodát is. Mindez azt bizo‑
nyítja, hogy ez a városvezetés 
az elmúlt időszakban nagyon 
sokat gondolt a legkisebbekre, 
akik egyre nagyobb számban él‑
nek Érden. Nem kevés gondot 
okozott azonban az a sajnála‑
tos tény, hogy az utóbbi 30 év‑
ben az óvodás korúak ellátása, 
az óvodai férőhelyek bővítése 
igencsak háttérbe szorult, így 
az utóbbi 4‑6 esztendőben bi‑
zony bőven volt mit pótolni. Ez 
a városvezetés ugyanis az óvo‑

dák bővítését és korszerűsítését 
ugyanolyan fontos feladatának 
tekintette, mint a magas színvo‑
nalú iskolai ellátás biztosítását, 
így az önkormányzatnak az el‑
múlt időszakban mintegy 400 
új óvodai helyet sikerült bizto‑
sítania, ami példaértékű törek‑
vés, különösen arra tekintettel, 
hogy a korábbi évekkel szemben 
végre elmondhatják, hogy aki 
Érden óvodába szeretné adni a 
gyermekét, ezt minden további 
nélkül megteheti, mert az emlí‑
tett beruházásokkal jelentősen 
bővült az óvodák kapacitása. De 
nem állnak meg – tette hozzá 
a polgármester –, mert továb‑
bi bővítéseket, felújításokat és 
óvodaépítést tűztek ki maguk 
elé – mondta, majd a Meseház 
óvodára visszatérve, köszönetet 
mondott a pályázatíróknak, a 
kivitelezőknek és mindenkinek, 
aki részt vett ebben a projekt‑
ben. Ez az új intézmény 1200 
négyzetméteren, összesen 355 

millió forint összköltséggel jött 
létre. Ebből csaknem 200 millió 
forintot Európai Uniós pályáza‑
ton nyertek el, míg a további 150 
millió forintot az önkormányzat 
finanszírozta. Így jött létre a régi, 
elavult és meglehetősen szűkös 
óvodai épület helyébe ez a kor‑
szerű, tágas és napfénnyel teli, 
új Meseház Tagóvoda, amely 
hét csoportszobában 220 gyer‑
mek elhelyezését teszi lehetővé, 
a korábbi 58 hellyel szemben. 
Így most összesen 156 óvodással 
többet képes fogadni ez az új 
intézmény. Új játszótér, új kert, 
korszerű épület és teljesen új 
hangulat várja itt a gyermekeket, 
valamint az óvodapedagóguso‑
kat. Mindez a kivitelezők, és 
persze a nevelők, a szülők és 
mindazok munkáját is dicséri, 
akik hozzájárultak ahhoz, hogy 
szeptemberben ünnepélyes ke‑
retek között átadhassák ezt a 
nagyszerű épületet – hangoztatta 
ünnepi beszédében T. Mészáros 
András. 

Dr. Bács István, az óvoda épí‑
tését felügyelő polgármesteri fő‑
tanácsadó lapunknak elmondta: 
az új óvoda száz százalékban 
akadálymentes, a meleg vizet 
napkollektorok biztosítják, és tá‑
gas, világos csoportszobák, meg 
egy jól felszerelt tornaszoba áll‑
nak a kicsinyek rendelkezésére. 
A létszámbővítéssel nőtt az óvo‑
dapedagógusok száma is, jelen‑
leg tizennégyen foglalkoznak a 
gyermekekkel. Budai Mária tag‑
óvoda‑vezető elárulta, a jövőben 
szeretnék felvenni a Tarka rét 
nevet, ezért az óvodások egy „vi‑
rágos”, sokszínű, látványos ösz‑
szeállítással kedveskedtek az ün‑
nepség vendégeinek. Különféle 
színű és formájú virágokat kel‑
tettek életre a nagy tetszést arató 
produkciójukban. 

Az ünnepélyes megnyitó vé‑
gén T. Mészáros András polgár‑
mester jelképesen átvágta a nem‑
zeti színű szalagot, majd a nagy 
nap alkalmából a felnőttek pezs‑
gővel koccintottak, az apróságok 
pedig csokitortával ünnepeltek. 
A Meseház Tagóvodát hivatalo‑
san is átadták, és hétfőtől már 
ebben a meseszép Gyula utcai 
óvodában is tovább folytatódtak 
a megszokott hétköznapok 

 Bálint Edit

Hivatalosan is átadták az újjáépített, kibõvített Gyulai utcai Meseház Tagóvodát

Napfényes, kényelmes és meseszép
A Meseház Óvoda már nemcsak képzeletben, hanem valóságosan is olyan csoda-
szép, mint a mesében. Mindaz, ami nemrégiben csak vágyálom volt, most teljes 
nagyságában, láthatóan és megfoghatóan érzékelhetõ az óvodapedagógusok, a 
szülõk, és nem utolsó sorban a kicsinyek számára. Noha az ovisok és nevelõik 
már augusztus végén birtokba vehették, a Szivárvány Óvoda Gyula utcai Meseház 
Tagóvodájának hivatalos és ünnepélyes átadására szeptember 26-án délelõtt ke-
rült sor. Ez a városvezetés nagyon sokat gondolt a gyermekekre, amit az utóbbi 
években felújított és kibővített nevelési intézmények is bizonyítanak – hangsúlyozta 
ünnepi beszédében T. Mészáros András polgármester.

Az új óvoda ünnepélyes megnyitóján részt vettek a város képviselõi, intézményvezetõk, a Meseház Tagóvoda 
korábbi vezetõi, óvodapedagógusok és szülõk.

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

T. Mészáros András polgármester felsorolta az eddig felújított, kibõvített 
óvodákat, és hangsúlyozta: mindenképpen folytatni kell a munkát, mert e 
téren hatalmas lemaradásban volt az önkormányzat. 

A polgármester szimbolikusan átvágta a nemzeti színû szalagot, ezáltal 
hivatalosan is átadta az új, korszerû óvodát használóinak. 

Az óvodások egy virágoskertet bemutató produkcióval lepték meg az 
ünnepség vendégeit, amellyel osztatlan sikert arattak
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. október 6 – október 12.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! 
Jegyvásárlás: hétfőtől – pén-
tekig 10-18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a ren-
dezvény előtt 1 órával.

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési  
alaptevékenységgel  

összeegyeztethető célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Programok: 

Október 9-én, csütörtökön 10 órakor
Babaszínház
verses, élőzenés vidám játék 0-
3 éves korú gyermekeknek
Kit keres a csiga? Mit álmodott 
Bóbita? Hogy táncol a sárga? 
Mindez kiderül az előadásból, 
amelyben beszélnek a növé-
nyek, verselnek a békák, és ha 
időben ideérsz, még a hóem-
berrel is találkozhatsz.
Belépő: 800 Ft
Jegyek elővételben kaphatók 
a művelődési központ pénztá-
rában.

Október 11. szombat 9-12 óráig
Baba-mama börze

Használt gyermekruhák cse-
réje, vására! Minden vásárlót 
szeretettel várunk!

Micimackó bérlet 2014. ősz
szervezett előadás 
 
Október 13-án, hétfőn 
10 órakor  óvodásoknak, 
14 órakor  kisiskolásoknak
Sündisznócska lovagol 
bábjáték a Nefelejcs 
Bábszínház előadásában 
Az előadás Móra Ferenc ked-
ves, ravasz sünijéről szól, aki 
túljár medve papa eszén.
Alkalmi belépőjegy a délutáni 
előadásra 800 Ft

Színházbérlet 2014. ősz
„Színház az egész világ”

Október 19-én, vasárnap 15 órakor
Szántó Armand, Szécsén 
Mihály, Fényes Szabolcs  
Paprikáscsirke,  
avagy Stex és New York 
zenés vígjáték két részben
Szereplők: Csomor Csilla, 
R. Kárpáti Péter, Csonka 
Zsuzsanna, Szabó Máté, 
Némedi Varga Tímea, 
Pelsőczy László, Heller Tamás, 
Laurinyecz Réka
Rendezte: Gergely Róbert
Alkalmi belépőjegy: 2800 Ft.

Klubok foglalkozásai:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
Október 6-án, hétfőn 17 órakor
A klub nyitófoglalkozása

Kern Péter Kaktuszkör 
Információ: Libnárné Herczeg 
Ilona 06-20/ 517-1130
2014. október 9-én, csütörtökön 17 órakor 
Mexikóban jártam. 
Varga Zoltán előadása

Ingyenes meridián torna
Élj 100 évet egészségesen a 3-1-
2 meridián gyakorlatokkal!

Ingyenes gyakorló klub
hétfőnként 9 órakor!
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kiállítások:

A kamarateremben
Emődy Attila Ybl-díjas építész 
rajzaiból rendezett
Érd – egy falu, amelyből 
város lett
című kiállítása
Megtekinthető: november 2-ig hétköz-
napokon 10-18 óráig.

Az előtéri kiállítótérben
Szeptember 3-tól
Budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Szakkör
Kerámia Szakosztályának kiál-
lítása

A fotógalériában
Nyári képek
A Duna – Art Fotóklub tagjai-
nak nyári élményeiből összeál-
lított fotó kiállítás

 
Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás

Keddtől – vasárnapig 
10.00 – 18.00

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói.
3.  3276 expedíciós nap, a 

múzeumalapító geográfus 
újraolvasva

4.  Hely- és sporttörténeti 
kiállítás

Időszakos kiállítás
A Duna forrásvidékén a 
Fekete-erdőben
Tibád József fotókiállítása

Belépőjegy árak
Valamennyi kiállításra 
Teljes árú:  1.000,- Ft
Kedvezményes:  500,- 
Tárlatvezetési díj:  
 3000,- Ft/kiállítás

Magyar utazók, földrajzi felfe-
dezők és 
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói című kiállításra
Teljes árú:  800,- 
Kedvezményes:  400,- 

3276 expedíciós nap, a múzeu-
malapító geográfus újraolvasva
Teljes árú:  400,-
Kedvezményes:  200,-

Hely- és sporttörténeti kiállítás
Teljes árú:  400,- 
Kedvezményes:  200,- 

 

A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri 
előadóterme 50 fős rendezvényekre 
bérbe  vehető  kulturális,  közműve-
lődési  alaptevékenységgel  össze-
egyeztethető célokra. 

Információ: 
Kovács Nóra, 06-23/363-036

 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól és díjszabá-
sáról bővebb információt a 
365-470 telefonszámon, vagy 
a www.csukalib.hu honlapon 
talál.

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

INGYENES a beiratkozás. 
Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, pedagógus-

igazolvány és nyugdíjas  
igazolvány is kedvezményre 

jogosít. (A Zenei könyvtár  
díjszabása a fentiektől eltérő!)

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h

Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h

Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com

06 23-360-143

Eőry Emil 
szobrászművész kiállítása

KONTEMPLÁCIÓ 
címmel

Megtekinthető:  
2014. október 25-ig 

hétfő:  12 – 18 h
 csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

A Diósdi Szent Gellért Vegyeskar
énekes társakat keres!

Ha jó hangod van, szereted a zenét
és szeretsz énekelni, köztünk a helyed!
Zenei elõképzettség nem akadály!
Minden korosztályból várunk új tagokat,
különösen a tenor, basszus szólamnak
van szüksége erõsítésre.
Férfiak gyertek énekelni!
Új szoprán tagoknak is örülnénk!
Világi és egyházi zenéket 
egyaránt énekelünk,
próbák idõpontja és helyszíne:
kedd 18.30-21.00, Diósd,
Kék Géza Közösségi Ház, 
Szent István tér 5.

