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Gyõzelem

Az érdi nõi kézilabda csa
patnak a hatodik forduló
ban sikerült megszerezni 
elsõ idegenbeli sikerét, 
ami jó elõkészítése a Du
naújváros elleni rangadó
nak.  16. oldal

Koszorúzás

Városunkban idén immár 
a megújult Kálvin téri re
formátus templom kertjé
ben gyûlt össze október 
6án a megemlékezõ so
kaság. 11. oldal

Közös munkával tehetjük sikeressé a várost

T. Mészáros András már a második polgármesteri ciklusában bizonyított. Lapunknak többek között az eddigi sikerekrõl, 200 milliárd 
forintos tervekrõl beszélt, és azt sem rejtette véka alá, hogyan vélekedik az ellenzék munkájáról. A megyei jogú város elsõ embere hisz  
abban, hogy Érd sikerre van ítélve. Az interjúban azt is elárulta, hogy magánemberként a családjára a legbüszkébb. (A képen balról jobbra:  
T. Mészáros András polgármester, dr. Aradszki András államtitkár, Erhardt Prettl, a PRETTL cégcsoport tulajdonosa és Hobinka Zsolt,  
a PRETTL cégcsoport középkelet európai vezetõje)    3. oldal



azt is: az ipari park nemcsak a 
MOBIS logisztikai bázisával bő-
vült, hanem egy buszmegállóval 
is, ahol október elsejétől megáll-
nak egyes Érd–Százhalombatta 
viszonylatban közlekedő jára-
tok, így az itt dolgozók köny-
nyebben megközelíthetik mun-
kahelyüket. 

Tallósy Imre, a Volánbusz Zrt. 
kommunikációs vezetője ezzel 
kapcsolatban a helyszínen így 
nyilatkozott:

– Az érdi önkormányzat 
Integrált Városfejlesztési 
Stratégiáján keresztül me-
rült fel először az igény egy 
új buszmegálló telepítésé-
re az ipari parknál. A kérés 
mind a Volánbusz Zrt.-nél, 
mind a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnál nyitott fülek-
re talált, így kialakíthattuk az 
új megállót. Ennek létrehozása 
nemcsak az itt dolgozók szem-
pontjából jelentős momentum, 
hanem fontos üzenet az Érden 
letelepedni kívánó cégeknek 
is: az önkormányzat, illetve cé-
günk mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a dolgozók 
könnyebben megközelíthes-
sék munkahelyüket – hangsú-
lyozta a kommunikációs ve-
zető, hozzátéve: a Volánbusz 
Zrt. „mindvégig partner volt, 
és a jövőben is partnere lesz a 
város önkormányzatának”. 

– A közösségi közlekedés 
megújításra szorul; Érd hálóza-
ta igényli ezt a megújítást. Ezért 
fontos, hogy együtt tudjunk dol-
gozni, a partnerséget megtart-
suk; és a városfejlesztési projekt 
keretében érzéseink szerint ez 
meg is fog valósulni. Nem titok, 

hogy a Volánbusz szerződése 
az év végén lejár – reméljük 
a következő években is együtt 
tudunk dolgozni új vonalakon, 
járatokon, és azon, hogy a helyi 
és helyközi közlekedés tovább 
fejlődhessen – zárta szavait 
Tallósy Imre. 

 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

Több mint húszmillió eurós 
beruházással épült fel Érden a 
MOBIS – a Hyundai és Kia mo-
dellek eredeti alkatrészellátásá-
val foglalkozó vállalat – tizen-
négy országot kiszolgáló logisz-
tikai bázisa. A legkorszerûbb 
digitális raktári technológiával 
felszerelt, háromszintes épület-
ben jelenleg negyvenen dolgoz-
nak, és van lehetőség a további 
bővülésre is – hangzott el azon 
a múlt szerdai sajtótájékozta-
tón, melyet T. Mészáros András 
polgármester és Victor Kim, 
a MOBIS Parts Europe N.V. 
Magyarországi Fióktelepének 
képviselője tartott a logisztikai 
központban, amely nemrég 
kezdte meg mûködését.

– A logisztikai központ tizen-
négy ország eredeti alkatrész- és 
tartozékigényét látja el. Több le-
hetőség is felmerült a régióban 

a helyszínt illetően, végül Érdre 
esett a választás, elsősorban a 
város központi elhelyezkedése 
és jó megközelíthetősége miatt. 
Lerövidült az út a célországa-
inkhoz: körülbelül 635 kilomé-
terrel kerültünk közelebb diszt-
ribútorainkhoz – hangsúlyozta 
Victor Kim, aki elmondta azt 
is: a logisztika mellett az orszá-
gok értékesítési tevékenységét 
is támogatják, a jövőben pedig 
tervezik további országok ki-
szolgálását is. 

– Testvérvállalataink, a 
Hyundai és a Kia, terjeszkednek 
az európai piacon, ami növek-
vő alkatrész-eladást is eredmé-
nyez. A MOBIS igyekszik első 
osztályú szolgáltatást nyújtani, 
és hisszük, hogy ez Érd önkor-
mányzatával együttmûködve 

megvalósítható – zárta szavait a 
MOBIS képviselője.

T. Mészáros András polgár-
mester a helyi gazdaságfejlesz-
tés lehetőségeiről beszélt. Mint 
mondta, Érden 160-200 hektár-
nyi olyan terület van, amelyre 
logisztikai és termelő közpon-
tok költözhetnek – ha e terület 
benépesül, az érdi munkahelyek 
száma úgy megnövekszik, hogy 
csak azoknak kell budapesti 
munkahelyet keresni, akiknek 
speciális igényeik vannak.

– A hetvenezres Érden folya-
matosan azzal a problémával 
küzdünk, hogy kevés a munka-
hely. Az itt élő 30-32 ezer kere-
sőképes emberre csupán 8000 
munkahely jut; bár Budapest 
közelsége miatt a munkanél-
küliség alacsony, biztos vagyok 
benne: sokkal kellemesebb vol-
na az itt lakóknak – és a város 

közössége szempontjából is 
hasznos volna –, ha helyben 
dolgozhatnának. Szeretnénk 
tehát, ha a jövőben minél na-
gyobb számban jönnének lét-
re érdi munkahelyek – mondta 
a polgármester, hozzátéve: ha 
sok cég költözik Érdre, öt-tíz év 
alatt lehetővé válik az, hogy az 
itt élők többsége Érden dolgoz-
hasson. 

– Úgy érzem, a legfontosabb 
infrastrukturális beruházások 
befejezésével elérkeztünk arra 
a pontra, hogy a gazdaságfej-
lesztés mint városi program is 
megjelenhet a helyi politikában. 
Ehhez nyújtanak nagy segítsé-
get a befektetők, vállalkozások, 
köztük a MOBIS – hangsúlyozta 
a városvezető. 

T. Mészáros András elmondta 

Sajtótájékoztató a MOBIS logisztikai központjában 

Cél a helyi munkahelyek megteremtése
A városvezetés célja, hogy minél több munkahely jöhessen létre Érden, és az itt élõ 
30-32 ezer keresõképes emberre ne csupán 8000 helyi munkahely jusson – mond-
ta T. Mészáros András a MOBIS logisztikai központjában tartott sajtótájékoztatóján. 
A polgármester úgy látja: ha több cég is Érdre költözik, a fenti célt öt-tíz év alatt el 
lehet érni. A sajtótájékoztatón elhangzott még, hogy az ipari parknál új buszmegálló 
létesült, Victor Kim, a MOBIS logisztikai központjának képviselõje pedig bemutatta 
a 14 országot ellátó logisztikai bázist.

A MOBIS érdi logisztikai központját a legkorszerûbb digitális raktári technológiával szerelték fel

A	
sze

rző
	fe

lvé
te

lei

Tallósy Imre, a Volánbusz Zrt. kommunikációs vezetõje a MOBIS elé tele-
pített megálló átadásán úgy nyilatkozott: a helyi közlekedés továbbfejlesz-
tésén szeretnének dolgozni

T. Mészáros András polgármester és Victor Kim, a MOBIS Magyarországi 
Fióktelepének képviselõje a sajtótájékoztatón
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– Milyen fejlesztésekre a leg-
büszkébb és milyen fejlesztéseket 
lát még szükségesnek Érden?

– Közel 50 milliárd forint 
pályázati pénzt sikerült a 
városba hozni, ezáltal végre 
megindulhatott a fejlődés. Érd 
az egyik legfiatalabb átlagélet-
korú város az országban. Ezért 
is tartottuk fontosnak új óvo-
dák építését, a régiek felújítá-
sát és mintegy 400 férőhellyel 
bővíteni óvodáinkat. Így ma 
már elmondhatjuk, hogy min-
den gyermeknek, akit szülei 
itt járatnának óvodába, tudunk 
helyet biztosítani. Új gimná-
ziumot is nyitottunk a felújí-
tott Gárdonyi Géza iskolában, 
amelynek első évfolyama 2014-
ben érettségizett, kiváló ered-
ménnyel. Megnyitottuk sport-
csarnokunkat és uszodánkat, 
az Érd Arénát, amely a sportol-
ni vágyók mellett női kézilab-
da csapatunknak is otthont ad. 
Közel 50 km új út épült, több, 
mint az elmúlt évtizedekben 
összesen. Az útépítések jelen-
leg is folynak, hiszen az Érden 
élőknek ez az egyik legfonto-
sabb.  A másik a közbiztonság. 
Az elmúlt években városunk 
biztonságosabbá vált, ezt a fel-
derített bűncselekményekről 
szóló felmérések is igazolják. 
A körzeti megbízotti irodák 
megnyitása, a térfigyelő kame-
rák üzembe helyezése eredmé-
nyes volt. Örömteli fejlemény, 
hogy a kormánnyal közösen 
megépíthetjük végre az új, 
modern rendőrkapitányságot. 
Fontos feladatunk a felszíni 
vízelvezetés problémájának 
megoldása is. Megépítettük a 
járóbeteg-szakellátó központot 
és felújítottuk a legtöbb házi 
orvosi rendelőt. Megépítettük a 
város új Főterét, megnyitottuk 
a Városi Galériát és felújítottuk, 
illetve bővítettük az Európában 
egyedülálló Magyar Földrajzi 
Múzeumot. Az útépítések mel-
lett a közeljövő legfontosabb 
feladata a gazdaság fejlesztése, 
további új munkahelyek terem-
tése. Be kell fejezni az M7-es 
érdi lehajtójának átépítését, 
ezzel párhuzamosan pedig a 
M7-es melletti Interspar áruház 
megépítését. 

– Miért tartja fontosnak, 
hogy ismét harcba szálljon a 
polgármesteri székért? 

– A Fidesz képviselőivel 
folytatni szeretnénk a munkát, 

amelyet nyolc évvel ezelőtt 
megkezdtünk, s amely a város 
immár érzékelhető fejlődését 
eredményezte. A város fejlő-
désének alapját a 2006-ban 
elfogadott Batthyány Program 
adta, s már elkészült ennek 
folytatása, a 2020-ig tartó 
városfejlesztési koncepció, a 
Batthyány 2020 Program. A 
Fidesz csapata felkészült, az 
élet sokféle területén tapasz-
talatot szerzett jelöltekből 
áll, van közöttünk mérnök, 
gyermekorvos, pedagógus, 
műszerész, sportmenedzser, 
művész, jogász, vállalkozó, 
közgazdász. Ők, ahogy az 
elmúlt években tették, a jövő-
ben is az érdiek szolgálatába 
szeretnék állítani tudásukat.

– Hogyan tudott együttmű-
ködni a helyi ellenzékkel?

– Az együttműködés hiánya 
nem rajtunk múlt. Érden az 

ellenzék mindig csak kam-
pányidőszakban bukkan fel. 
Hozzá nem értésük nyilvánva-
ló: szocialista-gyurcsányista 

jelöltjük még Érd közigazga-
tási határaival sincs tisztában, 
sőt egy Érden nem is létező 
utcába szervezett kampány-
eseményt. Sajnálatos, hogy 
az érdi ellenzék ciklus köz-
ben, például a várospolitika 
legfontosabb és legnagyobb 
fórumán, a képviselőtestüle-
ti üléseken nem élt ezzel a 
fontos jogával. Voltak olyan 
baloldali képviselőtársaink, 
akik éppen csak annyiszor 
jöttek el a képviselőtestületi 
ülésekre, hogy megmaradjon 
a tiszteletdíjuk. Csak a pénz 
érdekelte őket. Mi ez, ha nem 
a szavazók arcul csapása? 
Mondhatjuk, hogy ez az ő és 
a szavazóik dolga, intézzék 
el egymás között, de ez nem 
így van. Mert aki a választás 
másnapján cserbenhagyja a 
szavazóit és évekig feléjük se 
néz, az a demokráciát is cser-
benhagyja.

– Miért gondolja, hogy ön 
a legalkalmasabb a városve-
zetésre?

– A Fidesz-KDNP csapata már 
bebizonyította, hogy nem csak 
ígérget, mint szocialista elődei, 
hanem a programjában foglalta-
kat lépésről lépésre meg is való-
sítja. Mi nem csak ígértük, meg 
is csináltuk a csatornázást, az 
óvodaépítéseket, a rendelők fel-
újítását, a RÁVNA vízelvezeté-
sét, és elkezdtük az utak felújí-
tását, amelyet folytatni szeret-
nénk. Mintegy kétszáz milliárd 
forintra van szükségünk ahhoz, 
hogy a többi magyarországi 
megyei jogú város szintjét min-
den tekintetben elérjük. Ebből 
a kétszáz milliárdból harminc-
ötven milliárdra pályázati úton 
szeretnénk szert tenni, és az a 

célunk, hogy további munka-
helyteremtéssel is növeljük a 
város bevételeit. Ez feltétlenül 
szükséges például ahhoz a táv-
lati tervhez, hogy a tárnoki út 
mellett, egy tíz hektáros erdős 
területen megépítsük például 
azt az egészségügyi centrumot, 
szülőotthont, amely megterem-
ti majd annak a lehetőségét is, 
hogy az Érden született gyerme-
kek születési anyakönyvi kivo-
natába is a város nevét lehessen 
beírni. A kormánnyal közösen 
hamarosan megkezdjük az új, 
modern rendőrkapitányság 
megépítését is, ami mellett egy 
ekkora térségben – ide számítva 
Érd vonzáskörzetét is – szükség 
van ügyészségre, bíróságra is. 
Bízom benne, hogy ez rövid 
távon is megvalósítható elkép-
zelés. A Pest Megyei Bíróság 
rendkívüli leterheltsége miatt is 
elodázhatatlan feladat ez egy 
megyei jogú városban.

– Milyen aktív eszközökkel 
fogja megvédeni a munkahe-
lyeket?

– Érden a munkahelyterem-
tés az egyik fő feladat, hiszen 
az itt élők zöme jelenleg ingá-
zik a főváros és a város között. 
Egyre több beruházó érkezik a 
városba, így egyre több mun-
kahely áll az itt élők rendelke-
zésére. Épp a napokban avat-
tuk fel a MOBIS új létesítmé-
nyét és tettük le a PRETTL új 
gyártócsarnokának alapkövét. 

A logisztikai központ mellett 
ipari park és inkubátorház 
megvalósításán is dolgozunk.

– Politikusként mi volt élete 
eddigi legnehezebb döntése?

– Kivárni azt az optimális 
pillanatot, amikor a szocialis-
ták rossz PPP konstrukciójá-
ban megépített Sportcsarnokot 
meg tudtuk vásárolni a szocia-
listák által tervezett ár, közel 
harmadáért.

– Mi az ön legfontosabb üze-
nete a választóknak?

– Csak összefogással, közös 
munkával, az Érden élő embe-
rek közös erőfeszítésével 
tehetjük sikeressé Érdet. Ez a 
megyei jogú város az elmúlt 
évek fejlesztései alapján bebi-
zonyította, hogy sikerre van 
ítélve. Éppen ezért fontos, 
hogy mindenki elmenjen 
szavazni. Nem szabad úgy 
járni, mint 2002-ben, amikor 
szombaton és hétfőn is elegen 
voltunk, csak épp vasárnap 
nem. A baloldal pártjai cser-
benhagyták szavazóikat, az 
a cirkusz, amelyet az utób-
bi hónapokban országosan is 
műveltek, tragikomikus. Aki 
nem erre, hanem a fejlődésre 
szavaz, annak vasárnap el kell 
mennie választani.

– Magánemberként mire a 
legbüszkébb az életében?

– A családomra.

ÉRD SIKERRE VAN ÍTÉLVE
Bár õ maga csak egy napig volt óvodás, mégis az egyik legfontosabb eredmé
nyének polgármesterként az érdi óvodák bõvítését tartja. T. Mészáros András 
már második ciklusban bizonyította, hogy alkalmas városunk vezetésére, 
de még mindig vannak tervei, hogyan lehetne együtt, összefogva tovább
fejleszteni Érdet.

„Mi nem csak ígértük, meg is csináltuk 
a csatornázást, az óvodaépítéseket,  

a rendelők felújítását, a RÁVNA  
vízelvezetését, és elkezdtük az utak  

felújítását, amelyet folytatni szeretnénk.”