Kórusban énekelni jó,  
kikapcsol és feltölt!

További információ: 06 30 402 15 32
Honlap: www.gellertkorus.hu
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október 06. hétfő
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Aggódunk érted… 

Élődonoros veseátültetés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
11:15 Ízőrzők 10.
11:45 Fény-Kép kulturális magazin
15:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:30 Életem Afrika 17/15. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:00 Mozgás sportmagazin
17:30 Fény-Kép kulturális magazin
18:00 Száműzöttek magántörténelme 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 56’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Ipress Center-Vác – Érd
21:00 Száműzöttek magántörténelme 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 56’

22:00 Híradó ism.
22:15 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 61. rész 
22:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23.00 Híradó ism.

október 07. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted… 

Élődonoros veseátültetés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:30 Mozgás sportmagazin
10:00 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:15 Kézilabda-mérkőzés ism. Ipress Center-Vác – Érd
11:45 Száműzöttek magántörténelme 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 56’

16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
16:45 Életem Afrika 17/15. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/76. 
18:30 Ízőrzők 11.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép Kulturális magazin
20:00 Rosszemberek  

színes, fekete-fehér, magyar filmdráma, 1979 89’ 
rendező: Szomjas György 
szereplő(k): Dzsoko Roszics, Derzsi János , 
Dörner György 

21:30 Híradó ism.
21:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:00 Fény-Kép Kulturális magazin
22:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 61. rész 
23:00 Híradó ism.

október 08. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Életem Afrika 17/15. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

9:15 Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

9:30 Aggódunk érted… 
Élődonoros veseátültetés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/76. 
11:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 61. rész 
16:00 Híradó
16:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Fehérvár KC
18:00 Száműzöttek magántörténelme 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 56’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Életem Afrika 17/16. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:30 Híradó ism.
20:45 Mozgás sportmagazin ism.
21:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:30 Életem Afrika 17/16. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

22:00 Charlie Chaplin: Charlie a strandon 
Burleszk

22:15 Száműzöttek magántörténelme 2. rész 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 56’

23:15 Híradó ism.

október 09. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted… 

Élődonoros veseátültetés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 61. rész 
10:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
11:00 Charlie Chaplin: Charlie a strandon 

Burleszk
11:15 Fény-Kép Kulturális magazin
11:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:00 Híradó
16:15 Mozgás sportmagazin
16:45 Ízőrzők 11.
17:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:35 Életem Afrika 17/16. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 

18:05 Mozgás sportmagazin
18:35 Charlie Chaplin: Charlie a strandon 

Burleszk
19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Bibliai Szabadegyetem 90/77. 
20:30 Rosszemberek  

színes, fekete-fehér, magyar filmdráma, 1979 89’ 
rendező: Szomjas György 
szereplő(k):  
Dzsoko Roszics, Derzsi János, Dörner György 

22:00 Híradó ism.
22:15 Száműzöttek magántörténelme 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 56’

23:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:30 Bibliai Szabadegyetem 90/77. 

0:30 Híradó ism.

október 10. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/77. 
9:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
9:30 Életem Afrika 17/16.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

10:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 61. rész 

10:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:45 Aggódunk érted… 

Élődonoros veseátültetés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:45 Fény-kép kulturális magazin
16:00 Híradó 
16:15 Ízőrzők 11.
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Száműzöttek magántörténelme 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 56’

18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 A csend  

fekete-fehér, feliratos, svéd filmdráma, 1963 92’  
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k):  Ingrid Thulin , Jörgen Lindström 

21:35 Híradó ism.
21:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:05 Száműzöttek magántörténelme 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 56’

23:05 Mozgás sportmagazin
23:35 Híradó ism.

október 11. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ,  

– vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 61. rész 

10:30 Ízőrzők 11.
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Fehérvár KC
16:15 Híradó
16:30 Mozgás sportmagazin
17:00 Életem Afrika 17/16.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:45 Bibliai Szabadegyetem 90/77. 
18:45 Fény-kép kulturális magazin
18:15 Aggódunk érted… 

Élődonoros májátültetés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
19:30 Charlie Chaplin: Charlie, a tengerész 

Burleszk
20:00 Aggódunk érted… 

Élődonoros májátültetés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

20:45 Száműzöttek magántörténelme 2. rész 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 56’

21:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

22:15 Charlie Chaplin: Charlie, a tengerész 
Burleszk

22:45 A csend  
fekete-fehér, feliratos, svéd filmdráma, 1963 92’  
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k): Ingrid Thulin, Jörgen Lindström 

október 12. vasárnap
9:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
9:30 Mozgás sportmagazin

10:00 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:10 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:55 Ízőrzők 11.
11:30 Bibliai Szabadegyetem 90/77. 
15:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:45 Aggódunk érted… 

Élődonoros májátültetés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:45 A csend  

fekete-fehér, feliratos, svéd filmdráma, 1963 92’  
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k): Ingrid Thulin, Jörgen Lindström 

18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Száműzöttek magántörténelme 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 56’

20:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 62. rész

20:30 Mozgás sportmagazin
21:00 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom 
21:30 Charlie Chaplin: Charlie, a tengerész 

Burleszk
22:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:30 Fény-kép kulturális magazin
23:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 62. rész

2014. október 6 – október 12.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

A digitális  eszközök  rohamos 
és  fékezhetetlen  fejlődése  kap-
csán még  pár  évvel  ezelőtt  so-
kan  az  olvasás,  de  leginkább 
a  nyomtatott  kiadványok  és  a 
könyv  válságát,  hovatovább  a 
megszûnését vetítették előre, de 
szerencsére ez nem következett 
be.  Időközben  a  könyvtárak  is 
akkora  változáson  mentek  ke-
resztül,  ami  nemcsak  szimpla 
megmaradásukat  eredményez-
te,  hanem  a  látogatók  számá-
nak  gyarapodását  is  magával 
hozta.  A Csuka  Zoltán  Városi 
Könyvtár  idén  ünnepli  fenn-
állásának  hatvanadik  évfor-
dulóját.  A mindenkori  kollek-
tíva  eddigi  munkáját  a  város 
közgyûlése  nemrégiben  Érd 
Város  Közszolgálatáért  Díjjal 
ismerte el, a könyvtár volt igaz-
gatóját, Bazsóné Megyes Klárát 
pedig  a  közelmúltban  –  mint 
az Érdi Újság  is beszámolt  róla 
–  a  könyvtárosi  szakma  legma-
gasabb  elismerésével,  Szinnyei 
József-díjjal tüntették ki. A város 
intézménye most a Könyvtárügy 
–  könyvtárak  Európában  cím-
mel  szeptember  24-én megren-
dezett  szakmai  nappal  ünne-
pelte  meg  a  hatvanadik  szü-
letésnapját,  amelyen  a  megyei 
könyvtárosok  mellett  Érd  há-
rom  testvérvárosa,  Szabadka, 
Szászrégen és Lubaczów könyv-
tárainak  képviselői  is  részt 
vettek.  A könyvtár  igazgatója, 
Sebestyénné Majchrowska Ewa 

üdvözlő  szavait  követően  Tóth 
Tamás  alpolgármester  mondott 
ünnepi  beszédet,  aki  kiemelte: 
hazánk egyik legnagyobb kultu-
rális  intézményrendszere  nap-
jainkban  is  a  könyvtár,  amely 
egy-egy településen a kulturális 
és közösségi események színte-
re is. Mivel az átlagéletkor alap-
ján  Érd  elsősorban  a  fiatalok 
városa,  nem  kétséges,  hogy  te-
lepülésünkön rengeteg tudásra, 
új ismeretekre éhes gyermek és 
fiatal él, akik gyakran látogatják 
a könyvtárat is – fûzte hozzá –, 
nemcsak a könyvek kölcsönzé-
séért,  hanem  az  itt  megrende-
zett kulturális programok miatt 
is. 
Tóth  Tamás  röviden megem-

lékezett  a  helyi  könyvtár  név-
adójáról, Csuka Zoltánról is, aki 
élete  végéig  hitt  abban,  hogy 
az  egymás  mellett  élő  nemze-
tek  irodalmának,  kultúrájának 
megismerése  közelebb  hozza 
az embereket, bármennyire kü-
lönböznek  is.  Majd  az  alpol-
gármester  szólt  arról  is,  hogy 
az  érdi  központi  könyvtár  és 
fiókintézményeinek  épületei 
meglehetősen elavultak, ezért a 
városvezetés a  jövőben kiemelt 
figyelmet  fordít  arra, hogy eze-
ket erejéhez mérten felújítsa és 
korszerûsítse.  Parkvárosban  a 
Spar  áruház  építkezése  során 
egy  csaknem  500  négyzetmé-
teres  könyvtárat  alakítanak  ki, 
ahol  félszáz  főt  befogadó  kö-

zösségi tér is a lakosság rendel-
kezésére áll majd. A hatvanéves 
könyvtár  központi  épülete  is 
korszerûsítésre, állománygyara-
pításra szorul. Erre is készültek 
már tervek, amelyek alapján egy 
modern,  21.  századi  kulturális 
központ  jöhet  létre  a  Főtér  kö-
zelében, ahol a könyvtár mellett 
helyet  kap  majd  a  mûvelődési 
központ  és  a  zeneiskola  is. 
Szükséges  a  könyvállomány 
bővítése  is  –  tette  hozzá  az  al-
polgármester – ugyanis a könyv-
tár  közszolgáltatóként  egyenlő 
esélyû  hozzáférést,  ismeret-
szerzést  nyújt  minden  korosz-
tálynak,  miközben  jelentős  a 
közösségkovácsoló  szerepe  is. 
Végül  Tóth  Tamás  Kosztolányi 
Dezső  szavait  idézve  kívánt  a 
könyvtárosoknak  eredményes 
szakmai eszmecserét: „A könyv 
a  szellemi  manna,  amelyből 
mindenki  jóllakhatik,  az  égi 
táplálék,  amely  minél  inkább 
fogyasztják, annál több lesz be-
lőle, a bûvös kenyér, amely sen-
kit nem hagy éhen, minden  ín-
ségest kielégít, hatalmassá tesz, 
úgyhogy mindenki az ismeretek 
tőkése  és  nagybirtokosa  lehet 
általa, gondolat-milliomos.” 
–  Hatvan  év  egy  könyvtár 