Kedvenc zenekara: Illés
Kedvenc filmje: 
Volt egyszer egy 

Vadnyugat
Kedvenc szereplője a 

Dallasból: Bobby
Kedvenc televíziósa: 

Kudlik Júlia
Kedvenc könyve: Rejtő-

könyvek
Kedvenc sportja: kézi-

labda
Kedvenc állata: kutya

Kedvenc tantárgya: törté-
nelem

Kedvenc színésze: 
Latinovits Zoltán

Kedvenc gyümölcse: 
narancs

Jele az oviban: 1 napig 
voltam óvodás

NÉVJEGY
Születés ideje: 1954. 
július 4., Jászkisér

Iskolák: Vörösmarty 
Mihály 

Gimnázium; Corvinus 
Egyetem Közigazgatás-

tudományi Kar, 
Igazgatás-szervezői Szak

Mit dolgozott:
1976 - 1979 Pestvidéki 

Gépgyár; 
1979 - 1982 ÉTK 

Fotóosztály; 
1982 - 1984 Camera 

Stúdió; 
1984 - 1990 szabadúszó 

fotográfus; 
1990 - 1994 Érd város 

Önkormányzata (alpol-
gármester); 

1994 - 1998 szabadúszó 
fotográfus; 

1998 - 2002 Pest 
megye Önkormányzata 

(Közgyűlés elnöke); 
2002 - 2006 Pest megye 
Önkormányzata (köz-

gyűlési képviselő);
2006 - 2010 Érd megyei 

jogú város, polgármester
2010– Érd megyei jogú 

város polgármester
Elismerések:

2001 Honvédelemért 
kitüntető cím I. osztály
2002 Szabolcs - Szatmár 

megyéért emlékérem
2007 Gulács község 

díszpolgára
Család: nős, két gyer-

mek édesapja

T. Mészáros András

Magánemberként a családjára a legbüszkébb

Önarckép egy fotókiállításhoz
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Szeptember utolsó napján ün-
nepélyes keretek közt lerakták 
a PRETTL új, 2500 négyzet-
méteres gyártócsarnokának 
alapkövét. A német cégcsoport 
a világ 19 országában, 33 te-
lephelyen több mint 7.200 
munkatársat foglalkoztat. 
Magyarországi leányvállalatai 
részben autóipari alkatrészeket 
gyártanak, különböző telephe-
lyeken; Érden a 100 munkatárs-
sal dolgozó PRETTL Lighting & 
Interior Hungary Kft., illetve a 
csaknem 200 főt foglalkoztató 
PRETTL Electronics Hungary 
Kft. mûködik, és most ide köl-
tözik Szigetszentmiklósról a 
PEX Automotive Kft. is, ami 
már szintén a cégcsoporthoz 
tartozik.

Az új, hamarosan 140-150 fő 
részére munkát adó csarnok 
építése októberben kezdődik, 
és várhatóan júniusban fejező-
dik majd be; jövő szeptember-
től pedig várhatóan teljes ka-
pacitással dolgozik majd az új 
gyár – hangzott el az ünnepé-
lyes alapkőletételen, amelyen T. 
Mészáros András polgármester 
köszöntötte a résztvevőket.

– A legfrissebb adatok sze-
rint az Érden állást keresők 
aránya az országos átlag alatt 
van, gondoskodnunk kell az ál-
láskeresőkről – hangsúlyozta a 
polgármester, megjegyezve: 22 
éve nem volt olyan alacsony a 
munkanélküliség, mint most, és 

360 ezerrel több ember dolgo-
zik ma, mint 2010-ben – ugyan-
akkor, amíg egyetlen ember is 
állás nélkül van, nem lehetünk 
elégedettek.

– Érd dinamikusan fejlődő vá-
ros, ahol az átlagéletkor nem éri 
el a 35 évet. Jelenleg mintegy 70 
ezer lakosa van, és ezer ember 
költözik ide minden esztendő-
ben, alapvető fontosságú tehát, 
hogy munkahelyek jöjjenek lét-
re. Lassan befejeződnek nagy 
kommunális infrastruktúra-be-
ruházásaink, amelyek az alapját 
jelenthetik annak a gazdasági 
fejlődésnek, amit a PRETTL cég 
is képvisel – hangsúlyozta T. 
Mészáros András. Mint mondta: 
az új csarnok tervezése még 
2012-ben kezdődött; ekkor kap-
ta meg a cég a jogerős építési 
engedélyt is. A PEX Automotive 
Kft. 2013-ban pályázatot nyúj-
tott be a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz, amelyet 2014-
ben pozitívan bíráltak el, és 111 
millió forintos uniós támogatást 
nyertek. Az új gyár megépíté-
sének teljes költsége 380 millió 
forint. 

Aradszki András, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium ener-
giaügyért felelős államtitkára, 
egyben a térség országgyûlési 
képviselője az alapkőletételi ün-
nepségen visszaemlékezett arra, 
hogy a PRETTL cég létrehozása 
az ötvenes évek elejére nyúlik 
vissza; nagyon nehéz időszak 

után indult a vállalkozás, de a 
cégalapítók éltek a német újjá-
építésben rejlő lehetőségekkel. 
Elképzeléseik odáig vezettek, 
hogy Németországon túl is ter-
jeszkedni tudtak, és most Érden 
a cég új csarnokának alapkövét 
rakják le. 

– Valahogy így voltunk mi is 
2010-ben; a gazdasági válság és 
a szocialisták rossz kormány-
zati politikája miatt el kellett 
kezdenünk az ország gazdasági 
újjáépítését, ezen belül is az ipa-
rosítást; a komoly technológiai 
fegyelmet követelő iparágak fej-
lesztését. Sok ilyen kis sikerünk 
van, amely Érd szempontjából 
egy-egy nagy siker – hangsú-
lyozta az államtitkár, hozzáté-
ve: kívánja, hogy a megkezdett 
úton az ide telepedett cégekkel 
együtt menjenek tovább – eh-
hez a magyar kormány minden 
támogatást megad majd. 

– Ezt a sikert szolgálja az is, 
hogy az európai uniós forrá-
sok 60 százalékát vállalkozás-
fejlesztésre kívánjuk fordítani 
a következő években. Ez olyan 
lehetőséget kínál a magyar, illet-
ve az ide telepedő külföldi vál-
lalkozások számára – és termé-
szetesen az érdi és környékbeli 
vállalkozásoknak is –, amelynek 
köszönhetően az álláskeresők 
helyben találhatnak munkát 
– mondta Aradszki András, aki 
sikeres együttmûködést kívánva 
zárta szavait.

Gabriel A. Brennauer, a 
Német-Magyar Ipari és Keres-
kedelmi Kamara ügyvezetője 
beszédében azt emelte ki: a 
Magyarországon tevékenykedő 
német vállalatok arra a kérdés-
re: ha ismét meg kellene hozni-
uk a döntést, hogy letelepedje-
nek-e Magyarországon, három-
negyed részben pozitív választ 
adtak. Különösen vonatkozik ez 
a feldolgozóiparra, azon belül 
is a jármûgyártásra; az ilyen 
ágazatokban mûködő cégektől 
azt a visszajelzést kapták, hogy 
nagyon elégedettek magyaror-
szági érdekeltségeikkel. Gabriel 
A. Brennauer hozzátette azt is: 
sok német cég folyamatosan fej-
leszti magyarországi gyártóka-
pacitásait.

– A német befektetők jelen-
leg mintegy 300 ezer magyar 
embernek nyújtanak munka-
helyet, ezáltal a vállalkozások 
versenyképességét is biztosítják 
és továbbfejlesztik – mondta a 
kamara ügyvezetője.

Az ünnepségen felszólalt 
Erhardt Prettl, a cégcsoport tu-
lajdonosa is, hangsúlyozva: ez 
a nap számukra mérföldkő a 
magyarországi tevékenységük 
továbbfejlesztésének tekin-
tetében.

– Cégcsoportunkhoz kö-
rülbelül 30 önálló vállalkozás 
tartozik; ezeket négy divízióra 
csoportosítjuk: autóipari alkat-
részek; elektronikai termékek; 
energiatermelés; és a fogyasztá-
si cikkek termékcsoportja, mely 
utóbbi teljesen új ágazatunk 
– mondta cégismertetőjében 
Erhardt Prettl, hozzátéve: ter-
veik közt szerepel egy konyhai 
eszközök tervezésével, gyártá-
sával foglalkozó üzem elindítá-
sa, amelyet Szekszárdon építe-
nek majd meg. 

– Régebben a külföldi PRETTL 
vállalatokat kihelyezett gyár-
tósornak tekinthettük. Ma már 
önállóan tevékenykedő cégek, 
amelyek a telephelyük szerinti 

piacon mûködnek; ez számunk-
ra nagyon fontos – hangsúlyoz-
ta beszédében a cégcsoport tu-
lajdonosa.

Végezetül az új PRETTL vál-
lalkozás, a PEX Automotive Kft. 
cégvezetője, Stefan Fritsch szó-
lalt fel. 

– Hároméves fáradozásunkat 
koronázza meg a mai alapkőle-
tétel; a PEX céget fizetőképtelen 
állapotban vásároltuk meg, és 
nagy erőfeszítéseket tettünk, 
hogy megfelelő körülményeket 
biztosítsunk az új üzemnek, és 
szert tegyünk megrendelőkre is 
– mondta Stefan Fritsch, hang-
súlyozva: a PRETTL gyakorlata 
az, hogy csak akkor vágnak bele 
új üzem építésébe, ha konkrét 
megrendeléseket tudnak felmu-
tatni. 

– Az érdi építkezés elindításá-
hoz az adta meg a végső lökést, 
hogy pályázati forrást is sikerült 
elnyernünk. Szeretnénk a ma-
gyar kormánynak köszönetet 
mondani ezért. A PRETTL cég-
csoportnak még nincs kellő ne-
ve, ismertsége Magyarországon, 
dacára, hogy évek óta jelen va-
gyunk az országban. A jövőben 
konkrét lépéseket kívánunk ten-
ni azért, hogy ismertebbé vál-
junk, és jelen alkalomból azt 
a kérést intézzük a kormány 
képviselője felé, hogy ha lehet, 
vegyen fel minket a stratégiai 
partnerek sorába – zárta szavait 
Stefan Fritsch. 

Az ünnepség az alapkőletétel-
lel fejeződött be: a mélybe eresz-
tett „időkapszulába” többek 
közt olyan termékeket helyeztek 
el, amelyeket a PRETTL cégnél 
állítanak elő. A rendezvényen 
közremûködtek a Lukin László 
Alapfokú Mûvészeti Intézmény 
fúvósai, a meghívottak pedig 
körbejárhatták a PRETTL érdi 
üzemét, és szakszerû vezetés 
mellett megtudhatták, milyen 
termékeket gyártanak itt, és 
bepillanthattak az üzem életé-
be is. Ádám Katalin

Az autóalkatrész-üzemben 140-150 ember kaphat munkát egy éven belül 

Új gyártócsarnokkal bõvül az érdi PRETTL
Szeptember 30-án lerakták a PRETTL cégcsoport új, érdi gyártócsarnokának alap-
kövét. A hamarosan felépülõ üzem õsztõl 140-150 embernek ad majd munkát. Mint 
T.  Mészáros  András  polgármester  az  ünnepségen  elmondta:  jelenleg  Érden  180 
aktív álláskeresõt  tartanak nyilván – ez ugyan arányában  jobb, mint az országos 
átlag,  de  „amíg egy ember  is  állás nélkül  van,  nem  lehetünk elégedettek” –  fo-
galmazott. Stefan Fritsch, a PRETTL új vállalkozásának cégvezetõje arra kérte az 
ünnepségen jelen  levõ Aradszki András államtitkárt, hogy a kormány vegye fel a 
cégcsoportot a stratégiai partnerek közé.

Egy év múlva ezen a helyen a PRETTL cégcsoport új gyára, a PEX Automotive Kft. mûködik majd
A 
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Szeptember utolsó napján ünnepélyesen letették a PRETTL cégcsoport 
új üzemének alapkövét - képünkön T. Mészáros András polgármester, 
Aradszki András államtitkár és Erhardt Prettl, a cégcsoport tulajdonosa

aktuális

Az idejében felismert 
melldaganat  

gyógyítható!

A korai felismerés eszköze
a mammográfiás  

szűrővizsgálat.
Az Érden lakó  

45–65 éves nők, 
akik utolsó mammográfiás 

vizsgálata óta 
eltelt 2 év, meghívólevelet 

kapnak, 
amin szerepel, hogy 

mikor várják őket  
a Romics László  
Eü. Intézetben

2030 Érd, Felső út 39-40.
tel.: 06 (20) 462-1825

vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is 
a mammográfiás 
szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ:

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott!
Éljen vele!

2014. október - december

Helyi szolgáltatók
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A kampány  végéhez  közeledve 
Bács  Istvánt,  a  Fidesz-KDNP 
kampányfőnökét  kértük  arra, 
hogy  értékelje  az  elmúlt  hóna-
pok politikai eseményeit.
–  Sajnos  ez  a  kampány,  a 

tavaszi országgyûlési választás-
hoz  hasonlóan,  nem  a  prog-
ramokról  szólt  –  mondta  Bács 
István.  –  Kizárólag  a  Fidesz-
KDNP  szövetség  tett  le  az  asz-
talra átgondolt, a város  fejlődé-
sét előtérbe helyező koncepciót, 
a  „Batthyány  2020” programot, 
amely  pontosan  leírta,  milyen 
konkrét  tervek  megvalósítása 
vezet Érd  további gyarapodásá-
hoz. Az ellenzék ezzel szemben 
a  hozzá  nem  értéséről  állított 
ki  bizonyítványt  azzal,  hogy  a 
felelőtlen  ígérgetéseken  kívül 
valódi  koncepciót  nem  tartal-
mazó, egy szórólap színvonalát 
sem  meghaladó  tákolmánnyal 
kampányolt. Egy kiragadott, de 
jellemző  példa,  hogy  az  egyik, 
magát függetlennek nevező pol-
gármesterjelölt  kampánystábja 
az  egyik  autóúttal  összeépült 
futballpályát  „álmodott”,  ez-
zel  kampányolt,  és  ez  szomo-
rú, mert  nem  viccnek  szánták. 
Ahogy  azt  sem,  hogy  az  egyik 
kampányprogramjukat  egy 
Érden  nem  létező  utcába  szer-
vezték.  Vagy,  hogy  Sóskúton 
készítettek  kampányvideót,  il-
letve  Tárnokhoz  tartozó  utakat 
fényképeztek a szeptemberi fel-
hőszakadás  idején. Nem ismer-
ni  annak  a  településnek  a  köz-
igazgatási határait, ahol laknak, 
ahol  megmérettetik  magukat, 
egyszerûen  szégyen.  Én  ennek 
egyáltalán  nem  örülök,  mert  a 
város szempontjából az lett vol-

na üdvözítő, ha az önkormány-
zati  választás  kapcsán  reális 
tervek,  célok,  elképzelések  üt-
közhettek volna. Nem véletlen, 
hogy  – más  településektől  elté-
rően  –  Érden  az  ellenzék  nem 
kívánt nyilvános vitát folytatni a 
programokról.  Valószínûleg  ők 
is  belátták,  hogy  semmi  sincs 
a  kezükben  egy  színvonalas,  a 
választók előtt lefolytatandó vi-
tához.  Az  is  igazolja  ezt,  hogy 
az  egyik  videó-megosztó  por-
tálon  közzétett  kampányfilmje-
ik  többségét mára  saját maguk 
törölték.

– Bár tavasszal talán zajo-
sabb volt a kampány, a Helyi 
Választási Bizottságnak ezúttal 
is akadt dolga. Ön is adott be 
kifogásokat, ha jól tudom…
–  Igen,  nem  egyet  voltam 

kénytelen  benyújtani,  amelye-
ket  a HVB  részben vagy egész-
ben,  de  minden  esetben  meg-
alapozottnak  talált.  És  megint 
hozzá  kell  tennem,  hogy  saj-
nos. Sajnálatos, hogy a baloldal 
pártjai  és  „független”  jelöltjük 
képtelenek  betartani  a  jogsza-
bályokat, képtelenek arra, hogy 
a  törvényeknek  megfelelően 
kampányoljanak.  Azt  hiszem, 
ki  kell mondani:  erre  nem  vol-
tak  és  minden  jel  szerint  nem 
is  lesznek már  képesek.  Olyan 
alapvető  szabályoktól  kezdve, 
mint  az  impresszum  feltünte-
tése  a  kampánykiadványokon 
egészen  odáig,  hogy  durván 
és  szándékosan  megsértették 
mások  emberi méltóságát,  gya-
korlatilag minden létező jogsza-
bályra  fütyültek.  Például  volt 
a  Választási  Bizottságnak  egy 
ülése,  ahol  nem  a  jogsértés  té-

nye volt kérdéses, hanem hogy 
a  „független”  jelölt  megnyilvá-
nulása rasszista vagy „csak” so-
viniszta.  Ez  nyilván  összefügg 
azzal, hogy a hatalom akarásán 
kívül nincs más, az emberekhez 
szóló,  az  ő  érdekükben  elké-
szített programjuk. Úgy érzem, 
ez  ügyben  már  nem  lehet  mit 
tenni,  nem  is  kívánok  a  tör-
vénysértéseikkel  foglalkozni  a 
jövőben.  Úgy  döntöttem,  nem 
nyújtok be több kifogást, hiszen 
teljesen  reménytelen  jogkövető 
magatartásra bírni őket.

– Ezek szerint az elmúlt idő-
szakban semmilyen közvetlen 
kommunikáció, vita vagy bár-
milyen más párbeszéd nem volt 
az ellenzékkel?
–  Nem  rajtunk  múlt. 

Terveztük,  hogy  kezdeménye-
zünk  az  összes  polgármester-
jelölt  részvételével  egy  közös 
nyilatkozatot  az  etikus  kam-
pányról, amelyben a rasszizmus 
elutasításától kezdve az ellenfél 
személyeskedő  sértegetésének 
elutasításáig  rögzítettük  volna 
az  etikai  alapelveket.  Elsőként 
a magát  „Érd  független  polgár-
mesterjelöltjének” tituláló jelöl-
tet kerestem fel, de a kiadványai 
impresszumában  megadott  cí-
men  nem  őt,  hanem  az  MSZP 
helyi  szervezetét  találtam.  Azt 
gondolom,  ez mindent  elmond 
a  helyzetről,  arról  a  sorozatos 
megtévesztésről,  amellyel  ezek 
az  emberek  a  kampány  során 
végig manipulálni akarták a vá-
lasztókat.

– Mégis nagy a tétje a va-
sárnapi voksolásnak, hiszen a 
város jövőjéről kell dönteniük a 
választóknak…

Beszélgetés Bács István kampányfõnökkel

Választani kell: fejlõdés, vagy hozzá nem értés
Néhány nap múlva, vasárnap önkormányzati választás lesz. A jelenlegi polgármes-
ternek, T. Mészáros Andrásnak négy kihívója akadt, a 12 érdi választókerületben 
pedig összesen több mint 60 képviselõjelölt verseng majd a választók bizalmáért. 

–  Így  igaz.  Arról  kell  dönte-
ni, hogy folytatódjon-e Érdnek 
az  elmúlt  években  megindult 
fejlődése,  amit  egyre  többen 
érzékelnek  már,  vagy  mind-
ezt  hagyjuk  lerombolni  olyan 
hozzá nem értő emberek által, 
akik  csak  néhány  hónappal  a 
választás  előtt  bukkantak  fel, 
előtte  azonban  nem  vettek 
részt  az  érdi  közéletben.  Az 
érdiek  tavasszal  már  szembe-
sültek  ezzel  a  helyzettel,  ami-
kor  a  baloldal  a  fővárosból 
„delegált”  képviselőjelöltet, 
akit  egyébként  azóta  se  lát-
tunk  a  városban.  Érd  megyei 
jogú város,  az  itt  élők komoly 
emberek,  akik  joggal  várják 
el,  hogy  komolyan  vegyék 
őket.  A szocialisták  négy  éve 
olyan  képviselőket  küldtek  a 
közgyûlésbe,  akik  a  ciklus  so-
rán  félévente  egyszer  jelentek 
meg  a  közügyek  intézésének 
legfontosabb  fórumán.  Épp 
annyiszor,  hogy még megkap-
ják a tiszteletdíjukat. Az Érden 
élők közül vajon ki tehetné ezt 
meg a munkahelyén? Ki kapna 
úgy  fizetést,  hogy  nem  jár  be 
dolgozni?  Senki.  Ez,  a  válasz-
tók lenézése, az érdi közügyek 
semmibevétele  van  az  egyik 
serpenyőben.  A másikban  az 
a  folyamatos  és  tudatosan  ter-
vezett munka,  amely  lehetővé 
tette  a  csatornázást,  a  szak-
orvosi  rendelő  megépítését,  a 
háziorvosi rendelők felújítását, 
az  új  óvodák  megnyitását,  a 
megkezdett és folytatódó útépí-
téseket, és amely lehetővé teszi 
az  új  rendőrkapitányság  meg-
építését, a Bem tér fejlesztését, 
új  munkahelyek  létrehozását. 
Az  a  csapat,  amely  ezeken  a 
fejlesztéseken dolgozott és dol-
gozik most is, már bizonyított, 
és készen áll a folytatásra.

Bács István: Vasárnap arról kell dönteni, hogy folytatódjon-e Érden az elmúlt években megindult fejlõdés

Szavazás, szavazási segítség
Az önkormányzati választáson minden választópolgár kettõ szavazóla-
pot kap (települési önkormányzati képviselõ, valamint a polgármester 
választása).
Szavazni kizárólag személyesen, a szavazás napján (október 12-én) 

6 órától 19 óráig  lehet,  abban a  szavazókörben, amely a választópol-
gárnak  a  Választási  Iroda  által megküldött  ÉRTESÍTÕ-n  szerepel.  Ha 
valaki  nem  kapott  értesítõt,  vagy  az  elvész,  megsemmisül,  akkor  a 
Helyi Választási Irodától új értesítõt kérhet. 
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomta-

tott szavazóköri névjegyzéken szerepel. A választópolgárnak igazolnia 
kell  személyazonosságát  (érvényes  személyazonosító  igazolvánnyal, 
útlevéllel vagy vezetõi engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a  lebélyegzett 
szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.

Szavazási segítség
A fogyatékossággal élõ választópolgár a következõ segítséget igényel-
heti választójogának gyakorlása érdekében:
–  könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
–  akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A szavazást megelõzõen, illetve a szavazás napján mozgóurnát kér-
hetnek azok a szavazóköri névjegyzékben szereplõ választópolgárok, 
akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt 
korlátozva vannak.
Aki  a mozgóurnát más  indokkal  (pl.  kényelmi  szempontok miatt) 

kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló 
bizottság elutasítja.
Mozgóurnát október 10-én 16 óráig a helyi választási irodától, a sza-

vazás napján (október 12-én 15 óráig) pedig attól a szavazatszámláló 
bizottságtól  lehet  igényelni,  ahol  a  választópolgár  a  névjegyzékben 
szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos 

módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
Mozgóurnát  személyesen  (a  polgármesteri  hivatalokban  mûködõ 

választási irodákban), levélben, illetve online lehet igényelni. A mozgó-
urnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanabban szavazókörben 
található, ahol a választópolgár lakik.
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítõ, vagy 

ha  ilyen  személy nincs  jelen,  akkor a  szavazatszámláló bizottság két 
tagja.
 

Szavazás
Érvényesen  csak  egy  szavazatot  lehet  leadni.  Szavazni  két,  egymást 
metszõ vonallal lehet (pl. X vagy +).
A szavazat akkor is érvényes, ha a szavazólapokat a választópolgár 

boríték nélkül dobta be az urnába.
 Az  önkormányzati  választáson  mindenki  csak  a  saját  lakóhelye 

szerinti  szavazókörben  szavazhat.  Aki  azonban  a  lakóhelye  mellett 
bejelentett  tartózkodási  hellyel  (korábbi  nevén  ideiglenes  lakcím)  is 
rendelkezik,  az választhat, hogy melyik  település önkormányzatának 
megválasztásában  szeretne  részt  venni.  Ha  úgy  dönt,  hogy  a  tartóz-
kodási  helyén  akar  szavazni,  akkor  kérheti  átjelentkezését  a  lakcíme 
szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 10-én 16 óráig kizáró-
lag a választás kitûzését megelõzõen legalább harminc nappal (vagyis 
június 23-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy 
a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
  Helyi Választási Iroda

Öt beszélgetés EGY BÍRÓVAL
    a polgári és bibliai igazságszolgáltatásról

Helyszín: 2030 Érd, Hivatalnok utca 36-38.

    a polgári és bibliai igazságszolgáltatásról
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. október 13 – október 19.

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: 

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 belépőjegyet a délutáni 
előadásra tudunk biztosítani 
800 Ft-os áron.

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 13-án, hétfőn 17 órakor
Az évszakváltás teendői egész-
ségünk védelme érdekében. 
Előadó: Makai József, Dr. 
Dániel József

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
A kiállítás megtekinthető: novem-
ber 2-ig hétköznapokon 10-18 óráig.

Az előtéri kiállítótérben
„Kristályvilág”
Cserháti Gabriella üvegcsiszoló 
kiállítása
Megtekinthető: október hónapban

A fotógalériában
szeptember 3-tól
Nyári képek
A Duna – Art Fotóklub tagjai-
naknyári élményeiből összeállí-
tott 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,- 

Múzeumbarát köri előadás 
október 14. (kedd) 17,00 óra
Dr. Kubassek János múzeum-
igazgató (Magyar Földrajzi 
Múzeum):
Magyar emlékek Norvégiában 
és a Spitzbergákon
című előadása
Belépődíj: 300,- Ft

Konferencia 
október 16. (csütörtök) 10,00 óra
Iskola a múzeumban – múze-
um az iskolában
című konferencia
Az érdi járás helytörténeti 
múzeumainak, kiállítóhelyei-
nek gondolatébresztő konferen-
ciája a helytörténeti gyűjtemé-
nyek általános– és középiskolai 
tananyagba illesztésének lehe-
tőségeiről és problémáiról. 
A konferenciára a belépés díjta-
lan! Regisztrálni szükséges az 
alábbi címen: 
macsai@foldrajzimuzeum.hu 

 

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 felnőttkönyvtár programja 
13–19.
• Megbocsátás Hete
Könyvtárunk összes részleg-
ében a késve visszahozott 
dokumentumok késedelmi 
díjait elengedjük.
• Zsákbamacska
Meglepetés könyvek olvasó-
inknak a felnőtt és a gyermek 
részlegben.
• Humor a könyvtárban
Kiállítás olvasással és könyvtár-
ral kapcsolatos, mókás felira-
tokból a Gyermekkönyvtárban.
14. (kedd)  18 óra
Közönségtalálkozó  
Endrei Judittal 
15. (szerda) 17 óra
Maradni zabad! 
Közönségtalálkozó Gróf 
Nádasdy Borbálával.
Beszélgetőtárs Ozsda Erika 
dramaturg
18. (szombat) 14.00 – 18.00
Családi délután 
Vidám játékokkal, feladatokkal, 
kézműves foglalkozásokkal és 
sok egyéb meglepetéssel várjuk 
a jelentkezőket. 
Jelentkezési határidő: 2014. októ-
ber 10. (péntek)

A  gyermekkönyvtár  
programja
14. (kedd) 14 órától
Kreatív kedd. Játékos kézmű-
ves foglalkozás kicsiknek és 
nagyoknak. 
Tökfesztivál
– Dekorációk
– Quilling (papírcsík technika)
Részvételi díj: 100 Ft

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

Szeretettel  
várjuk  

rendezvényeinken!

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

06 23-360-143

Eőry Emil 
szobrászművész kiállítása

KONTEMPLÁCIÓ 
címmel

Megtekinthető:  
2014. október 25-ig 

Különleges író-olvasó találko-
zót tartott a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára: 
az Érdligeti Általános Iskola 
másodikosai Finy Petrával, 
több nagy sikerû gyerek-
könyv szerzőjével, illetve 
Pászohy Panka illusztrátorral 
találkozhattak. Bár a találko-
zó az Iskolások kézikönyve 
címû kötetre épült, Finy Petra 
a Csodálatos szemüveg címû 
könyvéből is felolvasott a gye-
rekeknek, és a beszélgetés vé-
gén egy hatalmas ív papírra 
lerajzolták, milyennek is kép-
zelik az álomiskolát. Azt talán 
nem is kell mondani, hogy 
olyan tanintézet, amely meg-
felel a gyerekek papírra vetett 
vágyainak, csupán a mesében 
létezik – csak a képzelet biro-
dalmában repkednek az épület 
kéménye felett szárnyas pó-
nik, és alakítanak ki lóiskolát 
az udvarban…

– Nagyon sok író-olvasó ta-
lálkozón veszek részt. Ezek 
nem arról szólnak, hogy csu-
pán felolvasok valamelyik 
könyvemből, hanem móká-
zunk, játszunk is, most pél-
dául együtt rajzolunk a gye-
rekekkel – mondta lapunknak 
Finy Petra, akinek hamarosan 
megjelenik a következő köte-
te, egy kiskamaszoknak szóló 
krimi, amelyben a gyerekek 
egy cirkuszi társulat izgalmas 
kalandjait követhetik nyo-
mon. 

– A könyvben egy cirkuszos 
családban élő ikerpár nyo-
moz, és küzd meg az Árnyék-
mesterrel. Ez a sorozat azok-
nak a gyerekeknek szól, akik 

már rutinosabb olvasók, ám 
két-háromszáz oldalas gyerek-
regényeket még nem tudnak 
olvasni. Dolgozom egy első 
olvasóknak szóló könyvsoro-
zaton is. Apropója, hogy elsős 
kislányommal jártuk a köny-
vesboltokat, válogattunk, hogy 
milyen könyveket tud már 
maga is elolvasni, és könyv-
mustránk során arra jutottam, 
én is írok egy ilyen sorozatot, 
hadd színesedjen a piac. Ez 
a korosztály már igényli az 
izgalmasabb történeteket, de 
mivel még csak most tanulnak 
olvasni, rövid mondatokkal, 
könnyen kiolvasható szavak-
kal mondom el a mesét – je-
gyezte meg Finy Petra. 

– Az Iskolások kézikönyve 
sem csak azoknak a gyerekek-
nek szól, akik most mennek 
első osztályba, és a szüleik 
olvasnak fel nekik, hanem 
azoknak is, akik már ismerik 
a betûket, de még nem gya-
korlott olvasók. A szöveg-kép 
arányt, a betûméretet úgy ala-
kítottuk ki, a mondatokat úgy 
fogalmaztam meg, hogy egy 
első olvasó is meg tudjon vele 
birkózni – mondta búcsúzóul 
az írónő. 

A vele való találkozás bizo-
nyára nemcsak szórakoztató, 
de maradandó élmény is volt 
a gyerekeknek, akik a beszél-
getés, rajzolás, mesehallgatás 
mellett megismerkedhettek 
Finy Petra többi kötetével, 
illetve azokkal a könyvekkel 
is, amelyeket Pásztohy Panka 
illusztrált – ezek a mûvel meg-
találhatók, kikölcsönözhetők 
a gyermekkönyvtárban. Á. K.

Bögreúr és Lámpalány Érden

Finy Petra a rajzoló másodikosok körében
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október 13. 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 májátültetés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 45’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:30 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
11:00 Ízőrzők 11.
11:35 Fény-Kép kulturális magazin
15:50 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:35 Életem Afrika 17/16. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:05 Mozgás sportmagazin
17:35 Fény-Kép kulturális magazin
18:05 Száműzöttek magántörténelme 3.rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 52’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Debrecen – Érd
21:00 Száműzöttek magántörténelme 3.rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 52’

21:55 Híradó ism.
22:10 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 62. rész 
22:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22.55 Híradó ism.

október 14. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted… 

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

9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
10:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Siófok
11:30 Száműzöttek magántörténelme 3.rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 52’

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

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/77. 
18:30 Ízőrzők 12.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Aranycsapat 

színes, magyar dokumentumfilm, 1982 132’ 
rendező: Surányi András 
szereplő(k): Sebes Gusztáv, Czibor Zoltán, 
Grosits Gyula, Hidegkuti Nándor 
Puskás Ferenc

21:45 Híradó ism.
22:00 Bibliai Szabadegyetem 90/77. 
23:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:15 Fény-Kép Kulturális magazin
23:45 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 62. rész 
0:15 Híradó ism.

október 15. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Életem Afrika 17/16. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

9:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:30 Aggódunk érted… 

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

10:15 Bibliai Szabadegyetem 90/77. 
11:15 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 62. rész 
16:00 Híradó
16:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Debrecen – Érd
18:00 Száműzöttek magántörténelme 3.rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 52’

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

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 17/17. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

22:00 Charlie Chaplin: Charlie az inas 
Burleszk

22:30 Száműzöttek magántörténelme 3.rész 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 52’

23:25 Híradó ism.

október 16. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted… 

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

9:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:45 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 62. rész 
10:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:45 Charlie Chaplin: Charlie az inas 

Burleszk
11:15 Fény-Kép Kulturális magazin
11:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:00 Híradó
16:15 Mozgás sportmagazin
16:45 Ízőrzők 12.
17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Életem Afrika 17/17.  