életében  talán  nem  tûnik  nagy 
időnek, ám egy városi könyvtár 
hat  évtizedes  múltja  mégis  fi-
gyelemre méltó,  különösen  ak-
kor, ha arra gondolunk, hogy ez 
idő  alatt milyen  sok  embernek 
nyújtott  lelki  táplálékot  –  ezt 
már  Fülöp  Attiláné,  a  Magyar 
Könyvtárosok  Egyesülete  Pest 
Megyei  Szervezetének  elnöke 
hangsúlyozta.  –  Nagy  idő  ez, 
ha  eszünkbe  jut,  hogy  renge-
teg  gyermek  egy-egy  könyvet 
forgatva kapott itt olyan indítta-
tást,  amitől  szenvedélyes  olva-
sóvá  vált.  Gondoljunk  csak  ar-
ra, milyen sok felnőtt kaphatott 
itt  megoldást  különféle  jellegû 
problémáira,  vagy  választ  fon-
tos kérdéseire. Számos diáknak 
jelentett  a  könyvtár  segítséget 
a  továbbtanulásban,  vagy hány 
ide  betérő  idős  ember  kapott 
mindössze  egy-két  jó  szót  a 
könyvtárostól,  esetleg  csupán 

egyetlen  mosolyt,  ami  szebbé 
tette  a  napját!  A könyvtár  ma 
már  nemcsak  a  könyvek  köl-
csönzéséről  szól,  hanem  jóval 
többet  nyújt:  ismereteket,  kul-
túrát  közvetít,  és  közösségeket 
épít,  amelyek közelebb hozzák 
egymáshoz az embereket. 
Az  érdi  könyvtár  hatvanéves 

történetének  fontosabb  esemé-
nyeit Szabó Andrea könyvtáros 
foglalta össze. Az 1954-ben ala-
pított népkönyvtár 1968-ban köl-
tözött  a  mai  Gyermekkönyvtár 
épületébe, és 1970-től központi 
könyvtárként  mûködött,  11  fi-
ókkal.  A felnőtt  könyvtár  1982-
ben  került  abba  az  épületbe, 
amelyben ma is mûködik. Azon 
kevés könyvtárak egyike, amely-
nek saját könyvkötészete is van, 
amely belső és külső munkákat 
egyaránt vállal. A városi könyv-
tár  1990-ben  vette  fel  a  Csuka 
Zoltán nevét. Az Érdligeten élő 
és  dolgozó  költő  és  mûfordító 
a városra hagyta otthonát, saját 
könyvgyûjteményét,  kézirata-
it  és  a  még  életében  alapított 
Jószomszédság  Könyvtárat  is. 
Az  addig  a  Magyar  Földrajzi 
Múzeumban  mûködő  Zenei 
Könyvtár 2011-ben új, korszerû 
épületbe  költözhetett,  de  tága-
sabb  és  vonzóbb mûködési  te-
ret  kíván  a  Gyermekkönyvtár 
részlege  is,  amelynek  beázás 
miatt  éppen  ezekben  a  napok-
ban  építik  újjá  a  tetőszerkeze-
tét. Az érdi könyvtár – az ország 
többi  könyvtárához  hasonlóan 
–  rengeteg belső szerkezeti vál-
tozáson  is  keresztül  ment,  de 
a  digitalizált,  virtuális  világban 
sem veszítette el látogatóit, sőt, 
napjainkban jóval többen igény-
lik  a  könyvtár  immár megújult 
szolgáltatásait, mint húsz évvel 
ezelőtt.

 A szakmai nap folytatásában 
a résztvevők megismerkedhettek 
a határon  túli könyvtárak hely-
zetével is. A Lubaczówból érke-
ző  Wladyslawa  Broniewskiego 
a  lengyelországi,  a  szabadkai 
Ágoston  Pribila  Valéria  a  szer-
biai,  a  szászrégeni  Petru Maior 
pedig  a  romániai  könyvtárak 
jelenéről  tartott  rövid  szakmai 
ismertetést.  A hivatásuk  iránti 
elkötelezettség és szeretet a leg-
nehezebb  időkben  is  kitartásra 
késztette  a  könyvtárosokat,  és 
úgy tûnik, megérte, mert a tech-
nikai  fejlődés  és  a digitális  vív-
mányok mellett a könyveknek is 
megmaradt  a  létjogosultságuk, 
sőt,  nagyszerûen  kiegészítik 
egymást  az  információ  szolgál-
tatásban  és  a  szórakoztatásban 
egyaránt. Remélhető, hogy nem 
lesz  ez  másként  a  következő 
hatvan évben sem.
  Bálint Edit

Szakmai nappal ünnepelte hatvanadik születésnapját a városi könyvtár

Könyvtárügy – könyvtárak Európában
„A könyv a szellemi manna, amelybõl mindenki jóllakhatik” –  idézte Kosztolányi 
szavait Tóth Tamás alpolgármester, aki a fennállásának hatvanadik évfordulóját 
ünneplõ Csuka Zoltán Városi Könyvtár szakmai napján mondott köszöntõt a város-
vezetés nevében. A hat évtizedes intézmény Könyvtárügy – könyvtárak Európában 
címmel a könyvtárak és a hivatás jelenérõl és jövõjérõl tartott szakmai napot Érd 
testvérvárosai és a megyei könyvtárosok részvételével.

Az érdi könyvtár hatvanéves tör-
ténetét mutatta be húsz percben 
Szabó Andrea

Bencsik Ildikó, a könyvtár igazgatóhelyettese ismertette a szakmai nap programját a résztvevõkkel
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Sebestyénné Majchrowska Ewa igazgató köszöntötte a vendégeket, és a 
könyvtár idei kitüntetéseirõl is szólt
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Különleges konferenciát rende-
zett múlt csütörtökön a Magyar 
Földrajzi Múzeum: a 19. száza-
di magyar földrajztudomány ki-
emelkedő alakja, Katona Mihály 
életmûvét, örökségét ismertette 
tudománytörténész, földrajztu-
dós és -tanár, térképész, muze-
ológus és történelemtanár. 

A Katona Mihály Tudomány-
történeti Konferencia egyedül-
álló a maga nemében: az elmúlt 
hatvan esztendőben ez az első 
olyan tudományos rendezvény, 
melyet a komáromi református 
gimnázium egykori tanára, a 
búcsi református egyház nyolc-
gyermekes prédikátora munkás-
ságának szenteltek.

– Katona Mihály 250 éve, 
1764. október 9-én született. 
Részben e jubileum miatt került 
most sor erre a konferenciára, 
amellyel régi adósságot törlesz-
tünk: már egy fél évszázada le-
írták, hogy fontos lenne Katona 
életmûvének elemző értéke-
lése, ám mostanáig erre nem 
volt mód. Három éve kezdtük 
el a konferencia szervezését; 
akkor Lukács Ágnes földrajzta-
nár vetette fel, hogy illő lenne 
megemlékezi e nagy tudósról 
születésének 250. évfordulóján. 
Az előadások összeállításához 
sok kutatómunkára – és időre 
– volt szükség; Szatmárnémeti, 
Búcs, Révkomárom, Miskolc, 
Budapest és Debrecen mind 

egy-egy szakemberrel képvi-
seltette magát. A konferencia 
elsősorban a szakmabelieknek 
szólt, de minden érdeklődőt 
szeretettel láttunk – mondta 
lapunknak Kubassek János, a 
Magyar Földrajzi Múzeum igaz-
gatója, hozzátéve: az előadások 
a nagyközönség számára is el-
érhetőek lesznek egy kiadvány 
formájában, amely várhatóan 
decemberben jelenik meg. 

Katona Mihály nevét eddig 
csak lexikonokból ismerhették 
az érdeklődők – ez lesz az el-
ső olyan kötet, amely feldol-
gozza munkásságát. Katona 
Szatmárnémetiben született, 
a debreceni református kollé-
giumban, majd Frankfurtban 
tanult, ahol rendkívül alapos 
és rendszeres természettu-
dományos mûveltségre tett 
szert. Hazatérve a komáromi 
református gimnáziumban ta-
nított, majd 1803-tól a búcsi 
református egyház prédikátora 
lett. Itt kapott megbízatást a 
csornai gimnáziumtól tudo-
mányos kézikönyvek írására. 
Az „Antropológia”, „Physika”, 
„Geographia Politika”, „Logika” 
hiába várta kiadását, ám „A Föld 
mathematica leírása a világ al-
kotmányával együtt” 1814-ben 
és a „Közönséges természeti 
Föld-leirás” 1824-ben napvilá-
got látott. 

– Egy búcsi kirándulás alkal-

mával hallottam először Katona 
Mihály nevét. Elkezdtem foglal-
kozni az életmûvével, és ekkor 
döbbentem rá: ez az év kettős 
jubileum, hiszen nemcsak szü-
letésének 250-ik, hanem első 
nagy mûve megjelenésének 
200-ik évfordulója is egyben 
– mondta lapunknak Lukács 
Ágnes, hangsúlyozva: Katona 
előtt a földrajztudomány leíró 
jellegû volt, ám a tudós már 
 összefüggésekben gondolko-

dott, igyekezett az ismereteket 
összekapcsolni és rendszerezni. 

– Neki köszönhető az, hogy a 
földrajztudomány annyira szer-
teágazóvá vált. Katona kezdte 
bevezetni a holisztikus szem-
léletet, azaz a rendszerben való 
gondolkodást. Nemcsak a ma-
gyar tudósok közt volt ő az 
elsők között – ha nem magya-
rul írja mûveit, ma világszer-
te ismert lenne a neve. Katona 
egyébként tudatosan írt magyar 
nyelven, és tisztában volt azzal 
is: emiatt neve könnyen fele-
désbe merülhet – jegyezte meg 
Lukács Ágnes. 

– Katona Mihály több nyelven 
beszélt, tudományos könyveket 
írt, emellett ellátta a lelkészi 
teendőket és felnevelt nyolc 
gyereket; egy ilyen nagy formá-
tumú embert, illetve munkás-
ságát nem hanyagolhatjuk el. 
Mára elértük azt, hogy nemcsak 
Búcson büszkék rá, hanem szü-
lővárosában, Szatmárnémetiben 
is emléktábla áll a református 
gimnázium falán – hangsúlyozta 
a földrajztanár, aki azon mun-
kálkodik, hogy Katona életmûve 
ne menjen feledésbe, hanem 
minél többen megismerjék; 
közremûködésével került be di-
gitalizálva a Magyar Elektronikus 
Könyvtár gyûjteményébe a két 
megjelent mûve. A kutatómunka 
azonban tovább folytatódik: 
Lukács Ágnes szeretné fellelni a 
többi fennmaradt Katona-mûvet 
is – tudomása szerint mintegy 
ezer oldalnyi kézirat lappang 
még valahol. 

A földrajztanárnő nemcsak 
a konferencia „ötletgazdája” 
volt, hanem közremûködött 
az előadások tematikájának 
összeállításában is, a Magyar 
Földrajzi Múzeummal és a 
Magyar Földrajzi Társasággal 
közösen. Mint ismeretes, e két 

Hatvan éve elõször rendeztek konferenciát Katona Mihály életmûvébõl

Teleki Sámuel-érem az érdi térképésznek 
Katona Mihály földrajztudós életmûvérõl rendeztek konferenciát szeptember 25-
én a Magyar Földrajzi Múzeumban. A rendezvény egyedülálló, ugyanis az elmúlt 
hatvan évben ez az elsõ olyan konferencia, amely a református gimnáziumi tanár, 
lelkész munkásságával foglalkozik. Ez alkalommal adták át a Teleki Sámuel-érmet 
is; a rangos kitüntetést idén Martinovich Sándor térképész vehette át a Magyar 
Földrajzi Társaság elnökétõl. 

Újrahasznosított város  
– a Magyar Fölrajzi Múzeum felhívása
A Magyar Földrajzi Múzeum is csatlakozott a nemzetközi 
The Big Draw kampányhoz, melynek keretében általános és 
középiskolás csapatok rajzolhatják le, milyen városban sze-
retnének élni húsz év múlva. A rajzokhoz hulladékot (üdítős 
kupak, joghurtos doboz teteje, papírhulladék stb.) is hasz-
nálhatnak a gyerekek. Az eszközöket (A/0-as karton, ceruza, 
festék, ragasztó) a múzeum biztosítja, az esetleges különleges 
eszközökről az iskoláknak kell gondoskodniuk. 