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Charlie Chaplin: Charlie az inas 

Burleszk

19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Bibliai Szabadegyetem 90/78. 
20:30 Aranycsapat 

színes, magyar dokumentumfilm, 1982 132’ 
rendező: Surányi András 
szereplő(k): Sebes Gusztáv, Czibor Zoltán, 
Grosits Gyula, Hidegkuti Nándor 
Puskás Ferenc

22:45 Híradó ism.
23:00 Száműzöttek magántörténelme 3.rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 52’

23:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
0:10 Híradó ism.

október 17. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/78. 
9:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
9:30 Életem Afrika 17/17. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
10:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 62. rész 
10:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:45 Aggódunk érted… 

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

11:30 Fény-kép kulturális magazin
16:00 Híradó 
16:15 Ízőrzők 12.
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Száműzöttek magántörténelme 3.rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 52’

18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 Tükör által homályosan  

fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1961 87’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k): Harriet Andersson, Gunnar 
Björnstrand, Max von Sydow 

21:30 Híradó ism.
21:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:00 Száműzöttek magántörténelme 3.rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 52’

22:55 Mozgás sportmagazin
23:25 Híradó ism.

október 18. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 62. rész 

10:30 Ízőrzők 12.
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Siófok
16:00 Híradó
16:15 Mozgás sportmagazin
16:45 Életem Afrika 17/17. magyar ismeretterjesztő 

filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt 
17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/78. 
18:30 Fény-kép kulturális magazin
18:00 Aggódunk érted… 

Észrevétlen változás (klímax) 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

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

Burleszk
19:45 Aggódunk érted… 

Észrevétlen változás (klímax) 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

20:45 Száműzöttek magántörténelme 3.rész 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 52’

21:40 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

22:10 Charlie Chaplin: Charlie a parkban 
Burleszk

22:25 Tükör által homályosan  
fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1961 87’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k): Harriet Andersson, Gunnar 
Björnstrand, Max von Sydow 

október 19. 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 12.
11:30 Bibliai Szabadegyetem 90/78. 
15:05 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:35 Aggódunk érted… 

Észrevétlen változás (klímax) 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 60’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 Tükör által homályosan  

fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1961 87’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k): Harriet Andersson, Gunnar 
Björnstrand, Max von Sydow 

18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Száműzöttek magántörténelme 3.rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 52’

19:55 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 63. rész

20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil tár-

sadalom 
21:25 Charlie Chaplin: Charlie a parkban 

Burleszk
21:40 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:10 Fény-kép kulturális magazin
22:40 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 63. rész

2014. október 13 – október 19.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Mint mindig, amikor neves, 
köztiszteletnek örvendő al-
kotóról van szó, október 3-
án is zsúfolásig megteltek 
mûvésztársakkal, jó barátokkal, 
kedves ismerősökkel és érdek-
lődő mûvészetkedvelőkkel a 
tágas Városi Galéria kiállító ter-
mei, amikor Eőry Emil szobrász 
és festőmûvész Kontempláció 
címû kiállításának megnyitójá-
ra került sor. Kéri Mihály, a 
Galéria mûvészeti vezetője, az 
alkotót és a megjelenteket kö-
szöntve visszaemlékezett arra, 
hogy évtizedekkel ezelőtt még 
Eőry Emillel és Szepes Gyulával 
együtt csak páran képvisel-
ték az érdi mûvészeti életet. 
Sok-sok év múltán, mára már 
településünk is felkerült Pest 
megye mûvészeti térképére, és 
az itt élő, csaknem hatvan je-
les képzőmûvésszel Érd immár 
a mûvészetek városa lett. Az 
eltelt, együtt megélt évtizedek 
emléke T. Mészáros András pol-
gármestert is egy kis nosztalgi-
ázásra bírta, aki a születésnapi 
kiállítás alkalmából mondott 
rövid köszöntőt. – Csaknem 
száz éve ismerjük egymást Eőry 
Emillel – tréfálkozott –, mégis, 
kimondva is, oly soknak tûnik 
most ez a 75 év! 

A polgármester visszaemlé-

kezett arra is, hogy Eőry Emil 
önkormányzati képviselőként 
tagja volt az első, 1990-ben 
megalakult városi testületnek, 
és amikor a rengeteg parttalan 
vitát hallgatva végleg elfogyott 
a türelme, felállt, és tömören 
összefoglalta magvas vélemé-
nyét. Nem csoda, hogy az első 
ciklust követően hátat fordított 
a politikának, és úgy döntött, 
marad inkább csak a mûvészet 
mellett – mondta a polgármes-
ter, majd azzal folytatta, hogy ő 
maga mindig igazi példaként te-
kintett Eőry Emilre, aki egyszer 
és mindenkorra elhatározta, mi-
lyen utat választ magának, és 
ezen az úton töretlenül haladt 
annak ellenére is, hogy gyak-
ran megpróbálták őt eltéríteni 
ettől az úttól, de a nehézségek 
közepette sem adta fel soha! 
– A 75 év, bármennyire furcsa 
is kimondani, mégiscsak egy 
hosszú, tiszteletreméltó életpá-
lya van mögötte, amihez csak 
gratulálni lehet, és bízik benne, 
hogy még nagyon sokáig példát 
mutat a fiataloknak – zárta kö-
szöntőjét a polgármester, amit 
a kiállítás szakmai megnyitója 
követett. 

P. Szabó Ernő mûvészettör-
ténész azzal kezdte, hogy Eőry 
Emil köztiszteletnek örvendő 

szobrászt és festőmûvészt, szá-
mos köztéri szobor alkotóját 
nem kell bemutatni az érdi kö-
zönségnek. Mûvészetéről sokan 
írtak már kimagasló értékelést, 
köztük Novotny Tihamér is, 
aki most nincs jelen, de kő-
ből faragott szobra látható 
ezen a kiállításon. Nem messze 
tőle egy kisplasztika hívja fel 
magára a figyelmet, amely a 
„Születő forma” címet kapta, de 
a mûvészettörténésznek mégis 
Sziszüphosz jutott róla az eszé-
be, mert olyan, mintha egy szi-
szifuszi küzdelmet mutatna be 
egy nagy darab kővel: az ember 
és egy kő küzdelmét. Eőry Emil: 
Sziszüphosz – írta róla Novotny 
Tihamér, ami tulajdonképpen a 
mûvészetnek is metaforája le-
het, hiszen Sziszüphosz a mi-
tológia szerint kileste a titkokat, 
amire csak a mûvészet képes, 
nem más. Ha megfigyeljük Eőry 

Emil kisplasztikáit, látható, 
hogy egyrészt az organikus és 
természeti formák tömörségét, 
másrészt pedig a geometrikus 
formák lehető legegyszerûbb 
alakzatait is magukon viselik. 
Általuk megfigyelhető, hogy a 
mûvész hogyan görgeti felfelé 
a köveket, amelyek egyre tö-
mörebbek, organikusabbak és 
zártabbak lesznek – mutatott rá 

P. Szabó Ernő, aki szerint eze-
ket a zárt formákat csupán egy 
apró jel nyitja meg a világ felé, 
és ez az átváltozás vezet Eőry 
Emil mûveinek másik csoport-
jához, a festményekhez, de egy 
másik mitológiai történethez is, 
amely arról az ókori királyról 
szól, aki beleszeretett a saját 
maga által készített, női alakot 
megformáló szobrába. Ez a mí-
toszteremtés metaforája, amit 
számtalanszor feldolgoztak már 
különféle irodalmi mûvekben, 
és az ember azon örök vágyát is 
megfogalmazza, hogy az élette-
len teremtményekben önmaga 
tulajdonságait keresse, és ön-
maga tökéletességét testesítse 
meg. Az Eőry Emil festménye-
in látható figurák bábokhoz 
hasonlíthatóak, amelyek hol 
ember, hol meg élettelen bá-
bok formáját veszik fel. Eőry 
Emilnél összeolvad a kettő, ami 
nála nem az elidegenedés kife-
jezője, hanem a mondanivaló 
hordozója. Ez legerőteljesebben 
a Dilemma címû festményén 
jelenik meg, fontos ellentétpá-
rokat megfogalmazva: a pros-
titúció vagy a test feláldozása? 
A realisztikus vagy az absztrakt 
kifejezési forma? A test vagy a 
szellem, illetve a kettő egysége? 
Végül a születés és a halál viszo-
nya. Ez az örökös dilemma nem 
oldható fel, és Eőry Emil nem is 
akarja feloldani, csupán csen-
desen szemlélődik alkotásai-
ban, amire a kiállítás címében 
is utal: kontempláció, azaz 
szemlélődés, hogy a választott 
útért, célokért lemondjon az őt 
körülvevő értelmetlen dolgok-
ról. A kontempláció azonban 
a futuristák számára nemcsak 
a szemlélődést, hanem a tö-
kéletessel, a végső igazsággal 
való egyesülést, illetve ennek 
szándékát is jelenti – fejtette ki 
szakmai értékelésében P. Szabó 
Ernő mûvészettörténész. 

A kiállítás megnyitóját Györ-
ffy Gergely hegedûmûvész le-
nyûgöző játéka tette teljessé, és 
bár a saját tárlatuk megnyitóján 
a mûvészek ritkán szólalnak 
meg – hiszen beszélnek helyet-
tük az alkotások –, de Eőry Emil 
végül fontosnak látta bejelen-

teni, hogy ezt a tárlatot felesé-
gének ajánlja, aki immár ötven 
éve kitart mellette, és támogatja 
őt a mûvészi pályáján. 

A Kontempláció címmel meg-
rendezett születésnapi kiállítá-
son látható szobrok és festmé-
nyek október 25-ig várják az 
érdeklődőket az érdi Városi 
Galériában. 

 Bálint Edit

Az idén 75 éves Eõry Emil szobrász és festõmûvész kiállítása 

Kontempláció – avagy a szemlélõdés
Eõry Emil szobrász és festõmûvész a Városi Galériában október 3-án megnyílt 
kiállításának a Kontempláció címet adta. A meghívó így okkal teszi kíváncsivá az 
érdeklõdõt: mi a kontempláció, és miért épp ezzel a kifejezéssel jellemezhetõ Eõry 
Emil mûvészete? Egyebek mellett természetesen ez is kiderült mindazok számára, 
akik október 3-án jelen voltak az érdi alkotó 75-ik születésnapja alkalmából rende-
zett tárlatának ünnepélyes megnyitóján.

Eõry Emil festményein bábok és emberi figurák a mondanivaló hordozójaként váltják egymást
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A mûvész örömmel üdvözölte barátait, korábbi tanítványait is a kiállításán

Kéri Mihály : Érd az utóbbi években felhelyezte magát Pest megye 
mûvészeti térképére



teni az Európai Uniós fogyasz-
tóvédelem hatályát. Kiderült, 
az Európai Bíróság iránymu-
tatása alapján nincs akadálya 
annak, hogy a magyar bírósá-
gok a tisztességtelenség tekin-
tetében, egységesen vizsgálják 
meg a banki hitelszerződéseket. 
Ezzel egyidőben a Kúria is az 
Európai Bírósághoz fordult a 
jogértelmezéssel kapcsolatban, 
és azt a választ kapta, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvénnyel 
kapcsolatosan a magyar törvé-
nyeknek megfelelően kell eljár-
nia. A pénzintézeteknek tehát a 
magyar bíróságokon, a magyar 
törvények szerint adatott meg 
a lehetőség, hogy bizonyítsák: 
a devizahitel szerződések meg-
kötésekor nem jártak el tisztes-
ségtelenül. Előzetes becslések 
szerint egy átlagos devizahiteles 
törlesztő részlete átlagosan 25-
30 százalékkal fog csökkenni. 
Ezt a folyamatot a devizahite-
lek forintosításával folytatja a 
kormány, amire jövőre kerül-
het majd sor. A cél az, hogy 
fair bankokat hozzanak létre, 
vagyis azt a korrekt banki maga-
tartást segítsék elő, amit egyéb-
ként a bankoktól a saját anya-
országukban hozott törvények 
megkövetelnek. A 2002-2010 
között mûködő kormányoknak 
azonban nem kevés felelőssége 
van e helyzet kialakulásában, 
mert megfelelő törvényhozással 
nem szabtak idejében gátat az 
efféle tisztességtelen hitelezé-
seknek – fejtette ki az államtit-
kár, majd rátért a rezsicsökken-
téssel kapcsolatos, elsősorban 
fogyasztóvédelmi kérdést érintő 
törvény meghozatalára, ami a 
számlázási feltételeket érintette. 
Fontos, hogy az előre megha-
tározott tervek szerint folyta-
tódott a rezsicsökkentés, így 
október 1-től 3,3 százalékkal 

csökkent a távhő szolgáltatás 
díja. Mint hangsúlyozta: to-
vábbra is folytatják a rezsicsök-
kentés értékeinek megőrzését, 
amihez kapcsolódóan meghoz-
ták azt a kormányhatározatot, 
hogy hamarosan megalakítják 
a Nemzeti Közmû-szolgáltatá-
si Társaságot: ezen belül külön 
kezelik az elektromos áram- és 
gázszolgáltatásokat, valamint a 
víz-, csatorna-, kéményseprő- és 
a hulladékkezelő szolgáltatáso-
kat. Ezek a nonprofit jelleggel 
mûködő társaságok olyan ver-
senyhelyzetet teremtenek majd 
a hazai piacon, ami mindenkép-
pen a szolgáltatások árcsökke-
nését eredményezi – jelentette 
ki az államtitkár, majd említést 
tett arról a parlamenti vitanapról 
is, amelyen a Paks 2 atomerőmû 
bővítéséről tárgyaltak volna, de 
– mint mondta – számára ez a 
vitanap csalódást okozott, mert 
amíg a kormányzati képviselők 
felkészülten próbáltak minden 
érvet latba vetve kiállni a dön-
tésük mellett, addig az ellen-
zéki képviselők nem egyszer 
kabarét csináltak a parlamenti 
vitából. Ezzel tulajdonképpen a 
kormány paksi bővítése mellet-
ti kiállásának sikerét igazolták, 
hiszen az ellenzék nem állt elő 
megfelelő ellenérvekkel. A paksi 
bővítés a magyar társadalom 80 
százalékos elfogadottságával bír 
– hangoztatta Aradszki András, 
majd pár szóban érintette a hét-
végi, október 12-én sorra kerülő 
önkormányzati választást. Ezen 
az állampolgárok az idén elő-
ször öt évre választják meg a te-
lepülések önkormányzati képvi-
selőit és a polgármestert is. Bízik 
abban, hogy Érden és a környék 
településein olyan képviselők és 
polgármesterek lesznek megvá-
lasztva – fûzte hozzá a politikus 
–, akik a városért, a saját közsé-

gükért dolgoznak, és nem lesz-
nek ellenzékei településüknek, 
és így nem lesznek ellenzékei a 
Fidesz-KDNP kormánynak sem, 
hanem továbbra is harmoniku-
san, rugalmasan együtt tudnak 
vele mûködni a településük 
gyarapodása érdekében. Az 1. 
számú választókerület eddigi 
polgármesterei és képviselői 
ennek a kritériumnak tökéle-
tesen megfeleltek, sőt, ki lehet 
jelenteni, hogy a 2006. előtti 
időszakhoz képest valamennyi 
településen jobban teljesítettek, 
nem herdálták el a települések 
vagyonát, hanem gyarapították, 
ráadásul úgy, hogy adósságuk 
– igaz a kormánynak köszönhe-
tően – nincs, a felvett hiteleket 
pedig nem presztizs-beruházá-
sokra vagy puszta mûködésre 
költötték, hanem a településük 
gyarapítására, fejlesztésére for-
dították. Ennek Érden is szem-
mel látható eredményei vannak: 
megvalósult a csatorna beruhá-
zás, iskolák, óvodák, bölcsődék 

épültek, illetve korszerûsítették, 
bővítették a meglévőket, javult 
az egészségügyi ellátás, a köz-
biztonság. Ez a választókerü-
let tehát roppant dinamiku-
san fejlődik – fûzte hozzá – és 
mivel rengeteg a fiatal, a ha-
sonló beruházásokat folytatni 
kell, mert továbbra is szükség 
lesz rájuk. A települések jelen-
legi vezetőivel tehát felhőtlen 
együttmûködést sikerült ki-
alakítani – mondta a politikus 
–, és bízik benne, hogy ez az 
elkövetkező ötéves ciklusban 
is hasonlóképpen lesz! Ezért 
a jelenlegi polgármestereket 
nyugodt szívvel ajánlja a vá-
lasztók figyelmébe, mert úgy 
látja, velük sikerülni fog a tér-
ség további fejlesztése, és minél 
több befektető idevonzásával 
új munkahelyek is létesülnek, 
ami legfőképpen a megyei jogú 
várost, Érdet érinti – hangsú-
lyozta sajtótájékoztatóját zárva 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő. Bálint Edit
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A tetőterek utólagos hőszi-
getelése mindig nagy felfor-
dulással jár. A több napig 
tartó munka során kívülről 
és belülről is megbontják a 
falakat, illetve a tetőt, nem 
kis kellemetlenséget okoz-
va ezzel az ott élőknek. 
Amerikában már 50 éve 
használják azt a technológi-
át, amelynek köszönhetően 
mindez elkerülhető – az eljá-
rás immár hazánkban is elér-
hető. A speciális összetételű 
poliuretán habot szórt tech-
nológiával juttatják a kívánt 
helyre kívülről, mindössze a 
cserép megbontásával. Mivel 
a hagyományos szigetelő-
anyagoknál vékonyabb réteg-
ben alkalmazva is elérhető a 
kívánt eredmény, még a sza-
rufák megvastagítására sincs 
szükség, de elhagyható a tető-
fólia is, mivel illesztésmentes 
felülete vízállóságot garantál. 
Az anyag önmagában már 
8-10 cm vastagságtól kielé-
gíti a mai követelményeket, 
ugyanis 2,5-szer hatékonyabb 
eljárás, mint más, hagyomá-
nyos (polisztirol, ásványgya-
pot) szigetelés. Mivel pedig 
egyedülálló módon nem csu-
pán a hideg, hanem a felmele-
gedés ellen is védelmet nyújt, 
összességében akár 40-70% 
energiamegtakarítás érhető 
el vele. Az eljárás megoldást 
nyújthat olyan helyiségek szi-

getelésére is, ahol helyhiány 
miatt korábban ez nem volt 
megoldható. Alkalmazható 
tetőterek mellett födémek és 
aljzatok szigetelésére is, sőt 
lapos tetőkön is, mivel járha-
tó felületet biztosít. Ez eset-
ben nagyobb sűrűségű habot 
szórnak a felületre – akár a 
bitumenes lemez tetejére is – 
megspórolva ezzel a bontás, 
illetve a veszélyes anyag szál-
lításának költségét. A víz- és 
hőszigetelést egyaránt bizto-
sító felületet pedig mindössze 
egy nap alatt fel tudják vinni 
egy komplett panelépület 
tetejére. (x)

+ Kitűnő ár-érték arány
+  Űrtechnológiai fejlesztések-

ből ismert
+ Vízállóság, hőcsillapítás
+  Átlagosan 2,5-szer hatéko-

nyabb, mint a hagyomá-
nyos szigetelés

+  Tartós, 50 év feletti élet-
tartam

+  Nyári felmelegedés elleni 
igazi védelem

+  Gyors és stresszmentes 
kivitelezés

A jövő hőszigetelése

20/370-0818 l www.ecopur.hu l info@ecopur.hu

OKTÓBERI AKCIÓ
A LAKÓTELEPI HÚSBOLTBAN!

s. comb 1199.-
s. lapocka 1189.-
s. dagadó 1179.-
s. tarja 1179.-
s. oldalas 1159.-
s. karaj 1259.-
s. karaj filé 1499.-
s. tarja filé 1399.-
s. csülök 998.-
s. láb 399.-
zsírszalonna 499.-
toka szalonna 599.-

csirke comb 769.-
cs. szárny 599.-
farrészes cs. comb 599.-
cs. mell filé 1398.-
tanyasi csirke egész 799.-
tanyasi csirke comb 799.-
tanyasi csirke szárny 699.-
cs. farhát 199.-
cs. máj 769.-
tanyasi cs. mell 1098.-
házi hurka 998.-

1298.-

Érd, Béke tér 7. A-B

A szeptemberi sajtótájékoztató 
óta az Országgyûlés ugyan nem 
sok ülést tartott, viszont na-
gyon fontos kérdésekben dön-
tött – kezdte a sajtótájékoztatót 
Aradszki András. 

– A legfontosabb, hogy a devi-
zaadósok helyzetét könnyítő ja-
vaslatot a Parlament megvitatta, 
és el is fogadta. Ez a törvény azt 
a tarthatatlan helyzetet hívatott 
megszüntetni, amit még a 2010. 
előtti kormányok okoztak, de 
nem kezelték. Hagyták, hogy 
az emberek óriási adósságter-
heket vállaljanak magukra, 
amelyek, a bankok tisztesség-
telen magatartása miatt tovább 
duzzadtak. A bankok ugyanis a 
devizaárfolyam növekedéséből 
adódó terheket, a hitel-vissza-
fizetés feltételeit egyoldalúan 
áthárították az adósokra, sőt, a 
kamat tekintetében még ennél 
is tisztességtelenebbül jártak el, 
mert a pénzintézetek akkor is 
emelték a kamatot, amikor a 
svájci frank alap- és a piacon el-
érhető hitelek kamata csökkent. 
Így következett be a társadalom 
olyan mértékû eladósodása, 
ami már kezelhetetlenné vált 
– mondta az államtitkár, majd 
emlékeztetett arra, hogy 2010-
ben több intézkedés is történt 
a devizaadósok helyzetének 

könnyítésére, ilyen volt a vég-
törlesztés lehetősége, az árfo-
lyamgát, és végső mentőövként 
– meghatározott jogi feltételek 
mellett – az állami eszközkezelő 
segített abban, hogy a fizetés-
képtelen adósok ne veszítsék el 
az otthonukat. 

Aradszki András elismerte: a 
felsorolt segítségek a hitelesek 
zömét nem érintették, nem je-
lentettek számukra megoldást, 
és magyarázatot adott arra is, 
hogy a végső megoldással miért 
kellett négy évet várni. Ez azért 
húzódott el, mert a kormány 
mindenképpen jogállami eszkö-
zökkel igyekezett a problémá-
hoz közelíteni. Most végre a 
bankok számára is elérkezett 
a fair play ideje – fogalmazott 
az államtitkár. Eddig a bírósági 
döntésekre vártak, de nemré-
giben a Kúria meghozta azt a 
jogegységi határozatot, amely 
mentén vélelmezni lehet, hogy 
a bankok a hitelszerződések 
megkötésekor tisztességtelen 
módon jártak el. A politikus rá-
világított e jogegységi döntés 
megszületésének előzményeire 
is, emlékeztetve arra, hogy 2013. 
novemberében napirend előtti 
felszólalásában ő maga hívta fel 
a figyelmet arra, hogy a banki 
hitelezésekre is ki kell terjesz-

Megtartotta októberi sajtótájékoztatóját Aradszki András államtitkár

Devizahitelesek megsegítése, rezsicsökkentés, választás
Elõször a devizahitelesek helyzetét könnyítõ törvény-
javaslat elfogadásának hátterérõl beszélt, majd a 
rezsicsökkentés folytatása kapcsán a Nemzeti Közmû-
szolgáltatási Társaságok megalakításáról született 
kormánydöntésrõl is beszámolt Aradszki András, a 
kormány energiaügyekért felelõs államtitkára az ok-
tóber 2-án megtartott sajtótájékoztatóján. Az 1. szá-
mú választókerület országgyûlési képviselõjeként a 
közelgõ önkormányzati választásokról is beszélt. 

Aradszki András elmondta: bízik abban, hogy Érden és a környék telepü-
lésein olyan képviselõk és polgármesterek lesznek megválasztva, akik a 
saját városukért, községükért dolgoznak, és így nem lesznek ellenzékei a 
Fidesz-KDNP kormánynak sem, hanem továbbra is harmonikusan együtt 
tudnak vele mûködni 
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Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. szeptember 18-ai ülésén úgy döntött, hogy 
csatlakozik a Nemzeti Védőoltási Programhoz. 

Bizonyára Önök is értesültek arról, hogy 2014 szeptemberétől kezdődően - kötelezően 
ajánlott, és államilag finanszírozott formában - bevezetésre kerül a humán papillomavírus 
elleni védőoltás. A 12. életévüket betöltött és a 2014/2015. tanévben 7. évfolyamot végző 
leánygyermekek iskolai kampányoltás keretében önkéntes, térítésmentes HPV oltásban 
részesíthetők. A két oltásból álló védőoltási sorozatból az első oltást 2014 októberében 
kaphatják meg az érintett leányok.

Mivel az idén a 8. osztályos leányok nem jogosultak a Nemzeti Védőoltási Programban 
való részvételre, és a védőoltás sok családnak olyan anyagi terhet jelent, amit nem tudna 
önerőből felvállalni, ezért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a védőoltáshoz 
való térítésmentes hozzájutást, amennyiben leánygyermeke 2014. október 31-ig nem 
töltötte be a 15. életévét, és érdi iskolába jár (azok is, akik más lakóhellyel rendelkeznek, 
de a településén nem biztosított a HPV vírus elleni védőoltás) jogosultak azok az érdi lakos 
leánygyermekek is, akik nem Érdre járnak iskolába, és 2014. október 31-ig nem töltötték 
be a 15. életévüket (függetlenül attól, hogy „0”-ik, vagy 9. osztályos tanulók) kérheti a 
mellékelt adatlapok kitöltésével.

A program lépései
Jelentkezési határidő: 2014.október 17. péntek 12 óra 
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 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 beadásának tervezett időpontja 2014. október illetve november hónapban 
történik, melyet az érdi iskolákba járó leánygyermekek részére az iskolákban az iskolaor-
vosok, a nem érdi iskolákba járó leánygyermekeknek  a területileg illetékes házi gyermek-
orvosok adják be az oltást.  ( A második oltás félév után esedékes az orvossal egyeztetett 
időpontban)

A programban való részvételi szándékról, kérjük a regisztrációs lapot nyomtatott betű-
vel kitölteni, és a Polgármesteri Hivatalba a jelentkezési határidőig eljuttatni ! 

Regisztrációs lap elérhető a www.erd.hu/felhívások, tájékoztatók/Ingyenes HPV oltás  
címszó alatt, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, és a Főportáján (munkaidőn 
kívül is), valamint a Dr. Romics Lástló Egészségügyi Intézmény kartonozójában.

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

Bővebben a témában a www.antsz.hu oldalon olvashatnak.
 T. Mészáros András

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja  
a Humán papilloma vírus elleni védőoltást
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Október harmadikán hivatalo‑
san is átadták a Kincses Óvoda 
Ófalusi Tagóvodájának meg‑
újult, kibővített udvarát. 

A vendégeket – a városveze‑
tőket, képviselőket, az udvar 
tervezésén, kivitelezésén mun‑
kálkodókat és más óvodák ve‑
zetőit, dolgozóit, valamint a 
szülőket – Szénásiné Mészáros 
Márta, a Kincses Óvoda vezető‑
je köszöntötte, hangsúlyozva: 
nagy öröm, hogy a város egyik 
legrégebbi óvodájának kertjét 
sikerült felújítani. 

– Az óvodák nehéz helyzet‑
ben vannak, hiszen egy‑egy 
gyermek csak három‑négy 
esztendőt tölt el bennük, ami 
bizony egy felnőtt életében rö‑
vid idő. A gyermek életében 
annál fontosabbak, jelentőseb‑
bek ezek az évek: ez idő alatt 
összeszedik a gyakorlati világ 
legfontosabb tapasztalatait és 
a tanuláshoz szükséges alapo‑
kat, melyekre majd az iskolák 
építhetnek. Az óvodások nem 
csupán kisgyermekek, hanem a 
nemzet jövőjének birtokosai, és 
majd egyszer olyan lesz ez az 
ország, amilyenre ma gyerme‑
keinket neveljük – húzta alá az 
óvodavezető, hozzátéve: nem 
csupán az otthoni, hanem az 
intézményi környezet is megha‑
tározó egy gyermek életében. 

– Igaza van Szénásiné 
Mészáros Mártának, ezek a 
gyerekek valóban a mi jövőnk 
– mondta köszöntőjében T. 
Mészáros András. – Érd nagyon 

szerencsés város, hiszen itt 35 
év alatti az átlagéletkor, és na‑
gyon sok óvodásunk van. Az 
elmúlt években arra koncentrál‑
tunk, hogy az itt élő gyerekek 
felvételt nyerhessenek az érdi 
óvodákba, és sikerült négyszáz 
új férőhelyet létrehoznunk. 
Kijelenthetjük: aki Érden szeret‑
né óvodában elhelyezni a gyer‑
mekét, annak – ha nem is min‑
dig a lakóhelyéhez legközelebbi 
intézményben – helyet tudunk 
biztosítani. Sok óvodát felújítot‑
tunk, bővítettünk, többek közt 
a Gyula utcai, Kutyavári úti, 
Bem téri, Béke téri óvodát, és 
felépítettük az új Harkály ovit, 
következő lépésként a Felső 
utcai, illetve (ismét) a lakóte‑
lepi óvodával kell foglalkoz‑
nunk. Remélem, a 2014‑2020‑
as uniós költségvetési ciklus‑
ban ugyanúgy hozzájuthatunk 

majd pályázati forrásokhoz, és 
hasonló fejlesztési politikát tu‑
dunk majd folytatni, mint az 
elmúlt négy esztendőben, és 
akár milliárdos nagyságrendben 
is tudunk gyermekeink, illetve 
az óvodapedagógusok javára 
tevékenykedni – jegyezte meg 
a polgármester, aki pár mon‑
datban felelevenítette az udvar 
átépítésének előzményeit, tör‑
ténéseit is.

– Az óvoda udvarából levá‑
lasztottuk a Hősök terét, amely 
május utolsó vasárnapjára ké‑
szült el. Mivel innen kiszorultak 
a gyerekek, végig kellett gondol‑
nunk, hogyan tudjuk bővíteni 
az udvart. Sikerült megvásárol‑
ni a szomszédos, Kerülő utcai 
épületet, így ki tudtuk alakí‑
tani ezt a tágas, áttekinthető 
és gyönyörû óvodakertet, amit 
remélhetőleg örömmel használ‑
nak majd a gyerekek – zárta 
szavait T. Mészáros András, aki 
köszönetet mondott az ÉKFI 
vezetőinek, dolgozóinak, akik 
a munkát szervezték és végez‑
ték, különleges gondossággal, 
és megköszönte az itt dolgozó 
óvodapedagógusok türelmét is.

– Bizony, mikor februárban 
felröppent a hír, hogy az ud‑
varunk egy része Hősök terévé 
változik, nem volt nagy az örö‑
münk. Többen már évtizedek 
óta itt dolgozunk, minden fát, 
bokrot ismerünk, és sok emlé‑
ket őrzünk. Ráadásul mikor a 
munkálatok megkezdődtek, jöt‑
tek a monszunszerû esőzések, 
és a térdig érő sarat látva el sem 
tudtuk képzelni, hogyan lesz a 
régi, használaton kívüli belső 
udvarból és a szomszéd kert‑
ből játszóudvar – elevenítette fel 
az elmúlt hónapok történéseit 
Pócsiné Sivák Erzsébet tagóvo‑
da‑vezető, aki több mint 30 éve 
dolgozik az intézményben.

– Akkor kezdtünk megnyu‑
godni, amikor az ÉKFI elkezdte 
lerakni a járdaköveket, és visz‑
szatelepítette a felújított, régi 
kerti eszközeinket, amelyek 
bizony már akkor sem voltak 
újak, amikor én idekerültem. 

Köszönet illeti az ÉKFI‑t azért 
a munkáért, amit végzett, hi‑
szen senki meg nem mondaná, 
melyik az új és melyik a régi 
játék. Nagy örömünkre minden 
csoportnak saját csúszdája, hin‑
tája és ivókútja lett, ami nagyon 
nagy változást jelent. A szilárd 
burkolatok kialakításának és az 
átalakított mezítlábas parknak 
is nagyon örülünk. A gyerekek 
múlt szerdán vették birtokba az 
udvart – azon a délelőttön alig 
tudtuk behozni őket ebédelni, 
mert nem akarták otthagyni a 
vágyva vágyott új udvart. Még 
egyszer köszönjük, hogy ilyen 
csodálatos kertben telhetnek 
napjaink; köszönjük a virágos‑ 
és gyógynövénykertet, a dolgo‑
zóknak kialakított parkolót, és a 
tervezőknek azt, hogy megma‑
radhattak régi gyümölcsfáink – 
zárta szavait a tagóvoda‑vezető. 
Nemcsak ő, hanem a gyerekek 
is megköszönték az új udvart 
– nem szavakkal, hanem egy 
kedves zenés mûsorral. 

Ezt követően a vendégek kör‑
bejárták az intézményt. Eljött 
az óvoda régi vzetője is, aki 
1955‑től 1990‑ig dolgozott az 
Ófalusi Óvodában. 

– Nagyon nagy változások es‑
tek itt az én időm óta. Mi ezt 
a belső udvart nem is használ‑
tuk. Akkoriban háromcsoportos 
óvoda voltunk, és a szoborker‑
tet használtuk. Én építtettem 
a színpadot, ami most is meg‑
van, csak a falat bontották el 
mellőle – mutatott körbe Hidasi 
Istvánné Marika; mint mondta, 
jó kis óvoda volt már akkor is 
az ófalusi, és nagyon szeretett 
itt dolgozni. 

Ha voltak is változások, az 
óvoda híre, a nevelői munka 
színvonala ugyanolyan jó, mint 
régen, és az új kerttel most ja‑
vulhattak a körülmények is. 
Ez 27 millió forintjába került 
az önkormányzatnak; mint 
Antunovits Antaltól, a kerület 
önkormányzati képviselőjétől 
megtudtuk, a szomszédos in‑
gatlant 12 millió forintért vásá‑
rolta meg az önkormányzat, az 
udvar átépítése pedig 15 millió‑
ba került. Ezt a pénzt természe‑
tesen nemcsak a parkosításra és 
a játszóeszközökre fordították, 
hanem az udvari elválasztó fal 
lebontására, a vízelvezetésre, az 
ivókutak, parkolók kialakításá‑
ra, térkövezésre, az új kerítés 
építésére is, hogy csak a főbb 
elemeket soroljuk. 