A rajzokat október 3-án, délután 2 és 5 óra között készítik 
el a gyerekek, jó idő esetén a főtéren, rossz időben a múzeum 
tetőterében. Előzetes vázlatot otthonról hozhatnak a jelentke-
zők. 

Mácsai Anetta múzeumpedagógus legkésőbb csütörtök 
délig várja a háromfős csapatok jelentkezését. Családokat is 
szívesen látnak, versenyen kívül.

Martinovich Sándor a Teleki Sámuel-éremmel - az elismerést a múzeum támogatásáért, szerkesztõi, szervezõi 
feladatok ellátásáért, kiemelkedõ térképészeti munkájáért kapta a társaságtól
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intézmény évek óta rendezi 
már meg Érden őszi tudomá-
nyos konferenciáját, amelyen 
mindig egy-egy jelentős föld-
rajztudós életmûvét dolgozzák 
fel. A Magyar Földrajzi Társaság 
immár hagyományosan ezeken 
a konferenciákon adományozza 
oda a Teleki Sámuel-érmet is; 
idén Martinovich Sándor térké-
pész kapta a kitüntető elisme-
rést, aki évtizedek óta szakmai 
kapcsolatot ápol a múzeummal, 
és az alapító Balázs Dénes expe-
dícióján is részt vett. 

Martinovich Sándort és mun-
kásságát Gábris Gyula pro-
fesszor, a Magyar Földrajzi Tár-
saság elnöke méltatta a konfe-
rencián. Mint mondta, a rangos 
elismerést az Afrika-expedíció 
közzétett eredményeiért, a mú-
zeum kiállítási tárgyakkal törté-
nő támogatásáért, szerkesztői, 
szervezői feladatok ellátásáért, 
évtizedeken át végzett, kiemel-
kedő térképészeti munkássá-

gáért adományozta a Magyar 
Földrajzi Társaság. 

Martinovich Sándornak T. 
Mészáros András polgármester 
is gratulált, aki köszöntőjében 
azt hangsúlyozta: az ilyen ren-
dezvények mindig azt bizonyít-
ják, hogy jó érdinek lenni.

– Jó érdinek lenni, hiszen 
itt van a Magyar Földrajzi 
Múzeum, és az intézményben 
végzett munka az egész ország-
ban híressé teszi városunkat. 
Jó érdinek lenni akkor, amikor 
Katona Mihály munkásságáról 
rendeznek itt konferenciát. Ha 
olyan rendezvényeknek tu-
dunk helyet adni, amelyek ilyen 
életmûvekkel foglalkoznak, 
büszkék lehetünk magunkra, 
csakúgy, mint a múzeumra és a 
Magyar Földrajzi Társaságra. És 
különlegesen jó érdinek lenni 
most, amikor egy érdi polgárt 
részesítenek elismerésben – zár-
ta szavait a polgármester. 

 Ádám Katalin

Martinovich Sándor, a díjazott térképész Gábris Gyula professzor, T. 
Mészáros András és Kubassek János társaságában

Lukács Ágnes földrajztanár (mellette Kubassek János), a konferencia 
ötletgazdája, Katona Mihály életmûvének kutatója

panoráma

Segesdi
János

Hitelesség
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Fűtés- és szanitertechnikai  
szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörökben keres
munkaerőt érdi munkahelyre:

TARGONCAVEZETŐT
(disel targoncavezetői engedéllyel,
épületgépész végzettség előny!)

GÉPKOCSIVEZETŐT
(E jogosítvánnyal + digitális kártya)

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail útján
történő megküldésével a 

szaboi@megatherm.hu címre.
Telefon: 23-394-770
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Ragyogó, nyárias idő köszön-
tötte szeptember 28-án az Érd 
Körbe hagyományos őszi kerék-
pártúrájának résztvevőit. Ahogy 
azt már megszokhattuk, most 
is több útvonalon tekerhettek 
a bringázás szerelmesei: 10, 
15, 30, sőt, 60 kilométeres tá-
voknak vághattak neki – persze 
csak akkor, ha kerékpárjuk a 
KRESZ szabályainak megfele-
lően felszerelt és jó mûszaki 
állapotú volt. Ez utóbbit bárki 
ingyen ellenőriztethette a fő-
téren, a gyülekező helyszínén, 
ahol a Sólyom Kerékpárüzlet 
és Szerviz vállalta a kerékpárok 
átnézését.

– Leggyakrabban defekt, bov-
den-szakadás fordul elő, illet-
ve a fékbetétet kell beállítani. 
A mai napon ezeket a gondokat 
ingyen orvosoljuk azoknak, akik 
az Érd Körbe városkerülő túrán 
részt vesznek – mondta lapunk-
nak Sólyom Gyula, az egyik tu-
lajdonos, aki úgy tapasztalja: 
évről évre jobb állapotú kerék-
párral jönnek a túrára, vagyis 
felkészültek az emberek.

– Ami a kerékpárt ille-
ti: mûködjön mindkét fék, a 
csapágyak ne lógjanak, legyen 
rajta világítás, prizmák, csen-
gő. Bukósisak erősen aján-
lott, nemcsak a gyerekeknek. 
Természetesen nemcsak a ke-
rékpárt kell felkészíteni egy 
ilyen túrára, hanem a bringást 
is, akinek edzésben kell len-
nie, és legyen nála víz az úton 
– hangsúlyozta Sólyom Gyula.

A főtéren reggel nyolc órától 

várták a kerékpáros túra részt-
vevőit. Az őszi rendezvényen 
– hagyományosan – nem voltak 
kiegészítő programok, vagyis 
„csak” a kerékpározásról szólt 
ez a délelőtt, de harapnivaló-
ról gondoskodott az Érd Körbe 
Egyesület: zsíros kenyér és sző-
lő várta a bringásokat. Előbbit 
az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete készítette, utób-
bit a Hudák család ajánlotta fel a 
kerékpárosoknak. Szomjan sem 
maradt senki: az ÉTV Kft. friss 
vizet kínált a résztvevőknek. 

– Tizenharmadik éve rende-
zünk városkerülő túrát Érden, 
2007 óta évente kétszer (tavasz-
szal a Föld napja, ősszel az au-
tómentes nap környékén), úgy-
hogy most már túl vagyunk a 
20. alkalmon – mondta lapunk-

nak Csengeri Attila főszervező, 
az Érd Körbe Egyesület elnöke. 

– Kezdetben egy szûk bará-
ti kör kerekezett csak együtt, 
majd évről évre egyre többen 
lettünk. Ez szerintem annak 
köszönhető, hogy ma már min-
denki sajátjának érzi ezt a ren-
dezvényt: a város ugyanúgy, 
mint a különböző civil szer-
vezetek, támogató cégek és 
magánemberek. Olyan kezde-
ményezés ez, amelyhez bárki 
csatlakozhat. Ki kell emelnem 
a rendőrség, a polgárőrség, a 
városrendészeti csoport és a 
motoros egyesület segítségét is, 
hiszen ők biztosítják a felvo-
nulás útvonalát, szavatolva a 
biztonságot, és természetesen 
a mentőszolgálat is jelen van 
– tette hozzá Csengeri Attila, 

aki elmondta azt is: a résztve-
vők eltérő erőnléttel, fizikai fel-
készültséggel érkeznek, ezért 
indítanak többféle kört.

– Akinek kevés az ideje, il-
letve csak ki szeretné próbálni 
a rendezvényt, a legrövidebb 
távval kezdhet. Lehet építkezni: 
aki kezdetben tíz kilométert tesz 
meg, a következő alkalommal 
talán már tizenötöt is képes, 
később pedig megpróbálkozhat 
a harminc kilométeres úttal is 
– jegyezte meg a főszervező. 
Mint mondta, az útvonalon 
szoktak változtatni, de csak mi-
nimálisan – útfelbontás miatt, 
vagy éppen azért, mert egy-egy 
városi értéket, látnivalót szeret-
nének a kerékpárosok körében 
népszerûsíteni. 

– Utunk során elhaladunk a 
Magyar Földrajzi Múzeum, a 
Minaret, illetve a Fundoklia-
völgy mellett. Eltekerünk a 
város központjától a legdélibb 
pontjáig, onnan vissza főtérre 
(10 kilométeres kör), innen el-
jutunk a legnyugatibb részig 
(15 kilométeres kör), végül a 
város legészakibb pontjáig ke-
rekezünk, és kelet felől térünk 
vissza (30 kilométeres táv). Van 
egy 60 kilométeres kör is, amely 
elhagyja a várost – itt jellemzően 
az országúti bringások tekernek 
– tette hozzá Csengeri Attila. 

Tíz órára mintegy ezren 
gyûltek össze a főtéren, hogy 
elinduljanak egy kisebb-na-
gyobb városkerülő körre. Õket 
az egyesület elnöke köszöntöt-
te, hangsúlyozva: a rendezvény 
célja – a közösségi élményen 
túl –, hogy elérjék: kerékpáros 
infrastruktúra alakuljon ki a vá-
rosban. 

A túrát T. Mészáros András 
indította. A polgármester kérte 
a jelenlevőket, vigyázzanak ma-
gukra, társaikra, a biztonságos 
közlekedésre. 

– Az Érd Körbe városkerülő 
túra nagyon sikeres; most már 
túl van a huszadik alkalmon is. 
Esztendők óta évente kétszer 
az önök lelkesedésének és a 
szervezők munkájának köszön-
hetően körbekerékpározzák 
Érdet. Kívánom, hogy idén is 
mindannyian balesetmentesen 
fejezzék be a túrát, és jól töltsék 
el ezt az időt – zárta szavait T. 
Mészáros András.

Baleset az idei őszi Érd Körbe 
túrán sem történt; aki első al-
kalommal jött el, valószínûleg 
kedvet kapott a folytatáshoz, 
aki pedig már sokadszor kerülte 
meg a várost, minden bizonnyal 
eljön majd tavasszal is, és akkor 
elmondhatja, amit egy hétéves 
„veterán” érdkörbéző: mi min-
dig itt vagyunk…

 Ádám Katalin

Érd Körbe õszi verõfényben, akár 60 kilométeren

Ezerszer két keréken a város körül
Körülbelül ezren jöttek el az immár hagyományos õszi városkerülõ kerékpártúrára, 
amit szeptember 28-án, ragyogó, nyárias idõben tartott meg az Érd Körbe Egyesület. 
A fõtéren gyülekezõ kerékpárosokat zsíros kenyér, szõlõ és friss ivóvíz várta, és a 
biciklik átnézése, gyorsszervizelése sem marad el. A kerékpárosok 10, 15, 30 és 60 
kilométeres távokon indulhattak – ki-ki kedve, ideje, felkészültsége szerint.

Ingyenes gyorsszerviz indulás elõtt - a tapasztalatok szerint most már jobb állapotú kerékpárokkal jönnek a túrá-
ra az emberek
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Idén õsszel mintegy ezren indultak el a városkerülõ biciklitúrára

Mindenkinek jutott frissítõ, hideg víz az ÉTV jóvoltából

A kerekezõket Csengeri Attila, az Érd Körbe Egyesület elnöke köszöntötte, 
a „futamot” T. Mészáros András polgármester indította el

Oby „veterán” érdkörbés, negyedik éve vesz részt gazdájával a kerékpá-
rostúrán

A résztvevõk gyönyörû idõben kerekezték körbe a várost

helyi társadalom

Ez történik, ha nem kezelteti hallásproblémáját
Hallás és halogatás. Azt gondoljuk, hogy ráérünk elmenni hallásszűrésre. Pedig ha azt 
érzékeljük, hogy valami nincsen rendben, mielőbbi beavatkozás szükséges. Ha sokat vá-
runk, lehet, hogy már késő lesz. Lapunk kérdéseire Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az 
Amplifon Hallásközpontok audiológus főorvosa válaszolt.
Milyen következményei le-
hetnek annak, ha valaki-
nek hallásproblémája van, 
de nem tesz ellene semmit?

A legnagyobb probléma 
az, hogy az illetőnek rom-
lik a beszédértése. Ez azt 
jelenti, hogy bár a beszé-
det hallja, de nem tudja 
értelmezni azt. Ami korábban természetes volt, 
most zavaró lehet. Ha az agy hallóközpontja nem 
kap megfelelő ingert, ellustul, elfelejti a korábban 
megtanult hangokat. Akár olyan mértékben is le-
épülhet az érintett személy hallása, hogy később 
már hallókészülékkel sem lehet javítani rajta.

Mit érzékel mindezekből a tünetekből a kör-
nyezet, a család?

A hallásproblémával küzdő személy szép fo-
kozatosan kerülni kezdi a társas kapcsolatokat. 
Előfordulhat, hogy kivonja magát a beszélgeté-
sekből, és akár a személyisége is megváltozhat. 
Kerüli a társaságot, bizonyos emberekkel nem 
áll szóba, mert túl halkan vagy túl gyorsan be-
szélnek. A felelősséget persze a környezetére 
hárítja, hiszen nem benne van a hiba, szándé-
kosan beszélnek úgy, hogy ne értse, motyog-
nak a háta mögött, kibeszélik őt.

Mit kell tennie annak, aki részt szeretne 
venni az ingyenes hallásvizsgálaton?

Kérem, hogy a várakozás elkerülése miatt te-
lefonon egyeztessen időpontot munkatársunk-
kal cikk melletti hirdetésben található telefon-
számon. Várunk szeretettel minden érdeklődőt! 
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Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium pályázatot hirdetett ki a Fûtés
korszerûsítés (Kazáncsere) alprogramra, vala
mint a Háztartási nagygépek energiamegtakarí
tást eredményező cseréje alprogramra fordítható 
támogatásban való részesülésre.

A pályázati kiírások lényeges elemei, feltételei az 
alábbiak:

Fûtéskorszerûsítés (Kazáncsere)  
alprogram – ZFR-KAZ/14

A pályázat célja: A pályázati úton elnyerhető 
forrásból lehetőség nyílik a lakóingatlanok el
avult állapotú gázkazánjainak új kondenzációs 
gázkazánra történő cseréjére, és ehhez kapcso
lódóan a fûtési és használati melegvízrendsze
rük korszerûsítésére. A gázkazánok cseréjével 
jelentősen csökkenthető az energiaveszteség és a 
széndioxidkibocsátás.

A pályázók köre: azon magánszemélyek, akik 
a pályázattal érintett életvitelszerûen lakott la
kóépület tulajdonosai. Pályázatot benyújtani leg
feljebb 4 lakásból álló, nem iparosított techno
lógiával épített lakóépület részét képező lakás 
korszerûsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdo
nosai önállóan nyújtanak be pályázatot.

A támogatás formája: vissza nem térítendő
A támogatás mértéke: max. 40 %
A támogatás összege: max. bruttó 650.000 Ft

A pályázat benyújtása: A pályázatot kizárólag 
elektronikus úton, a pályázati portálon (http://
zfrkazancsere.hu) keresztül nyújthatja be a 
www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon 
ügyfélkapus regisztrációval rendelkező termé

szetes személy. A pályázati portálon regisztrálni 
a pályázati kiírás meghirdetésétől (2014.09.22), 
és a pályázatot benyújtani 2014.10.22től 2015. 
01.31ig, illetve a rendelkezésre álló forrás kime
rüléséig lehetséges.

Háztartási nagygépek energiamegtakarítást 
eredményező cseréje alprogram – HGCS-2014
A pályázat célja: A háztartások energiahatékony
ságának növelése meglévő háztartási nagygépek 
(hûtő/fagyasztó) új, magas energiahatékonyságú 
hûtő/fagyasztó berendezésekre történő cseréjé
nek támogatására.

A pályázók köre: Magyarországi lakóhellyel 
rendelkező nyugdíjas, illetve nagycsaládos ma
gánszemélyek.

A támogatás formája: vissza nem térítendő
A támogatás mértéke: 
A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése 

esetén a bolti ár 50%a, de maximum 25.000, Ft 
/háztartási gép.

A++ és A+++ kategóriájú háztartási nagygép 
beszerzése esetén a bolti ár 50%a, de maximum 
35.000, Ft/háztartási gép.

A pályázat benyújtása: A pályázatot kizárólag 
elektronikus úton, a pályázati portálon (https://
uszthgcs.hu) keresztül nyújthatja be a www.ma
gyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus 
regisztrációval rendelkező természetes személy. 
A pályázatok benyújtása (a KözépMagyarországi 
régióban) 2014. 10. 27. és 2014.11.30. között, 
illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig 
lehetséges.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban to
vábbi felvilágosítás, valamint a részletes pályázati 
dokumentáció az ÉMI Nonprofit Kft. pályázatke
zelő szerv honlapján (www.emi.hu) érhető el.

Program
10,00 10,10  Polgármesteri köszöntõ 
10.10 10.30  Pingvin Pityu zenés, táncos közös torna
10.30 10.40  Érdi Táncsport Egyesület
10.40 10.55  Rajzpályázat eredményhirdetés
11.00 11.30ig  Zöld Zebra Állatvédõ Egyesület 
11,30 11,40  Tigers
11,40 12,00  Dobermann õrzõ védõ bemutató
12,00 12,30   hasznos tanácsok, elõadás az állatok védelmérõl, egészségük 

megõrzésérõl
12,3013,00  Azúr Kutyaiskola bemutató
13,0013,10  HipHop Akadémia
13,1013,40  Rendõrkutyabemutató
13,4014,00  Futrinka Egyesület  
14,0014,30  FruttiTse 
14.3014.40  Érdi Torna Club
14,4015,00  Sírius Alapítvány 
15,0015,20  Capueira bemutató
15,2015,40  Masters
15,4015,50  CatDance
15,5016,00  ÉSWSse—Kung Fu bemutató
16,0016,10  JPDance
16,1016,20  Bonton Tse
16,2017,20  Tranzit zenekar

A rajzpályázatra beérkezett rajzok megtekinthetõk a Tesco áruház ügyfélszolgálata mellett

Meghívó
Az Érdi Görög Nemzetiségi 

Önkormányzat
Szeretettel és Tisztelettel meghívja 

Önt és „görögbarát” kísérőjét,  
filmvetítéssel, 

„nassolnivalóval” egybekötött  
programunkra.

Téma:
ÉRD és a GÖRÖG EGYÜTTÉLÉS  

RÉGEN és MA…
Vendég előadó:

Dr. Diószegi György Antal  
művelődéskutató: 

„Érd görög emlékei nyomában. 
Filhellén magyar és hungarofil 

görög világ a reformkortól  
napjainkig.”

Az előadás és filmvetítés után  
helytörténeti sétával folytatjuk, 
s egyben zárjuk programunkat  

a Magyar Földrajzi Múzeumban.

Időpont: 
2014. október 5.-én  
vasárnap, 11:00 óra

Helyszín:
2030. Érd, Alsó u. 3.

Polgárok Háza - Díszterem

Tisztelettel a szervezők:
Társszervező:  

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 
ÉRDI GÖRÖG NEMZETISÉGI  

 ÖNKORMÁNYZAT

információk

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

l
kovaridora@helyitema.hu

Hirdessen Ön is
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Nem várt könnyû mérkőzés a 
bajnoki tabella élén álló ven-
dég érdi csapatra Biatorbágyon, 
ahol a hazai csapat védelmének 
feltörése – a kis méretû pálya 
miatt – minden ellenfélnek ko-
moly nehézséget okoz. Az el-
múlt évek találkozói többször is 
gól nélküli eredménnyel zárul-
tak a vendéglátók otthonában, 
így most sem lehetett sok gólra 
számítani.

Jól kezdte a mérkőzést az érdi 
csapat, és már az első percekben 
megvolt a lehetősége a gólszer-
zésre, de Kovács B. lövését a gól-
vonal elől rúgta ki a hazai védő. 
Válaszként a hazaiak puskáztak 
el egy lehetőséget. A vendég ér-
diek továbbra is nagy nyomás 
alá helyezték a hazai védelmet, 
de előbb Csizmadia Z. emelt 
kapu fölé közelről, majd Obot 
D. S. elől mentettek az utolsó 
pillanatban. Hiába egykapuzott 
szinte a vendég együttes az első 
játékrészben, a hősiesen véde-
kező hazaiak mellett kialakított 
néhány lehetőséget nem tudta 
kihasználni, így gól nélkül zá-
rult az első félidő.

A második félidő elején 
esett a találkozó színvonala. 
A vendég érdi gárda nem tudta 
megismételni az első félidőben 
mutatott játékát, így a találkozó 
kiegyenlítetté vált. A biai csapat 
ha már nem tudott az érdi ka-
pura veszélyes lenni, mindent 
elkövetett a vendég támadások 

megakadályozására, ha másként 
nem ment, akkor a szabálytalan-
kodásoktól sem riadtak vissza. 
Ennek lett az eredménye, hogy 
félóra elteltével 10 főre fogyat-
kozott a vendéglátó együttes. 
Az utolsó negyedórát ismét fel-
pörgette a vendégcsapat, kapu-
juk elé szorította a hazaiakat, de 
a jól záró védelem mellett csak 
egy lehetőséget tudott kialakí-
tani, mikor Obot D. S. közelről 
a kapu fölé fejelt. A találkozó 
utolsó perceiben megfagyott a 
vér a nagy számban ellátogató 
érdi szurkolók ereiben, amikor 
egy hazai szabadrúgást köve-
tően a labda végig gurult az 
érdi kapu előtt, de szerencsére 
a hazai támadók valamennyien 
lemaradtak róla.

Játékban hiába nyújtotta a 
legjobb őszi teljesítményét a 
vendég érdi csapat, de míg a 
gyengébbek ellen a sok hely-
zetből mindig sikerült gólt sze-
rezni és a találkozót megnyerni, 
addig a mezőny egyik legjobb 
védelmével rendelkező biai 
csapat ellen kialakított néhány 
helyzetből nem sikerült a há-
lóba találni, így megszakadt a 
hat győzelemig tartó sorozat. 
A döntetlen ellenére az érdi 
együttes továbbra is a bajno-
ki tabella élmezőnyében foglal 
helyet, azonos pontszámmal, 
csak rosszabb gólkülönbséggel 
szorul a Vecsés csapata mögé a 
második helyre.

VIADUKT Biatorbágy – Érdi 
VSE  0-0
Biatorbágy, 250 néző
Vezette: Szalai Z.
Érd: Kertész F., Ország P., 
Ebedli Z., Csiszár Z., Brkic 
D. – Kovács B. (Feil M.) Kupi 
Z., Kónya B. (Pintér N.), 
Csizmadia Z. – Gyurácz B., 
Obot D.S.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Sárga lap: Kónya B., Ebedli Z., 
Brkic D., Kupi Z., Pintér N.