A látvány alapján elmondhat‑
juk: megérte a ráfordítás – Érd 
egyik legrégibb óvodája dicse‑
kedhet jelenleg a legszebb óvo‑
dakerttel, amelyben a sok új já‑
ték, eszköz mellett megtartották 
a régi értékeket, növényzetet is.

 Ádám Katalin

Átadták az Ófalusi Óvoda megszépült, kibõvült új udvarát

Folytatódnak az óvodafejlesztések
Az utóbbi évek férõhelybõvítéseinek köszönhetõen ma 
már minden érdi gyerek helyben járhat óvodába – hang-
zott el az Ófalusi Óvoda felújított, kibõvített udvarának 
múlt pénteki átadó ünnepségén. T. Mészáros András 
polgármester elmondta: az intézményfejlesztéseket to-
vább kívánják folytatni; a következõ lépés a Béke téri, 
illetve a Felsõ utcai óvoda átalakítása lesz. Az Ófalusi 
Óvoda udvarát a nyár folyamán építette át az ÉKFI; 
elmondhatjuk, hogy jelenleg ez Érd legszebb óvoda-
kertje, amely madáretetõvel, gyógynövénykerttel, sok 
gyümölcsfával és ivókutakkal is büszkélkedhet.

Átadási ünnepség az Ófalusi Óvoda megújult kertjében – egyedül a fák 
maradtak a régiek…
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A sok színes esernyõ szerencsére csak mint kellék került elõ ezen  
a délelõttön

panoráma

2014. szeptember 25‑én T. 
Mészáros András, Érd polgár‑
mestere átadta a  Római úton 
felújított épületet, melyben az  
Érd Városi Polgárőr Egyesület 
Bûnmegelőzési Központja is he‑
lyet kapott.   

A civil szervezetek hasznos 
munkái között a jó közbizton‑
ság, a társadalmi bûn‑ és bal‑
eset megelőzés, a gyermek‑ és 
ifjúságvédelem kiemelt jelentő‑
séggel bír. 

Bár a  közbiztonságot nyil‑
vánvalóan javítja a bûnüldözés, 
de szükség van olyan intéz‑
ményekre  és általuk generált 
programokra, amelyek az er‑
kölcsből, a neveltetésből fakad‑
nak, s eleve a jó útra terelik a 
fiatalokat. Mindezt a kisgyer‑
mekkorban kell kezdeni. Ez az 
Érd Városi Polgárőr Egyesület 
Bûnmegelőzési Központjámak 
alapfeladata. 

Célunk és feladatunk a tár‑
sadalmi bûn‑ és baleset meg‑
előzés, a gyermek‑ és ifjúságvé‑
delem, valamint az áldozatvé‑
delemben  történő aktív segít‑
ségnyújtás. Ezen célok megva‑
lósításának érdekében a tanév 
megkezdésére összeállítottunk 
közösen a rendőrséggel egy ún. 
„Világító torony” elnevezésû tá‑
jékoztató szórólapot, melyet az 
iskoláknak megküldünk, hogy 
a diákoknak a tankönyvekkel 
együtt átadhassák. Levélben 
megkerestük az érdi iskolák 
igazgatóit, valamint a diósdi 
Eötvös József Általános Iskola 
igazgatóját is.  Több intézmény 
köszönettel visszajelzett, meg‑
jelölve a kapcsolattartó pedagó‑
gus személyét.  

Elképzelésünk, tervünk az ál‑
talános iskolák alsó tagozatában 
– indulásként az 1‑2. osztály‑
ban – az életkori sajátosságo‑
kat figyelembe véve a biztonság 

kérdéskörének a megbeszélése, 
helyzet felismerési és döntési 
képesség, az észlelési, megfi‑
gyelési, gondolkodási … stb. 
képességek erősítése. Fontos 
a biztonságot szolgáló szer‑
vezetek megismertetése, hova 
fordulhatnak ha baj van, miről 
ismerhetők fel ezek a szerve‑
zetek, illetve adott helyen és 
körülmények között kitől kér‑
hetnek segítséget. 

Talán szûkszavúnak tûnik ez 
a rövid ismertetés. Remélem, 
nem az újsághír, hanem a 
mûködés igazolja majd a vállal‑
kozást, a szinte romos házból 
értő módon kialakított fogadó‑
helyiséget, ahol akinek segítség‑
re van szüksége, bizalommal 
bejelentheti, hogy miben, s hol, 
kinek segíthetünk. A polgárőr‑
ség civil szervezet, s reménye‑
ink szerint a Bûnmegelőzési 
Központnak nem is a nevéhez 
illeszkedő bûn lesz a fő témá‑
ja, hanem  a nevelés, a harmo‑
nikus gyermeki létből fakadó 
tiszta élet elősegítése lesz a fő 
tevékenysége.  

Telefonszámok: 06‑/23/‑632‑
888/ fax, 06‑30‑394‑2766, 06‑
30‑621‑2596

Kézdiné Patakfalvy Katalin
Polgárőrség  

Bûnmegelőzési Központ

Érd Városi Polgárõr Egyesület 
Bûnmegelõzési Központ

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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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.

Választási közlemény
Felhívjuk a 2. választókerület 5., 6. és 7. szavazókörében lakók 
figyelmét, hogy a korábban kiküldött választási értesítőben lévő 
szavazókör helyett a napokban kézhez kapott új értesítőben fel-
tüntetett szavazókörbe, azaz a 2014. évi országgyûlési és európai 
parlamenti választáson már megszokott szavazóhelyiségbe mehet-
nek szavazni! 

A Szakorvosi Rendelő helyett a Kós Károly Szakképző Iskolába 
tartoznak a következő utcák:
Ercsi út – teljes közterület, 
Ida utca – teljes közterület,
Irén utca – teljes közterület,
Karolina utca 8-15. folyamatos házszámok,
Szabadság tér – teljes közterület.

A Batthyány Általános Iskola helyett a Kós Károly Szakképző 
Iskolába tartozik az
Intéző utca – teljes közterület.

A Kós Károly Szakképző helyett a Batthyány Általános Iskolába 
tartoznak a következő közterületek:
Csalogány utca páros házszámok is,
Fogoly utca – 1-11. páratlan, 
Fogoly utca – 2-16. páros,
Fürj utca – 1-12. folyamatos,
Orvos utca – páratlan házszámok is,
Pacsirta utca – 35-37- páratlan,
Pacsirta utca páros házszámok is,
Páva utca 1-12. folyamatos,
Titkár utca 1-15. páratlan,
Titkár utca 2-18. páros oldala.

 Választási Iroda

Figyelem! Változás! 
A korábban a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban lévő 16. szava-
zókör – a tavaszi választásokhoz képest – a jobb megközelíthető-
ség érdekében, átkerült a Meseház Óvodába (Gyula utca 33-37.). 
A változás az alábbi utcában lakókat érinti:

Kérjük az itt lakó választópolgárokat, hogy október 12-én a 
Meseház Óvodában lévő szavazókört keressék fel!

 Választási Iroda

Berzsenyi D. u. 7  
 folyamatos Imre u. 2-12 páros Mikes Kelemen u.

Deák Ferenc u. 1-27 
páratlan

István u.1-3 f 
olyamatos Miklós u.

Deák Ferenc u. 2-72 
páros Kelemen u. páratlan Pál u. 11  páratlan

Gábor u. páros Kont u. Pál u. 28 páros

Gellért u. páratlan Koppány u. Péter u. 29.

Gergely u. 17  
páratlan

László u. 1-12  
folyamatos Péter u. 31 folyamatos

György u. 35. László u. 14. Petőfi S. u. 2-32. páros

György u. 37-48.  
folyamatos Liszt Ferenc u. 9-11. Riminyáki út 39-47. páratlan

Gyula u. 36-48.  
folyamatos

Liszt Ferenc u. 29 
páratlan

Vörösmarty M. u. 24-
páros

Hunor 1-17 páratlan Lóránd u. 1-16  
folyamatos

Imre u. 1-7 páratlan Madách Imre u. 7 
folyamatos

Nyílászárócsere
Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium pályázatot 
hirdetett ki a Homlokzati 
Nyílászárócsere alprogram-
ra fordítható támogatásban 
való részesülésre.

A pályázati kiírás lényeges 
elemei, feltételei az aláb-
biak:

Homlokzati Nyílászáró
csere Alprogram  

– ZBRNY/14

A pályázat célja: A pályá-
zati úton elnyerhetõ forrás 
által lehetõvé válik a lakó-
ingatlanok elavult állapotú, 
gyenge minõségû homlok-
zati nyílászáróinak cseréje. 
A megvalósuló beruházá-
sok révén jelentõs mérték-
ben csökkenthetõ az épüle-
tek energiavesztesége és a 
szén-dioxid-kibocsátás.
A pályázók köre: azon 
magánszemélyek, akik a 
pályázattal érintett lakó-
épület tulajdonosai és azt 
életvitelszerûen lakják. 
Pályázatot benyújtani leg-
feljebb 4 lakásból álló, 
nem iparosított techno-
lógiával épített lakóépü-
let részét képezõ lakás 
korszerûsítésére lehet. Az 
egyes lakások tulajdonosai 
önállóan nyújthatnak be 
pályázatot.
A támogatás formája:  
vissza nem térítendõ
A támogatás mértéke: 
max. 40 %
A támogatás összege: 
Nyílászárócsere esetén 
max. bruttó 450.000 Ft

Az épületek nyári hõvé-
delmének javítását célzó, 
árnyékoló vagy árnyékvetõ 
szerkezetek beépítésével 
kombinált nyílászárócsere 
esetén max. bruttó 520.000 
Ft.
A pályázat benyújtása
A pályázatot kizárólag 
elektronikus úton, a pályá-
zati portálon (http://zbr-
nyilaszarocsere.hu) keresz-
tül nyújthatja be a www.
magyarorszag.hu Kormány-
zati Portálon ügyfélkapus 
regisztrációval rendelkezõ 
természetes személy
A pályázatot benyújtani 
2014.10.29-tõl a pályázat 
lezárásáig, illetve a rendel-
kezésre álló forrás kimerü-
léséig lehetséges.

A pályázatok benyújtá-
sával kapcsolatban további 
felvilágosítás, valamint a 
részletes pályázati doku-
mentáció az ÉMI Nonprofit 
Kft. pályázatkezelõ szerv 
honlapján (www.emi.hu) 
érhetõ el.

információk



egyszer megégették nagy bi-
rodalmak fegyverrel fenyegető 
ujjait, félelmet keltettek e bi-
rodalmak szabadságunkra törő 
katonáiban. És ami talán ennél 
is legfontosabb: képesek voltak 
bevilágítani a szabad magyar és 
európai jövő útját, fényt hozni 
a zsarnokságok sötét palotái-
ba, minisztériumaiba, pártiro-
dáiba, s beleégetni az európai 
elmékbe a szabadság jelét. 
Megszûnhetett dobogni a ki-
végzett mártírok szíve, de van, 
amihez nem ér fel semmiféle 
terror és elnyomás: a nemzet 
önbecsülése, élni akarása, sza-
badságszeretete ez, amely épp 
a mártírok véréből nyer új és új 
erőt. A bosszúállók ezt sohasem 
érik fel ésszel.

 T. Mészáros András kiemel-
te: ma nem az életáldozat ideje 
van, hanem a hazaszerető, építő 
munkáé, amely folyamatosan és 
értően cselekszik, s nemhogy 
évekig nem tétlenkedik, de egy 
pillanatra sem! És ismét ideje 
van mutatni Európának egy új 
utat, mert a régi járhatatlan-
nak bizonyult. Igen, utat kell 
mutatnunk ma is. Ahogy tette 
ezt a magyar oly sokszor már, 
akkor is, ha igazát rendre csak 
utólag ismerte el a világ. Kérjük 
az Istent, hogy adjon sokszor 
14 hőst nekünk, mert ilyen em-
berekből néha a bőség is kevés. 
1848-49-ben tíz- és százezrek 
küzdöttek ezért az országért, 
amit miattuk érezhetünk ma is 
a hazánknak. Bár harcuk elbu-
kott, s azóta nem egyszer kérdő-
jelezték meg a ki-tudja-honnan-
jöttek e nép szabadság iránti 
elkötelezettségét, a jel, amit a 
vértanúk emlékét őrző lángok 
beleégettek a nemzet tudatába, 
kitörölhetetlen. S mindaddig az 
marad, amíg fel tudunk sorolni 
legalább 14 hozzájuk hasonlót 
– hangsúlyozta a polgármester, 
majd beszéde végén Kossuth 
Lajos szavait idézte: „A világ bí-
rája, a történelem fog e kérdésre 
felelni. Legyenek a szentemlékû 
vértanúk megáldottak poraik-
ban, szellemeikben a hon sza-
badság Istenének legjobb ál-
dásaival az örökké valóságon 
keresztül” 

Több éves hagyomány, hogy 
az október 6-ai ünnepségre a 
Kőrösi iskola diákjai megható, 
látványos prózai és zenés pro-
dukcióval lepik meg a megem-
lékezés résztvevőit, ugyanakkor 
a Bukovinai Székely Népdalkör 
is minden esztendőben fellép az 
alkalomhoz illő népdalcsokrá-
val a koszorúzási ünnepségen. 
A szívhez szóló versek és dalok 
elhngzása után az önkormány-
zat vezetői, a poltikai pártok 
érdi szervezetei,, a nemzetiségi 
önkormányzatok és a civil szer-
vezetek képviselői sorra fejet 
hajtottak az aradi vértanúk és 
Batthyány Lajos emlékmûvénél, 
és elhelyezték a megemlékezés 
koszorúit és virágait. 

 Bálint Edit
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Az emlékező koszorúzási ün-
nepséget hagyományosan az 
1996-ban felavatott, Domonkos 
Béla szobrászmûvész által al-
kotott, égő gyertyát ábrázoló 
emlékmûnél tartották meg. 
A megújult templomkertben 
azonban már jóval többen el-
férnek, mint a korábbiban, so-
kan eljöttek, hogy fejet hajtsa-
nak a mártírok emléke előtt. 
A résztvevőket elsőként Erdélyi 
Takács István református lel-
kész köszöntötte, majd a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
énekkarának vezetésével el-
énekelt Himnuszt követően T. 
Mészáros András polgármester 
mondta el ünnepi beszédét, 

amit az 1849. október 6-án, reg-
gel félhatkor kezdődő szomorú 
esemény felidézével kezdett, 
felsorolva az aradi vértanúk ne-
vét. Pesten ugyanezen a napon 
hajtották végre a gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnökre kisza-
bott halálos ítéletet – folytatta, 
majd visszatért a mához: 

– Az emlék örök. Az emlékezés 
kötelesség. Az emlékmûveken 
elhelyezett gyertyák, a haza, a 
szabadság szeretetére, óvására, 
az önfeláldozásra emlékezte-
tő apró lángok fénye oly erős, 
hogy bevilágítja az utat. Azt 
az utat, amelyet ma is járnunk 
kell s amely a szabadságunkig 
vezet. Ezek az apró lángok nem 

Koszorúzási emlékünnepség a megújult templomkertben

Az emlékezés kötelesség
Az emlék örök. Az emlékezés kötelesség. Az emlékmûveken elhelyezett gyertyák, 
a  haza,  a  szabadság  szeretetére,  óvására,  az  önfeláldozásra  emlékeztetõ  apró 
lángok fénye oly erõs, hogy bevilágítja az utat. Azt az utat, amelyet ma is járnunk 
kell s amely a szabadságunkig vezet – emelte ki a tizenhárom aradi vértanúra és 
Batthyány Lajosra emlékezõ ünnepi beszédében T. Mészáros András polgármes-
ter. Városunkban idén immár a megújult Kálvin téri református templom kertjében 
gyûlt össze október 6-án a megemlékezõ sokaság.

Idén, a kellemes napsütéses délutánon sokan eljöttek emlékezni a megújuló Kálvin téri református templom kertjébe
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A Kõrösi iskola diákkórusa és a megemlékezõk egy része

Az ünneplõ sokaság már jól elfért a kibõvített templomkertben

T. Mészáros András az aradi vértanúk felsorolásával kezdte megemlékezõ 
beszédét

A Kõrösi iskola diákjai idén is nagy sikert arattak emlékezõ mûsorukkal

A emlékünnepség résztvevõi sorra fejet hajtottak a 13 aradi vértanú és 
Batthyány Lajos emlékmûvénél

helyi társadalom
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Meglepetésre, amikor délelőtt 
a város központja felé köze-
ledtünk, már a távolból feltûnt, 
hogy milyen sokan sorakoz-
nak a standoknál, különösen 
a kedvelt keceli húsos előtt, 
akinek a termékei változatlanul 
népszerûek. Tovább menve, a 
kézmûvesek előtt is egyre na-
gyobb sor állt, mindenféle ter-
mékre volt vevő, a szappantól 
a bögréig, az ékszertől a fonott 
kosárig, bőrdíszmûves tárgya-
kig. S persze a házi jellegû élel-

miszer készítmények is hódítot-
tak, mint a korábbi vásárokon, 
nyáron vagy tavasszal. Mert itt 
minden évszaknak megvan a 
Magyar Vására, amit lehet, hogy 
érdemes volna akár havonta is 
megtartani, mert a magyar por-
tékára, úgy látszik, egyre na-
gyobb az igény.