A mérkőzést követően mind-
két edző elégedett volt a játéko-
sainak a hozzáállásával.

Limperger Zs. (Érd): 
– Nagyon küzdelmes mér-

kőzésen a helyzeteink alapján 
meg kellett volna nyernünk a 
mérkőzést. Gratulálok a fiuknak 
a hozzáállásukhoz.

Schindler Sz. (Biatorbágy ):
– Gratulálok a játékosok-

nak a küzdőszellemükért. 
A mérkőzés összképét tekint-
ve igazságos eredmény szüle-
tett. Az Érd a mutatott játéka 
alapján toronymagasan esélyes 
a bajnoki címre és szerintem 
meg is nyeri.

A 8. fordulóban október 4-
én szombaton három órakor a 
Hévízgyörk látogat Érdre, majd 
október 11-én szombaton há-
rom órakor Gödöllőn lép pályá-
ra az érdi csapat.

 Harmat Jenő

VIADUKT SE Biatorbágy – Érdi VSE 0-0

A helyzetek megvoltak

A fehér mezes érdi csapat elõször nem lõtt gólt a bajnokságban
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Régen megálmodtuk, tavaszra 
képzeltük, végül őszre tettük 
a régóta tervezett sportnapot, 
melyhez az önkormányzat 
sport és ifjúsági kerete biztosí-
tott támogatást. Már hét elejétől 
aggódva kémleltük a meteoro-
lógiai előrejelzést, folyamatosan 
esőt jósoltak, és bár optimiz-
musunk töretlen volt, minden-
re felkészültünk, zárt térben is 
mûködő játékokkal, a kicsiknek 
színezőkkel és így lett az ug-
rálóvárból inkább néhány cso-
csóasztal. 

Borús idő fogadott minket 
a helyszínen, bemelegítésnek 
izgalmas sorverseny alapozta 
meg a hangulatot. 

Az eső csak akkor eredt el 
(először), mikor már minden 
sporteszköz és pálya bevetésre 
készen állt. Azonban ez nem 
volt elég, hogy kedvét szegje a 
jelenlévőknek, bár a körmér-
kőzések nem kezdődtek meg 
(a csapatokat megbolygatta 
az eső), minden korosztály-
ra kiterjedő, igazi élményfoci 
vette kezdetét. Apa, fiú, anya, 
lánya, kicsik és nagyok, min-
denki képességétől és erőnlété-
től függően kergette a labdát. 
A futballal kapcsolatos progra-
mok lebonyolításához segítsé-

get kértünk és kaptunk, délelőtt 
Dávid György (Érdi Asterix SC), 
délután Wittmann Imre vállal-
ta magára ezt a csöppet sem 
egyszerû feladatot. 

A lelkesedés hamarosan 
elûzte a felhőket is, előbukkant 
a nap, benépesült a röplabdapá-
lya, kézbe kerültek a teniszütők, 
karikák, ugrálókötelek, elindult 
a kedvcsináló nordic walking 
edzés. 

A külső helyszínen megfáradt 
sportolókat egy belső teremben 
frissítő és finom falatok vár-
ták, pihenésként csocsómérkő-
zést vívhattak egymással, még 

mindig a sport keretein belül 
maradva. 

Egy napsütéses periódusban 
sikerült végül kialakítani a kör-
mérkőzések csapatait; a mecs-
csek elejét frissítő zuhanyként 
kísérte az újból eleredő eső, ám 
ez most sem jelentett akadályt, 
fel is adta hamarosan és újra 
kiderült az idő. 

Ebédre virslit, teát főztek 
szorgos kezek, de volt otthonról 
hozott házi süti, alma és juta-
lomcsoki egyaránt. A gyerekek 
(és sok felnőtt is) bámulatosan 
jól bírták az egész napos moz-
gást, volt olyan, aki a rendez-
vény végén sírva hagyta el a 
pályát, mert szívesen folytatta 
volna még reggelig. 

Örömünkre elfogadták meghí-
vásunkat és kivették a mozgás-
ból a részüket a Dunai Flottilla 
Vízitúra Egyesület fiataljai, a ju-
talmazáshoz pedig édességado-
mánnyal járult hozzá a Belső 
Béke Egyesület. 

A regisztrált résztvevők száma 
meghaladta a 120 főt, mindenki 
vitt haza valamit, jutalomként 
kapott érmet, oklevelet, édes-
séget – és ami a legfontosabb 
a mozgás örömét, a közösen 
megélt élményeket.  R.M.

Ága-Boga sport és családi nap 

Felhívás
Az Érdi Rendőrkapitányság 
felhívja az illetékességéhez 
tartozó települések lakosai-
nak figyelmét, hogy csalók 
járnak a területen. A 2-3 
főből álló banda tagjai ál-
talában valamelyik szolgál-
tató munkatársainak adják 
ki magukat, így csalnak 
ki pénzt idős emberek-
től. A gázszolgáltató és az 
elektromos mûvek munka-
társai mindig rendelkeznek 
hivatalos igazolvánnyal, 
kérjék el azokat, esetleg 
írják is fel a neveket, azo-
nosítási számokat, ha ké-
telkednek, ellenőrizék le a 
szolgáltató telefonszámán, 
hogy az adott személyek 
tényleg az adott szolgálta-
tónál dolgoznak. 

Amennyiben kerti mun-
kát végeznek, abban az 
esetben is zárják be ingat-
lanjaikat, illetve értékei-
ket, okmányaikat helyez-
zék biztos helyre. Fontos, 
hogy a gépjármûvekben se 
tartsanak látható helyen 
értéket. Az ajtókat, abla-
kokat és kapukat tartsák 
zárva, amennyiben rendel-
lenességet észlelnek, vagy 
ismeretlenek tûnnek fel a 
területen, értesítsék a rend-
őrséget a már ismert tele-
fonszámokon.

A biatorbágyi outlet központ egy fergeteges hétvégével ün-
nepli 10. születésnapját. A Premier Outlet október 11-12-én 
fedett helyiségekben megrendezett, ingyenes programokkal, 
akár 90%-os kedvezményekkel és számos további meglepe-
téssel várja látogatóit. 

Október 11-12-én a Premier Outlet születésnapi Vásárlási 
Maratonnal kedveskedik látogatóinak, amelynek köszönhe-
tően közel 90 üzlet több száz vezető divatmárkája közül vá-
logathatnak akár 90%-os kedvezménnyel. A szintén 10 éves 
MikulásGyár karitatív szervezete is a Premierrel ünnepel, így 
a közös születésnap alkalmából az outlet központban nyitja 
meg az év első adománygyűjtő pontját.

A családi hétvégén a lurkók örömére lesz ugrálóvár, arc-
festés, jelmezes fotózás és számos további izgalmas gyerek-
program. Természetesen a szülők sem fognak unatkozni:a 
SzépségPonton ingyenes masszázs vár a vásárlás fáradalma-
it kipihenni vágyó vendégekre, de a hölgyek divatos smin-
ket, körmöt és 3D-s szempillát is kaphatnak. A hétvége fo-
lyamán a felfrissülés és szépülés mellett az outlet központ 
kézműves vására szintén megrendezésre kerül.

Mivel egy születésnap nem lenne az igazi torta nélkül, egy 
óriási muffin torta fog várni a vendégekre, ami mellé a han-
gulatot a Juventus Rádió garantálja, akik a Premier Outletből 
élőben fognak bejelentkezni. Az igazi bulit pedig 
a Fiesta hozza el: a zenekar a Juventus kamion 
színpadán lép fel szombat este 18:00-kor.  

Különleges születésnapi 
hétvége a Premier Outletben
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Ideálisnak nem nevezhető felké-
szülés, távozó játékos az egyik, 
sérültek hada a másik oldalon. 
A Debrecen elleni sima érdi ve-
reség után bombaként robbant 
a hír: Triscsuk Krisztina kike-
rült a narancssárgák keretéből, 
majd pedig jött a megerősítés: 
az előző szezon elején érkező, 
támadásban és védekezésben is 
kiemelkedő képességû váloga-
tott játékos, valamint a klub 
útjai „közös megegyezéssel” 
váltak szét. Triscsuk Krisztina 
természetesen nem sokáig ma-
radt csapat nélkül, az előző 
szezon negyedik helyezettje, a 
Dunaújváros csapott le szolgá-
lataira, és a válogatott szövet-
ségi kapitánya, Németh András 
ugyanúgy számol vele, mint ed-
dig. Triscsuk Krisztina az előző 
szezonban 86 góllal segítette az 
érdieket, míg a 2014/15-ös sze-
zont is remekül kezdte, hiszen 
4 meccs után már 19 találat-
tal állt a góllövőlistán. Hamar 
be is illeszkedett a Kohászba, 
bemutatkozásképpen ugyanis 
háromszor volt eredményes a 
Vác ellen győztes újvárosi csa-
patban. Váratlan távozása és az 
egyik legnagyobb riválisnál va-
ló további, várhatóan jó játéka 
nagyban befolyásolhatja a baj-
nokság végeredményét is. 

 A Fehérvár az előszezon-
ban szintén merész célokat fo-
galmazott meg, amihez az új 
vezetőedző Bakó Botond, va-
lamint minőségi igazolások is 
hozzájárultak. Egyetlen hazai 
játékos, Csáki Viktória mellett, 
külföldiek érkeztek a Királyok 
Városába – a horvát átlövő Dora 
Lackovic, a szerb kapus, Natasa 
Szavko, honfitársa, az irányí-
tó poszton bevethető Tanja 
Bogoszavljevics, valamint a két 
japán válogatott, Majuko Isitate 
és Juki Tanabe. A szezon ele-
jén összerakott keret azonban 
az utóbbi hetek során egy-
re foghíjasabbá vált, az érdi 
meccs előtt négy alapember 
is hiányzott a Bakó-csapatból 
– Tilinger Tamara, Herr Anita és 
Emberovics Míra sérülés miatt, 
Majuko Isitate pedig a japán 
válogatottal szerepel az Ázsia 
Játékokon. 

 Kapusparádéval kezdődött a 
találkozó, hiszen majdnem öt 
percen keresztül egyik csapat 
sem iratkozott fel az eredmény-
jelzőre, míg végül Hajduch 
Csenge törte meg a hosszú gól-
csendet, illetve Kazai Anita szél-
ről volt eredményes. Az ÉRD 

számára támadásban borzasztó-
an kezdődött a csata, a hazaiak 
képtelenek voltak bevenni Kiss 
Éva kapuját, ez csak háromgó-
los hátrányból, büntetőből sike-
rült először – több mint tíz perc 
elteltével. Szabó Edina a félidő 
feléhez közeledve kért időt, 
nem csoda, hiszen ekkor csak 
az imént emlegetett hétméteres-
ből szerzett gól árválkodott az 
érdiek neve mellett. A taktikai 
megbeszélés után lassacskán 
megindult a góltermelés, átlö-
vésekből Tanja Bogoszavljevics, 
valamint Mariama Signate is be-
talált. A Debrecenben gól nél-
kül maradó Kovács Anna csök-
kentette a távolságot, a Fehérvár 
időkérése után azonban Becséri 
Kitti megállíthatatlanná vált, 
sorra szerezte a gólokat, sőt, 
Tanja Bogoszavljevics bünte-
tője után már 9-4-re vezettek 
a vendégek. A hajrá azonban 
egyértelmûen az érdieké volt, 
a félidő utolsó másodperceiben 
Mariama Signate faragta egé-
szen minimálisra a hátrányt. 