Szabóné Vass Lenkét, a 
Magyarok Szövetsége érdi kö-
zösségének egyik vezetőjét, a 
vásár főszervezőjét, két kosárral 
a kezében láttuk sietni a fő ha-

diszállásra, egy jurtába. Finom 
hazai termékeket vitt, de azért 
annyi ideje volt, hogy elmondja 
lapunknak: a megjelent árusok 
legalább fele visszatérő, sok 
köztük az érdi.

– Változatlanul az a célunk a 
vásárral – folytatta –, hogy pi-
arcra juttassuk a „hazait”, hogy 
minél többen ismerjék meg a 
magyar termékeket, amelyek 
semmivel sem rosszabbak a kül-
földieknél. Öt éve rendezünk itt 
vásárt, ez most a tizenhatodik, 

Nagyszabású folkról-gálaestre invitálta vendé-
geit az Érdi Horvát Önkormányzat, abból az 
alkalomból, hogy lezárult egy négy éves ciklus 
és ezt méltóan meg kívánták ünnepelni, köszö-
netként az eddigi segítõknek. Kiváló tánccsopor-
tok, kórusok és együttesek léptek fel a hét végén 
a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ nagyter-
mében lelkes közönség elõtt, bár a produkciók 
megérdemeltek volna zsúfoltabb házat is…

 A hagyományok ápolása az élet minden terü-
letén fontos, különben – például - a kisebbségek 
évszázados kultúrája örökre eltûnhet. A rácok, 
horvátok Érden nagy hagyományokkal rendel-
keznek, bár csoportjukat csupán alig négyszáz-
ra becsülik. Megbecsült tagjai a városnak, ami 
most is látható volt ezen a vasárnapon, ami-
kor Érd polgármestere, egyben a rendezvény 
fõvédnöke köszöntötte a fellépõket és a nézõket. 
T. Mészáros András beszédében kiemelte, örül, 
hogy a nemzetiségek összetartanak a városban, 
ezért „alkalmat és teret kell adni nekik, hogy 
megmutassák kultúrájukat, ebben szívesen 
segíti õket az önkormányzat.” Na, ezt az eddigi 
segítséget kívánták megköszönni a szervezõk és 
a fellépõk ezzel a színvonalas kétórás program-
mal. Az érdi Igraj Kolo Rác tánccsoport nyitotta 
meg az estet, majd jöttek az évek, sõt évtizedek 
óta jó viszonyt ápoló baráti együttesek Tökölrõl 
és Ercsibõl, a Tököli Délszláv Együttes és a Kolo 
zenekar, valamint a Tököli Komsije Népdalkör 
és az ercsi Zorica Tánccsoport – õket mind  lát-
hattuk, hallhattuk már többször Érden. Kicsik 
és nagyok egyaránt ropták a horvát táncokat, 
énekeltek, megmutatták, milyen hangulatos a 
zenéjük, táncuk. Megérdemelték volna, hogy 
teltház elõtt mutassák meg tudásukat…

A kötött kultúrprogramot kötetlen táncház 
zárta a mûvelõdési központ csarnokában, 

bárki a táncosok közé állhatott. Az Érdi Horvát 
Önkormányzat négy tagjának: Weszelovits 
Istvánné elnöknek, Antunovits Antal elnök-
helyettesnek, Szabó Mariannának és Piszák 
Klárának is köszönet jár az ebben a négy éves 
ciklusban, végzett munkáért. 

- Arra is jók ezek a rendezvények, hogy 
minél közelebb kerüljünk egymáshoz és arra, 
hogy megmutassuk hagyományainkat – mondta 
Weszelovits Istvánné, Ágnes. – Mindezekre. az 
elkövetkezendõ években is nagy szükség lesz, 
ezért továbbra is szívesen segítünk a horvát 
önkormányzat munkájában.

 A négy éves ciklus tehát lejárt, de kezdõdik 
egy újabb, remélhetõleg, hasonló eredmény-
nyel… Jó volt látni, ahogy ezeknek a magyar-
horvát ajkú zenészeknek és énekeseknek, tán-
cosoknak, mennyire együtt dobbant a szívük 
az est folyamán, még a táncház után is együtt 
énekelték egy pohárka bor mellett a szebbnél 
szebb horvát dalokat, amelyek bármilyen nem-
zetiségnek is élményt nyújtanának.

� Temesi�László

Horvát est tánccal, kórussal a mûvelõdési központban

Köszönet a segítõknek,  
négy éves ciklus után

Tököli táncegyüttes vidám mûsora

Lendületes produkciókat láthatott a közönség
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Az esõ ellenére megtelt árusokkal, érdeklõdõkkel a Fõ tér 

Magyarok vására friss hazai áruval
Évek alatt megszerették az érdiek, de a környékbeliek is a Magyarok Vásárát, 
amelynek híre messzire jutott, hiszen az ország túlsó felébõl is jönnek az árusok, 
akiket még a rossz idõjárás sem riaszt el. Az október eleji esõs vásár úgy látszik az 
érdeklõdõket sem riasztotta el, mert már a délelõtti tocsogásban is megtelt a város 
Fõ tere, a délutáni, csendesebb idõben pedig még hangosabb volt a tér.

mert évente igyekszünk többet 
is összehozni. Legközelebb de-
cember 13-án, Luca napján talál-
kozhatunk itt újra, reméljük, ak-
kor az időjárás kegyesebb lesz 
hozzánk, és nem esik az eső…

S a hó sem, vagy nem lesz 
fagy, tesszük hozzá. Az egye-
sület célja még, hogy visszaad-
ják a magyar kézmûves cikkek 
megbecsülését, rangját, hogy ne 
az agyon reklámozott idegen 
árucikkek kerüljenek előtérbe. 
Az ősszel is, mint nyáron, csak-
nem negyven árus kínálta por-
tékáját, de lehetett itt helyben 
étkezni is, miközben szólt a 
muzsika. A Lukin-zenészek ad-
tak koncertet fedett helyről, a 
pavilonból, a hallgatók pedig 
esernyővel a kezükben álltak 
kitartóan a szabad ég alatt és 
élvezték a zenét.

Most is csak azt mondhat-
juk, írhatjuk, mint korábban, 
hogy érdemes ide kijönni vá-
sár idején, mert olyan széles a 
választék a különféle megbíz-
ható „magyaros” portékákból, 
és mind szem-szájnak ingere. 
S még zenét is kapunk hozzá-
juk… Temesi�László

Trombitás József battai fafaragó mindig jön az érdi vásárra

Sokan szeretnének hozzájutni egy kis keceli húshoz
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Virágok közt a vásározók és a vevõk

helyi társadalom
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Az Állatok Világnapja alkalmá-
ból megtartott „állati jó” nap 
ijesztően indult, de szerencsére 
még a záporok se mosták el. 
T. Mészáros András polgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket, 
elmondta, hogy mennyire fon-
tos a tudatos, felelős állattartás 
és az állatok iránti szeretet, bár 
sajnos vannak, akik bántalmaz-
zák őket. Bada Zoltán, a családi 
nap főszervezője is azt emelte 
ki lapunknak, hogy az ilyen és 
ehhez hasonló eseményekkel 
minderre fel lehet hívni a figyel-
met, és a gyerekek állatszeretetre 

való nevelését is minél koráb-
ban el kell kezdeni. A szervezők 
– az érdi önkormányzat, az 
Öthét Egyesület Makai Ferenccel 
az élen és a Tesco –, mindent 
meg is tettek, hogy a családok 
állatokkal barátkozzanak. Meg 
is simogathatták őket. Az egyik 
karámban, a kecskék mellett 
még egy békésen nézelődő láma 
is tûrte a simogató kis kezeket. 
Aki akart, még lovagolhatott is. 
A mozgó, forgó játékok is „álla-
ti jók” voltak, mûanyag kutyára 
vagy valódi pónira is lehetett ülni 
– az előző körbe-körbe forgott, az 

utóbbival pedig haladni lehetett a 
bitumenes téren.

Az állatokkal való barátkozást 
célozta a gyermekrajz-pályá-
zat, amelyre csaknem kétszáz 
pályamû érkezett és mi más is le-
hetett egy-egy „mûvészi” munka 
főszereplője, mint valamelyik ál-
lat. (A kiállítás két hétig látható a 
Tescoban.) Természetesen főleg 
a kutyák és a macskák ihlették 
meg a pályázókat, de volt, akit 
a sünök – egyébként ez a rajz 
volt az egyik legszellemesebb, az 
úton átvonuló sünökre ugyanis 
világító mezeket tett a rajzoló. 
Az eredményhirdetésre sajnos 
az időjárás miatt nem mind-
egyik helyezett jött el. A zsûrit 
Kéri Mihály és Hudák Marianna 
festőmûvész, valamint Bognár 
Nándor,  az Érdi Újság főszer-
kesztője alkotta. Dózsa Veronika, 
az Érdligeti Általános Iskola ta-
nítónője kétszer is a színpadra 
lépett, ugyanis két alsó tagoza-
tos tanítványát díjazták – Gáspár 
Hanna az első, míg Kovács Lora 
Regina harmadik lett – és ő vet-
te át a jutalmukat. (A második 

Lakatos Laura). A nagyobbak 
közt (10-14 évesek): 1. Major 
Anita, 2. Mészáros Adrienn, 
3. Pintér Diána lett a sorrend. 
Különdíjat kapott: Tóth Lili és 
Grabecz Alexandra. A tízéves 
Mészáros Adrienn, aki Pisze 
címû munkájával a „nagyok” kö-
zött második díjat nyert, elmond-
ta, hogy erre a névre hallgat kis 
korcs kutyája, amit a németju-
hászuk elmúlása után, egy évvel 
ezelőtt vett a család magához 
a Sirius menhely-telepéről kö-
lyökként és azóta bearanyozza 
az életüket. Pisze modellként 
persze izgett-mozgott, ezért fo-
tóról rajzolta meg és örült, hogy 
helyezést és értékes ajándékokat 
nyert vele. A vásárlók szavazatai 
alapján a Tesco közönségdíját 
Wiezner Csaba 7 éves tanuló 
nyerte. 

A nyertesek valamennyien több 
bevásárló „szatyor” ajándékban 
részesültek, amelyeket a követ-
kezők ajánlották fel: Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, 
Tesco, Sirius Alapítvány, Azúr 
Kutyaiskola, Futrinka Egyesület, 
Érdi Állatkórház, Zöld Zebra 

Egyesület. Változatos mûsorok 
színesítették a programot Ping-
vin Pityu zenés, táncos közös 
tornája után. Fellépett az Érdi 
Tánccsoport Egyesület, Bartus 
Barbara énekes, a Tigers csoport, 
a Hip-Hop Akadémia, a Futrinka 
Egyesület, a Frutti-Tse, az Érdi 
Torna Club, a JP-Dance, a Bonton-
Tse, a Cat-Dance, a Masters, a 
Tranzit zenekar, de volt capueira 
és kungfu-bemutató is. 

Az állatok napjához kapcsoló-
dó látványos bemutatók szintén 
nagy sikert arattak, ezeken fősze-
replők a kutyák voltak. A Zöld 
Zebra Állatvédő Egyesület, 
az Azúr Kutyaiskola, a Sírius 
Alapítvány, a Rendőrkutya- és a 
Dobermann őrző-védő bemuta-
tókon nemcsak érdekes jelene-
teket és akciókat láthattunk, de 
jó tanácsokat is hallhattunk a 
kutyákkal való bánásmódról, a 
felelős állattartásról.

Érdemes volt kilátogatni erre 
a valóban állati jó családi napra 
– remélhetően jövőre is bekerül 
a városi programba…

 Temesi László

Új kerti játékokkal gazdagodott 
a Szivárvány Óvoda Napsugár 
Tagóvodája, a gyerekek és az 
óvodapedagógusok örömére. 
Mint Nagyné Nagy Mária tagóvo-
da-vezető lapunknak elmesélte, 
évekig gyûjtögették a pénzt az új 
eszközökre.

– Régi tervünk valósulha-
tott meg most szeptemberben. 
Sajnos, óvodánk udvara meg-
lehetősen sivár volt, kevés volt 
a játék, azok is régiek. Az in-
tézmény alapítványa három-
négy éve erre a célra gyûjtötte 
a szülők adományait, ám csak 
most sikerült valóra váltani a 
tervünket, ugyanis – mint az 
nagy döbbenetünkre kiderült – a 
kerti eszközök áránál jóval ma-
gasabb a telepítésük költsége. 
Így aztán évekig gyûlt a pénz az 
alapítványunk számlájára, míg 
idén tavasszal egy jótékonysági 
rendezvénynek hála – amelynek 
a Festal Étterem adott otthont 
– felgyorsultak az események: az 
így befolyt 230 ezer forinttal ösz-
szesen 700 ezer forint gyûlt ösz-
sze, ami úgy már elegendő volt, 
hogy a polgármester úr, illetve 
az önkormányzat segített a játé-
kok telepítésében. Ezt a munkát 
az ÉKFI végezte; köszönet és 
dicséret illeti őket az elvégzett 
munkáért, hiszen nagyon ponto-
san, szépen dolgoztak – mond-
ta Nagy Mária, hangsúlyozva: 
ugyanígy köszönet illeti az ada-
kozó szülőket, a Festal Éttermet 
és az önkormányzatot is, hiszen 
ezzel az összefogással sikerült 
megvalósítani a többéves álmot.

– Régi építésû óvoda a mi-
énk, 4 csoportjába 88 gyerek 
jár. Csoportszobáink kicsik, tor-
naszobánk nincs, ezért olyan 
kerti játékokban gondolkod-
tunk, amelyek többféle mozgás-
ra adnak lehetőséget. Sikerült 
is olyan eszközöket találnunk, 
amelyek erőnléti és nyújtó já-
tékokra kiválóan alkalmasak. 
A mászás, nyújtózkodás, ka-
paszkodás nagyon jól fejleszti a 
térérzékelést, a koordinációt, és 
nem utolsó sorban az erőnlétet. 
A gumiszőnyegezést, telepítést 
szeptember 12-én fejezte be az 
ÉKFI, de a rossz időjárás mi-
att pár napig csak az ablakból 
csodálhattuk a három új játszó-
eszközt, amelyeket végül múlt 
szerdán vehettek birtokba a gye-
rekek – tette hozzá a tagóvoda-
vezető. 

Az intézmény kertjének szé-
pítése ezzel nem fejeződött be: 
a régi, de jó állapotú fajátékokat 
társadalmi munka keretében, 
szülői segítséggel újrafestik, 
és a lankás domboldalon egy 
csúszdát is felszerelnek a legki-

sebbeknek. Szeretnék lecserélni 
a kavicsos talajt is, hogy füvez-
hessenek, és szeretnének egy 
új, baba(kocsi)barát kapubejá-
ratot kialakítani. Az alapítványi 
gyûjtés következő célja pedig 
három csoportszoba parkettacse-
réje, amit szeretnének az udvari 
játékok mintájára „kalákában” 
megoldani.

– Látható tehát, hogy vannak 
terveink, de annak is nagyon örü-
lünk, ami már megvan. Nemrég 
kaptunk új bejárati ajtókat 
– ezért nagyon hálásak vagyunk 
az önkormányzatnak, mert egy-
részt kevésbé huzatos a folyo-
sónk – ami egyben az öltözőnk 
is –, másrészt a fûtésszámlán 
is jelentkezett már némi meg-
takarítás. Régi az épület, sok 
a feladat, de az, hogy sikerült 
összefognunk a kerti játékok be-
szerzése terén, reményt ad arra, 
hogy együtt megoldjuk ezeket 
is – zárta szavait Nagy Mária, 
aki körbevezetett a hangulatos 
csoportszobákon és az udvaron, 
ahol a gyerekek többsége az új 
kerti eszközökön csüngött, má-
szott, tornázott. 

– Itt régen csupa beton volt 
minden, majd 2013-ban feltör-
tük, és füvesítettünk a helyén. 
A kerítések mentén növényeket 
telepítettünk, szülői segítséggel, 
és eltüntettük a kiálló betono-
zott részeket. Bizony, rengeteg 
gond van egy ilyen régi épület-
tel – jegyezte meg Nagy Mária, 
aki minden nehézség ellenére 
büszke erre a kis óvodára, amely 
ugyan nem a legmodernebb, de 
annál családiasabb hangulatú, és 
nagyon népszerû a szülők kör-
ében. Ez egyrészt abból látszik, 
hogy többszörös a túljelentke-
zés, másrészt azon is lemérhe-
tő, hogy az anyukák, apukák 
nagyon aktívan részt vesznek 
az intézmény szépítésében, a 
füvesítéstől a csoportszobák fes-
téséig. Ádám Katalin

Több éves álom valósult meg

Új kerti játékok  
a régi óvodában
Kerti eszközökkel gazdagodott a Tárnoki úti Napsugár 
Óvoda. A gyerekek és az óvó nénik régi álma teljesült 
most szeptemberben: három éves gyûjtés, és egy jó-
tékonysági rendezvény jóvoltából tudták megvásárolni 
a  mozgásfejlesztõ  kerti  játékokat,  amelyeket  az  ÉKFI 
telepített.