 Lendületbe került az ÉRD, és 
ezt még a szünet sem fékezte 
meg; a visszatérés után Schatzl 
Nadine és Katarina Krpezs jóvol-
tából fordított, és 32 perc játék 
után először vezetett a meccsen 
a hazai alakulat. A Fehérvár ka-
pust cserélt, Natasa Szavko ér-
kezett a kapuba és ugyan nem 
csak rajta múlott, de pár pilla-
nat elteltével ismét előnyben 
volt a csapata. Hullámzóvá vált 
a találkozó, Schatzl Nadine és 
Katarina Krpezs góljai azonban 
kitartottak, sőt, a szerb szélső 
büntetője után először vezetett 
kettővel az ÉRD. A mérkőzés 
utolsó negyedórája előtt tán 
azt lehetett hinni, Szabó Edina 
hölgykoszorúja felőrli a tarta-
lékos ellenfelet, de nem így tör-
tént. A Fehérvár erőt merített 
a hajrára, visszatért a kapuba 
Kiss Éva, és sikerült a hátrány-
ból kétgólos előnyt kovácsolni a 
végjáték előtt. Az egyre feszül-
tebb és több kiállítással tarkított 
küzdelemben Mayer Szabina a 
legjobbkor talált be, Katarina 
Krpezs viszont büntetőket hi-
bázott. Megint nagyon nehéz 
záró etap várt az érdiekre, Csáki 
Viktória betalált a szélről, így 
egyre közelebb volt a győzelem-
hez a Fehérvár. Fordulat azon-
ban még volt a meccsben, a 
kapusok is remekül dolgoztak, 
de egy kicsit Janurik Kinga volt 
hatásosabb. Kovács Anna lö-
vése ugyanis áthatolt valahogy 

Kiss Éván, ismét egyenlő volt az 
állás, Becséri Kitti pedig segített 
a hazaiakon – hetest hibázott. 
Katarina Krpezs kijavította hibá-
it, az utolsó percet már az ÉRD 
kezdte előnyben, de a másik 
oldal szerb kulcsembere, Tanja 
Bogoszavljevics egyenlített. Még 
egyetlen esély maradt, mégpe-
dig a hazaiak előtt, Kovács Anna 
átlövése ment mellé, ám egy 
utolsó próbálkozást – időntúli 
szabaddobás formájában – ka-
pott a hazai csapat, Mariama 
Signate azonban a falba bom-
bázta a labdát. 

 A végletekig kiélezett mér-
kőzésen hiába volt a végén 
érdi meccslabda, a Fehérvár 
pontszerzése egyáltalán nem 
érdemtelen, hiszen a találkozó 
nagyobb részében vezetett, va-
lamint taktikus játékkal pótolni 
tudta vezérei hiányát. Az ÉRD 
a szezon során elvesztette első 
pontját hazai pályán, így egyre 
kiélezettebb csata látszik kibon-
takozni a felsőházi pozíciókért. 

ÉRD – Fehérvár KC  
21-21 (9-10)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1200 
néző
Játékvezetők: Medve Róbert, 
Nagy László
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 3, Kovács Anna 5, 
Szara Vukcsevics 1, Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett, Klivinyi 
Kinga, Pálos-Bognár Barbara 1, 
Mariama Signate 3, Jekatyerina 
Kosztjukova, Katarina Krpezs 8 
(4), Takács Kitti, Mester Nóra, 
Nick Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
FKC: Kiss Éva, Natasa Szavko 
(kapusok), Szemenyei Anna, 
Májer Krisztina, Hrabovszky 
Helga, Dora Lackovic, Juki 
Tanabe, Csáki Viktória 4, 
Horváth Bernadett, Tanja 
Bogoszavljevics 5 (2), Becséri 
Kitti 4, Hajduch Csenge 5, 
Mayer Szabina 1, Kazai Anita 2
Vezetőedző: Bakó Botond
Hétméteresek: 7/4, ill. 2/2
Kiállítások: 6, ill. 10 perc

A 4. forduló  
utolsó mérkőzésén: 
Szeged KKSE - MTK Budapest 
27-27 (17-13)
Az 5. forduló  
további találkozóin:
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– DVSC-TVP-Aquaticum  
32-17 (14-7)
Dunaújváros Kohász KA - 
Ipress Center-Vác 27-20 (12-9)
Győri Audi ETO KC – Moson-
magyaróvári KC SE  
39-20 (19-11)
MTK Budapest – Siófok KC-
Galerius Fürdő 29-37 (17-18)
Eubility Group Békéscsabai 
ENKSE - Szeged KKSE 
33-25 (19-11)

A 6. fordulóban az Ipress 
Center-Vác – ÉRD mérkőzést 
lapzártánk után, október 1-jén, 
19 órától rendezték a váci Városi 
Sportcsarnokban. 

 Szarka András

Kedves hangulatú ünnepséget 
rendeztek az elmúlt hét szerdá-
ján az Ágota utcában, ahol az 
Érdi Boksz Klub újjávarázsolt, 
tökéletes állapotú ökölvívóter-
mét adták át, többek között T. 
Mészáros András polgármester 
és Csötönyi Sándor, a Magyar 
Ökölvívó Szakszövetség elnöké-
nek jelenlétében.

A Budai út központi részén, 
azzal párhuzamosan fut egy 
látszólag „semmilyen” utcács-
ka. A neve: Ágota. Az elmúlt 
hét szerdáján azonban azzal di-
csekedhetett, hogy „ő” a volt 
a legnépszerûbb, „őt” látogatta 
meg a legtöbb híresség és köz-
megbecsülésnek örvendő sze-
mély. Az ünnep, a nagy érdeklő-
dés oka nem volt más, minthogy 
az utca egyik házában (kívülről 
nem nevezhető éppenséggel 
Szajna-parti palotának) egy érdi 

sportegyesület életében kezdő-
dött valami más, valami egészen 
új. Olyan, amire ők hosszú-hosz-
szú ideje készültek, s amire évek 
múltán akár az egész ország és 
az ökölvívó-társadalom büszke 
lehet. Igen, mert ebből a minden 
igényt kielégítő teremből akár 
még a világ legjobb bunyósai 
közé tartozók is kikerülhetnek. 
De ne szaladjunk ennyire előre, 
lássuk elébb a vendégsereget.

Nemhogy az elsők között, de 
elsőként érkezett meg az Ágotába 
T. Mészáros András polgármes-
ter, újra tanúságot téve a sport 
iránti elkötelezettségéről.

– A bunyó örök sport, egyidős 
az emberrel. Szeretem is nagyon, 
de csak akkor, ha sportszerû ke-
retek között, egymással szem-
ben vívják meg, s nem aljas, 
hátsó szándéktól vezérelve. Itt 
ma egészen biztosan betartják a 
fair play-t, ezért is jöttem el. Meg 
azért is, mert kíváncsi vagyok 
az érdi utánpótlásra – mondta a 
polgármester.

Érdekelte őt, de ugyanígy le-
hetett ezzel a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség vezetése is, mert 
sokan jöttek el közülük. Itt volt 

például az elnök, a szövetséget 
húsz évnél is régebben vezető, 
65 éves Csötönyi Sándor is.

– Az állam segítségével sorra 
adjuk át a boksztermeket, ami-
nek örülünk, de azt is tudjuk, 
hogy ezt a támogatást eredmé-
nyekkel illik megköszönni. Nem 
is maradunk adósok. Biztos va-
gyok abban, hogy ebben az érdi 
mûhelyben klasszis bunyósokat 
nevel majd fel a két kiváló edző, 
Dobrádi Csilla és Zsolt. Úgy lá-
tom, elégedettek mindketten, 
ez pedig jó kiindulópontja le-
het a sikeres szakmai melónak 
– mondta.

Néhány perc és befut az az 
ember, akinek a munkájára so-
kan figyelnek majd az elkövetke-
ző években. Az Eb-ezüstérmes 
egykori kiváló, szinte megüthe-
tetlen bunyós, Füzesy Zoltán. 
Nemrégiben nevezték ki, s lett 

a magyar utánpótlás szövetségi 
kapitánya.

Nagy falat, de szép falat…
– Most itt vagyok, aztán né-

hány óra múlva már Győrben 
leszek, ott lesz edzőtábora a ke-
retnek. Boldogan vetettem bele 
magam a munkába, mert mindig 
azt szerettem volna, hogy hasz-
nos, értelmes dolgot bízzanak 
rám – így a kapitány.

Megkapta, élhet vele…
S hogy ne csak amatőr bu-

nyósok gyülekezzenek, arról 
Balzsay Károly profi világbajnok 
gondoskodott, aki szintén eljött. 
Láthatóan jó erőben, lazán és 
mosolyogva csak ennyi örömte-
lit mond a „hogy vagy?”-ra: kö-
szönöm, nagyon is jól. Ez pedig 
a lehető legjobb hír vele kapcso-
latban, hiszen nemrég jelentette 
be, hogy felgyógyult rákos be-
tegségéből.

Fönt, az emeleti teremben már 
edzettek is az érdi bunyósok, 
akikről annyit mondott Zsolt 
és Csilla, hogy egyelőre húszan 
vannak, akik igazolt bunyósok, 
de most, hogy beköltözhetnek 
ebbe az új szépségbe, nőni fog a 
számuk, egészen biztosan.

És tényleg… Aki szereti az 
ökölvívást meg a polgármester 
felemlegette fair play küzdelmet, 
az nem hagyhatja ki ezt a lehető-
séget, s bebizonyíthatja a meste-
reknek, lehet számolni vele.

Az ünnepélyes trikolór-átvágás 
előtti percekben a polgármester 
arról is beszélt, hogy innen csak 
minőségi sportemberek kerül-
hetnek ki, akárcsak az érdi ké-
zilabdázók és a birkózók közül. 
Ennek jegyében az önkormány-
zat minden lehetséges támoga-
tást megad a sikereikhez. 

Csötönyi Sándor arról beszélt, 
hogy a bunyó befogadó sportág, 
odafordul a szegényebb, a nehe-
zebb sorsú fiatalokhoz is, s ha 
akarják, el tudják indítani őket 
egy szép karrier felé. Nagy hiba 
lenne kihagyni…

A sok-sok finomság mellett és 
után (a rendezők erre is figyel-

tek) csak egyetlen, mondhatjuk, 
panasz hangzott el, a harmadik 
Dobrádi, Csaba szájából, aki a 
klub elnöke.

– Minden rendben, csak 
az a baj, hogy nagyon magas 
fûtésszámlával ijesztget minket 
télre az épület tulajdonosa, bár 
tudjuk, nem kis területet kell 
befûteni.

Mintha csak az égből jött volna 
a szó, az Érdi Thai Boksz Club 
edzője bejelenti, hogy kedden-
ként és csütörtökönként átvál-
lal valamit a forintokból. Akkor 
ugyanis az ő klubja bérli majd a 
termet. Maguknak edzéslehetősé-
get biztosítva, a bunyósok pénz-
tárcáját pedig kissé megkímélve.

Íme, ilyen, amikor küzdő-
sportágak összetartanak…

A végén még „megtámadják” 
Balzsay Karcsit, aki szétoszt né-
hány autogramot néhány félénk 
lánykának (a ringben azért ké-
retik majd kicsit bátrabban…), 
aztán már robog is el. Akárcsak a 
többi kedves vendég, aki egy-két 
órára bizonyára magával viszi 
ennek az aprócska érdi utcának, 
az Ágotának az emlékét.

 Róth Ferenc

ÉRD - Fehérvár KC 21-21 (9-10)

Foghíjas kerettel rabolt pontot a Fehérvár

Ha helyet kap Mariama Signate, bombaerõs átlövéseinek nincs ellenszere

Katarina Krpezs az ÉRD legeredményesebb játékosa volt, de a hajrában 
két büntetõt is elhibázott

Az Érdi Boksz Klub lehet a város új sportbüszkesége

Nagy esemény egy kis utcában

Együtt a bunyósok nagy családja
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Az elsõ edzés a „napfényes” ringben 

sport
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Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu

oldalon, vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!

069 RETRO SZEMÜVEG AKCIÓ 

Akciós ár:
19.990 Ft

Listaár: 
43.990 Ft

www.perfektoptika.hu
1111 Bp., Egry József utca 1.
Tel: 463-28-26, 06-70-630-1010 

Egy választható Retro 
márkájú keret - egy 
pár műanyag, egy 
fókuszú lencse, kemény 
és tükröződésmentes 
bevonattal, munkadíj - 
vizsgálat - szemüvegtok

092 EGYEDI DEKORÁCIÓJÚ DÍSZTÁRCSA 

Akciós ár:
8.500 Ft

Listaár: 
17.000 Ft

06-30-279-1690,
www.disztarcsadisz.hu,
www.facebook.com/
disztarcsadisz 

Egyedi elképzeléseit, 
mintaötleteit dísz-
tárcsára varázsoljuk! 
1 garnitúra (16 colos) 
dísztárcsa dekorálva, 
házhoz szállítással.

077 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
25.995 Ft

Listaár: 
51.990Ft

Átrió Kert 2225 Üllő, Pesti út
e-mail: info@atriokert.hu 
webcim: www.atriokert.hu 
telefon: +36 20 956 3680 

Anyaga: gipsz 
Magasság: 42 cm 
Paraméterek:
120x60 cm

121 VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR, 10 ALKALOM 

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

www.sim-city.hu
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Telefon: +36 70 648 6648
E-mail: info@sim-city.hu

Bárki átélheti a bizton-
ságos száguldás örömét! 
Megtapasztalhatod, hogy 
milyen lehet egy több, 
mint 300 lóerős négykerék 
meghajtású rally autót 
vezetni.

117 CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

Akciós ár:
3.000 Ft

Listaár: 
6.000 Ft

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 7. 
(CBA mellett)
www.ceragembuda.hu

Gerincterápia-nyújtással! 
6.000 Ft értékű, 
3 alkalmas regeneráló 
gerincterápia 3D-s 
gerinc feltérképezéssel. 
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

022 KEDVEZMÉNYES ELMÉLETI TANFOLYAM

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

Az iskola irodája és tanterme Érd, 
Diósdi u. 8. /sétáló utca/ Nyitva 
hétfőtől péntekig: 13:00 - 17:00 
Telefon: 06-20-805-0838 
Email: info@hubaijogsi.hu
http://www.hubaijogsi.hu

Hubai Autósiskola 
Érden a legkedvezőbb 
áron. Nyugodt, 
türelmes oktatók.

Október 4-én, szombaton az egészségé lesz a fősze-
rep a Bosnyák téren, ahol megrendezésre kerül a 
Richter Egészségváros Program. A nap folyamán le-
hetőség nyílik helyben, ingyenesen részt venni olyan, 
egészségünk megőrzése szempontjából kiemelt je-
lentőséggel bíró szűrővizsgálatokon, mint a prosz-
tata- (PSA) szűrés, csontsűrűségmérés, koleszterin-
szint- és vérnyomásmérés, szív- és érrendszeri koc-
kázatfelmérés, valamint asztma szűrés. Az Uzsoki 
Utcai Kórház szakemberei amellett, hogy igyekez-
nek kiszűrni a rendellenességeket, a fájdalomcsilla-
pítás, memóriazavar, szorongás és depresszió, nő-
gyógyászati szaktanácsadás és mell-önvizsgálat ta-
nácsadás keretében tájékoztatást adnak a szükséges 
további lépésekről, teendőkről.

Az egész napos családi eseményt egy jótékonysági 
akció kísér, ugyanis Zugló lakosai - ötvözve az egyé-
ni és a közösségi érdekeket - nem csak saját egész-
ségükért tehetnek szombaton, hanem a programo-
kon való részvételükkel tovább növelhetik a Richter 
által az Uzsoki Utcai Kórháznak szánt 2.000.000 fo-
rint alapadomány összegét. Az adománygyűjtés cél-
ja a hatékonyabb betegellátást és a rákszűrést lehe-

tővé tevő emésztőrendszeri vizsgálatokhoz szüksé-
ges duodenoscop megvásárlása, melynek eléréséhez 
a részvevőknek nem kell mást tenniük, mint aktívan 
részt venni a szűréseken, programokon, így minden-
ki a saját egészségére fordított idővel további 300 Ft-
tal növeli az adomány összegét. A kórház így arra 
bíztat minden XIV. kerületi lakost, hogy látogasson 
ki a Bosnyák téren október 4-én megrendezésre ke-
rülő egészségprogramra.  
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

Ácsokat, kõmûveseket felveszek. 
T:06 30 563 5544

ÁLLÁS

Németországba állandó munkára, 
gyakorlott víz-gáz-fûtésszerelõket 
keresünk. 10 fõs összeszokott 
csapatnak is örülnénk. Jelentkezés: 
laszlodavid52@gmail.com

Ofszet technikus, termékmenedzser 
pozícióra, az ofszetnyomtatás terén 
tapasztalattal rendelkezõ, feladatmeg-
oldó megközelítésû munkatársat keres 
géptermi kellékanyagokat forgalmazó, 
sóskúti székhelyû cég. Excel, Word 
és Outlook programhasználati gya-
korlat és B kategóriás jogosítvány 
szükséges, angol nyelvismeret elõny. 
Önéletrajzát a következõ e-mail címre 
kérjük: offsetprinter@freemail.hu

Fogászati asszisztenst keresünk 
gyakorlattal, érdi magánklinikára, 
azonnali kezdéssel. Angol nyelvtu-
dás elõny. Fényképes önéletrajzokat 
a mail@ligetiklinika.hu email címre 
várjuk. Tel.: 06-30-9376-173

Önállóan dolgozni tudó, hegesz-
téshez értõ víz-gáz - központifûtés 
szerelõt keresünk azonnali belé-
péssel, változó munkahellyel. 
Jogosítvány fontos lenne! T:06 20 
9 413 735











Érd Tusculánum élelmiszerüz-
letünkbe szakképzett, gyakorlattal 
rendelkezõ csemegepultos-eladót 
felveszünk.T:06 30 582 1280

ÁLLATORVOS

ALMA

Eladó télálló idaredalma 100,- Ft/
kg. Érd, Madách u. 25. alatt. T: 06 
23 367 789

ANTIK-RÉGISÉG

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLETJÁRADÉK

Fiatal nõ kötne életjáradéki illetve 
eltartási szerzõdést idõs hölgyekkel 
és urakkal egyaránt. Hívjon bizalom-
mal! Telefon: 06 30 451 8042

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyu-
kas a fürdõkádja? Semmi gond!! 
KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû jótállás-
sal, 3 év lepattanás garanciával. 
Varga Zoltán 06-70-570-5515

Fürdõkád felújítás helyszí-
nen, garanciával, minden színben. 
Villanyszerelés. Tel.: 0670/510-8127

INGATLAN

Érd, Garam u. ikerház eladó 
egybe v. külön is. Vállalkozásnak 
alkalmas kétszintes, alápincézve, jó 
közlekedés. XIV., XV. ker. kislakást 
beszámítok. Iár:30 M Ft (egész). 
T:0670-540-6356

Érd-Parkvárosban eladó 72 m² 
amerikai konyhás (beépített bútor-
ral) két hálószobás+elõszoba+für
dõszoba+WC+terasz. Ár: 14,9 M 
Ft. T:06 20 513 6676

Parkvárosban eladó 2,5 szobás 
ház 933 m² telekkel. Pince, terasz, 
dupla garázs Iár: 21,2 M Ft. T:06-
30-585-4571, 06-30-688-8802

Családi ház eladó Érd, Rába utcá-
ban, 150 N-öl telken, 2 szobás. T:06 
30 369 7255



















INGATLANIRODA

JÁRMÛ

KERT

Szabolcsi mg nyg szakember vál-
lal kerti munkákat, õszi kerttakarítást, 
bozótirtást, fakivágást veszélyest is, 
elszállítással, kerítés- és tetõfestést, 
kerítésépítést. T:06 20 312 7676

KIADÓ

Amerikai konyhás, berendezett, 
teljesen közmûvesített lakás, gép-
kocsi beállóval, hosszú távra kiadó. 
T:06 20 920 4261

Érd Parkvárosban kertes házban 
lakás kiadó. T:06 20 490 3518

KIADÓ - KERES

Középkorú gyermektelen, dolgo-
zó pár olcsó albérletet keres Érden, 
Érdligeten a 70-es úthoz közel. Ház 
körüli munkába segítünk. T:06 30 
686 7766

KIADÓ IRODA-ÜZLET

KONTÉNER









KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS 
profi rakodókkal OLCSÓN, biztosí-
tással. Külföldre is! Ingyenes áraján-
latért, hívjon akár most: 06-30/52-
98-244!

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT VÁLLAL

Megbízható, autóval rendelkezõ 
fiatal lány, takarítást vállal, Érd, 
Sóskút, Diósd környékén.T:0630-
549-7750

OKTATÁS





40 év gyakorlattal fejlesztõ peda-
gógus olvasás-írás korrepetálást 
vállal, háznál is. T:06 70 530 5589

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgá-
ra felkészítés tapasztalt, diplomás 
nyelvtanárnál. T:06 70 235 3386

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 
0630/948-8909

RUHAJAVÍTÁS

Varrás: minõségi ruhajavítás, cip-
zár-, kabát-, béléscserét, nadrágfel-
hajtást vállalok. T: 06-30/460-3481

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Számítógép javítás, modernizálás, 
oktatás otthonában. Ingyenes kiszál-
lás! Tel: 370-019, 06-209719301

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitel-
ben, bútormozgatással, takarással 
akár azonnalra! Vezetékes tele-
fon:706-6419 Mobiltelefon:06-20-
9877-273

SZOLGÁLTATÁS













Akció:alu.redõny:12000Ft/m², 
mûa.redõny:5500Ft/m². VEKA mûa.
ablakok beépítése. 0620 938 9651; 
www.tande.hu

TELEK

Érd Ófaluban eladó 1232 m² telek 
faházzal és termõ gyümölcsössel. 
Ár:4,5 M Ft. T:06 30 254 7975

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Olcsón eladó: fiú gyerekruha 0-4 
éves korig, etetõszék, kiságy, járó-
ka, gyerekülés, utazóágy. T:06 20 
580 7028

Eladó építkezésbõl megmaradt 
cement 3000 Ft/q, és régi bútorok. 
T:06 23 372 297

VÍZ- GÁZ- 
ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
csap, szifon, wc-tartály, radiátor, 
elzáró csere javítás.Vízóra csere 
beszerelés mosó és mosogatógép 
bekötés 06 70 642 75 26











AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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