A mászás, nyújtózkodás, kapaszkodás nagyon jól fejleszti a térérzékelést 
és a koordinációt

Az alapítvány több évig gyûjtögette 
a pénzt, hogy megvehessék az új 
kerti eszközöket
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Köszönet a résztvevőknek 
Bada Zoltán főszervező a remek kutyabemutatókért köszö-
netét fejezi ki a Budaörsi Rendőrkapitányságnak, az  Azúr 
Kutyaiskolának, a Zöld Zebra Egyesületnek, az Ebdorádó 
Kutyakiképző Iskolának, ezen kívül a résztvevőknek: a Sírius 
Alapítványnak, az Érdi Állatkórháznak, a Kucsera Díszállat ke-
reskedésnek, az Érdi Állatpatikának és Rehabilitációs Központ 
Futrinka Egyesületének.

A rendezvény biztosításáért külön köszönet az Érdi Rendőr 
Kapitányságnak és az Érdi Polgárőrségnek valamint az  ÉKFI-
nek, a mentőautót az Inter-Ambulance Zrt. biztosította.

A Tesco parkolója megtelt emberekkel és állatokkal 

Állati jó nap volt a családoknak
A szomorú, esõs  idõ ellenére vidám nap „sütött  fel” a  lelkekben az  I. Érdi Állati 
Jó Családi Napon, amely reggeltõl estig tartott az elmúlt szombaton az érdi Tesco 
elõtti  téren. Volt  itt minden, ami a szórakoztatáshoz elengedhetetlen,  zene,  tánc, 
játék és persze kutyák, lovak, kecskék, sõt, még egy láma is. A kutyabemutatók is 
vonzották a gyerekeket és a felnõtteket.

Gyemekrajz eredményhirdetés

Fo
tó

: B
or

os
 Sá

nd
or

Kutyabemutató a színpadon Lám, a láma is tûri a simogatást

Csokiosztás gyerekeknek A sétáló póniló is népszerû volt

mozaik
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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!

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.

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.

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

118 ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

Ultrahangos zsírbontás/
fogyasztás Youridm-mel
25.000 Ft értékű, 5 alkalmas 
Ultrahangos zsírbontás mély-
izom erősítéssel egyszerre!
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

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

122 3D VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR, 2 ALKALOM

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 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 
full motion car és oculus 
rift autószimulátorainkon 
(igazi erőhatássokkal,
3D megjelenítéssel).

078 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
24.000 Ft

Listaár: 
48.000 Ft

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

Anyag: gipsz
Magasság: 49 cm 
Paraméterek:
120x60 cm



ABLAK-AJTÓ

ÜVEGFELETT FÓLIÁZÁS!!! Lakás, üzlet, 
irodák, ipar üvegeinek hõvédõ, betörésvé-
delmi (Rács helyett), UV védõ FÓLIÁZÁSA 
garanciával. Telefon: 30/4648-104

ÁLLÁS

Nagytétényi úti munkahelyre mûtrágya-
gyártáshoz, több mûszakos munkarendbe, 
fizikai munkára férfiakat keresünk. Erkölcsi 
bizonyítvány és leinformálhatóság feltétel. 
Vegyipari tapasztalat, targoncavezetõi enge-
dély elõnyt jelent. Érdeklõdni munkanapokon 
a 207-3109-es telefonon lehet.

Sóskúti üzemünkbe galván betanított munkást 
valamint raktárost keresünk önálló bejárással. 
Tel.: 06-1-2499837, aerometal@gmail.com

Budai ingatlan irodánkba keresünk tapasz-
talattal rendelkezõ értékesítõket bejelentett 
munkakörbe! 06-70-681-4500

Érdi cég azonnali kezdéssel keres hideg-
burkolót, saját közlekedés elõnyt jelent. T:06 
30 256 6053

Autószerelõt, gumiszerelõt keresünk érdi 
mûhelybe. 0620/99-66-393

Érdi sörözõbe, hétvégére pultos lányt 
keresek. T:06 20 344 9917

ÁLLAT

Letojt tyúkok vására: 750 Ft/db, azonnal 
vihetõ! Bábolnai Takarmánybolt, Érd, Dráva 
u. 23. T:06 23 374 080

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 eltar-
tási szerzõdést idõs hölgyekkel és urakkal 
egyaránt. Hívjon bizalommal! Telefon: 06 
30 451 8042

Életjáradéki szerzõdést kötne, belsõ kerü-
leti ingatlanra, budai, több gyerekes család. 
06-20-426-0015

ELTARTÁSI SZERZÕDÉS

Eltartási szerzõdést kötnék. T:06 20 2242 
806

FELVÁSÁRLÁS

KIMAGASLÓ ÁRON VÁSÁROLUNK ezüst 
cukordobozokat, gyertyatartókat, ipari ezüst-
öt, brilles ékszereket, aranyat: 06309448539 
szondigaleria@freemail.hu József krt.15

FODRÁSZ











FÜRDÕKÁDFELÚJÍTÁS

Régi, kopott, sérült vagy lyukas a 
fürdõkádja? Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS 
teljeskörû jótállással, 3 év lepattanás garan-
ciával. Varga Zoltán 06-70-570-5515

GYÜMÖLCSLÉ

INGATLAN

Szentmártonkátán eladó 2x 800 N-öl épí-
tési telek lakóházzal. Ár: 15 M Ft, külön-külön 
is! T:0630 402 3648

Keresek 2-3 szobás, erõsen felújítandó, 
emeleti lakást saját részre! 06-20-426-0015

INGATLANIRODA

JÁRMÛ

AUTÓJÁT MEGVÁSÁROLOM! Lehet sérült 
vagy akár roncs is. Forgalomból INGYENESEN 
kivonom, kiszállási díj nélkül a hét minden 
napján! 06704330123

KERT









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

Permetezés, favágás, gyepesítés, bozótír-
tás, kerítések építése, javitása. Térkövezés, 
hõszigetelés, vízszigetelés, betonozási mun-
kák: 061781-4021, 06 20 259 6319

KIADÓ

Amerikai konyhás, berendezett, teljesen 
közmûvesített lakás, gépkocsi beállóval, hos-
szú távra kiadó. T:06 20 920 4261

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

KIADÓ IRODA-ÜZLET

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi 
rakodókkal OLCSÓN, biztosítással. Külföldre 
is! Ingyenes árajánlatért, hívjon akár most: 
06-30/52-98-244!

MOSOGATÓGÉP- 
MOSÓGÉPJAVÍTÁS











MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

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

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára fel-
készítés tapasztalt, diplomás nyelvtanárnál. 
T:06 70 235 3386

Angol és német korrepetálást vállalok saját 
otthonomban Érdligeten. T:06 30 518 5052

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

RÉGISÉG

KIMAGASLÓ ÁRON vásárolunk hagyaté-
kot, antik bútorokat, festményeket, régi már-
kás órákat, Herendi és körpecsétes Zsolnai 
tárgyakat! 06-30/944-8539 József krt.15

ROBOGÓ

SUZUKI robogó sürgõsen, olcsón eladó. 
T:06 20 920 4261

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

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

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS 
olcsón, minõségi kivitelben, bútormozgatás-
sal, takarással akár azonnalra! Vezetékes tele-
fon:706-6419 Mobiltelefon:06-20-9877-273

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

Szobafestés, mázolás, tapétázás, kisebb mun-
kát is vállalok, reális áron. T:06 20 967 2221

SZOLGÁLTATÁS



















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

Mûfogsor javítás, alábélelés, kapocspót-
lás, törés, azonnal is! T.: 06-23/363-726, 
Érd, Mérnök utca 55.

TELEK

ÉRD-LIGET rózsadombján, a Gyöngyvirág 
utcában, PANORÁMÁS, déli lejtésû ÉPÍTÉSI 
TELEK, építési engedéllyel eladó. Iá:13,9 
millió. T:06-70-426-1797

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

ÜZLET

Eladó 7 M Ft-os behajtható követelés  
2 M Ft-ért, hivatalosan ügyvédileg. T:06 30 
6610 338

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere javí-
tás.Vízóra csere beszerelés mosó és moso-
gatógép bekötés 06 70 642 75 26
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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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Az előző forduló után rosszabb 
gólkülönbsége miatt leszorult 
az első helyről az érdi csapat. 
Így a cél a Hévízgyörk elleni 
mérkőzésen nemcsak a győze
lem megszerzése volt, hanem a 
gólkülönbség javításával az első 
hely visszaszerzése. A vendég
csapat, bár az elmúlt forduló
ban megszerezte az első pontja
it, azonban ezzel is csak az alsó 
régióban foglalt helyet.

A hazai csapat nem sok lehe
tőséget adott a vendégeknek az 
ismerkedésre, azonnal támadó
lag lépett fel, beszorítva őket a 
kapujuk elé. Az első veszélyes 
lövést Kovács B. küldte kapura. 
A vendégek védelme csaknem 
negyedóráig állta a sarat, de a 14. 
percben már nem tudták megaka
dályozni, hogy Pintér N. baloldali 
beadásából Obot D.S. ne szerezze 
meg a vezetést a hazaiaknak. 10. 
Továbbra is gólratörően játszott 
az érdi csapat, amelynek meg is 
lett az eredménye. A 29. percben 
Kovács B. emelését Csiszár Z. 
csúsztatta a kapuba (20), majd 
két perccel később, a 31. percben 
Brkic D. 20 méterről lőtt a kapu 
jobb oldalába. 30. A vendégek 
megzavarodását Kovács B. hasz
nálta ki a 33. percben, közelről 
lőtt a kapu jobb oldalába. 40. 
A jelentős előny birtokába már 
kevésbé játszottak koncentráltak 
a hazaiak, így a kínálkozó lehető
ségek rendre kimaradtak.

A második félidő két óriási 
ziccerrel kezdődött, de Obot lö
vését a kapus lábbal mentette, 
majd a hazai csatár lövése célt 
tévesztett. A vendégek a véde
kezésüket feltolva igyekeztek 
megakadályozni az érdi hely
zetek sorozatos kialakítását, de 
az újabb gólokat így sem tudták 
elkerülni. A 68. percben Obot 
D.S. unta meg a gólnélkülisé
get és 14 méterről kilőtte a ka
pu jobb oldalát (5:0), majd két 
perccel később, a 70. percben 
egy jobboldali szabadrúgásból 
megszerezte harmadik csapata 
hatodik gólját. 60. A vendégek 
teljesen összeomlottak a fél tu
cat kapott gól után, de csapa
tukat a még nagyobb arányú 
vereségtől megkímélték a hazai 
játékosok azzal, hogy a kínál
kozó lehetőségeket már rendre 
elpuskázták.

Az érdi csapat ezzel a győzel
mével visszavette az első helyet 
a bajnoki tabellán, mivel legna
gyobb riválisa, a Vecsés hazai 
pályán csak egygólos győzelmet 
aratott.

Érdi VSE – Hévízgyörk SC  
6-0 (4-0)
Érd, 150 néző
Vezette: Fromm Gergely
Érd: Kertész F. (Nagy E.) 
– Ország P., Ebedli Z., Csiszár 
Z., Brkic D. (Berzéki D.) 
– Kovács B. (Cservenka G.), 
Kupi Z. (Héray L.), Kónya 
B., Csizmadia Z. – Obot D.S., 
Pintér N.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Obot D.S. 14’, 68’, 
70’, Csiszár Z. 29’, Brkic D. 31’, 
Kovács B. 33’
Sárga lap: Csizmadia Z.

A mérkőzést követően a ha
zaiak edzője a kimaradt hely
zetek miatt bosszankodott, míg 
a vendégek szakvezetője a két 
csapat közötti osztálykülönbsé
get emelte ki.

Limperger Zs.(Érd):
– Szokásos hibáink jöttek elő, 

mint a korábbi mérkőzésein
ken: a helyzet kihasználás. Ha 
helyzeteink felét berúgjuk, akár 
kétszámjegyû eredményt érhe
tünk el. Jövő héten ezt már a 
Gödöllő ellen nem engedhetjük 
meg magunknak.

Győri Z.(Hévízgyörk):
– Igazából osztálykülönbség 

volt a két csapat között. A hazai 
csapat fizikális, mentális, tech
nikai tudásbeli fölényét nem si
került kompenzálni. Gratulálok 
az Érdnek és sok sikert kívánok 
a folytatásban.

A 9. fordulóban, október 11
én szombaton három órakor 
Gödöllőn lép pályára az Érdi 
VSE, majd október 18án szom
baton kettő órakor a Taksony 
csapata érkezik az Ercsi úti 
sportpályára.
Az utánpótlás csapataink 
eredményei:
U 21  
Tárnok Bolha – Érdi VSE 5-0
Érdi VSE – Dabas Gyón 3-4
U 15 
Piliscsaba – Érdi VSE  2-2
Érdi VSE- Törökbálint 2-6

 Harmat Jenő

Hullámzóan indult a pontvadá
szat a Vác számára, amelyben 
ráadásul az ÉRD együttesének 
is komoly múltja van, hiszen 
két szezonnal korábban még a 
bronzérmek sorsa dőlt el ebben 
a párharcban. A dunakanyariak 
is hozták a szinte minden ma
gyar együttesre alkalmazható 
formulát – erősödtek a nyáron, 
ennek ellenére igencsak foghíjas 
kerettel dolgozhatott Konkoly 
Csaba vezetőedző. A Győrtől 
érkező Hornyák Dóra, valamint 
a Magyar Kupa négyes döntőn, 
még a Veszprém soraiban súlyos 
sérülést szenvedő Tóth Eszter, 
illetve Drávai Gyöngyi sem volt 
hadra fogható, ellenben Farkas 
Veronika bombaformában kezd
te a bajnokságot, a mesterlövé
szek tábláján mindössze Orbán 
Annamária állt előtte. Az ÉRD 
háza táján Triscsuk Krisztina 
távozása borzolta a kedélyeket, 
míg Vácott Oguntoye Viktória 
sem volt bevethető. 

Persze Szabó Edina különö
sebben nem aggódhatott így 
sem, Janurik Kinga ugyanis alig 
várta a bevetést, ráadásul kivá
lóan kezdett. Az öt forduló el
teltével a házi góllövőlista élén 
álló – és ezáltal telitalálatnak 
bizonyuló új igazolás – Katarina 
Krpezs szerezte a mérkőzés el
ső góljait. Természetesen az 
ÉRD játékára továbbra is a rop
pant határozott védekezés volt 
jellemző, ennek megfelelően a 
hazaiak szenvedtek a támadása
ik befejezéseivel. Szondi Zsófia 
ziccerből szerzett gólja után 
azonban Farkas Veronika bün
tetőt hibázott, a rontást pedig 
büntették a vendégek. Katarina 
Krpezs megállíthatatlan volt, 
és a lehengerlő szélsőjátékot 
Schatzl Nadine fokozta. Az elő
ző fordulóban az ÉRD szenve
dett hasonlóképpen és szerzett 

mindössze egyetlen találatot a 
félidő derekáig, most Konkoly 
Csabának időt kellett kérnie 
négygólos hátrányban. Sikerrel 
is járt a hazai szakember, bár le
hengerlő attakok továbbra sem 
jellemezték a találkozót, azon
ban közelebb jutott a vendégek
hez a Vác. A kapufa nem segített 
Klivinyi Kinga próbálkozásánál, 
Virág Noémi betörése után pe
dig máris minimálisra faragta a 
differenciát, a hazaiak az egyen
lítés határára jutottak. Az ÉRD 
azonban kibírta a váci nyomást, 
és elkezdte előnye újbóli kidol
gozását, amihez nagy segítséget 
kapott Janurik Kingától a sa
ját kapuja előtt. Az első félidő 
egyértelmû hőse Schatzl Nadine 
volt, aki gyakorlatilag képtelen 
volt hibázni, ám a többi pályán 
lévőről már nem volt elmondha
tó mindez. A vendégek sokkal 
simább vezetésre is szert tehet
tek volna, ha nincsenek a bakik 
a befejezéseknél, ugyanakkor 
a két kapus teljesítménye is ki
emelkedő volt. A félidő utolsó 

momentumaként Klivinyi Kinga 
bombázott a bal sarokba átlö
vésből. 

A folytatás pedig úgy folyta
tódott, ahogy az első véget ért 
– Klivinyi Kinga volt eredmé
nyes. A Vác támadójátéka mit 
sem javult a korábbiakhoz kép
est, ha pedig ziccerbe kerültek a 
hazaiak, akkor Janurik Kingán 
már nem sikerült kifogniuk. 
Szabó Edina együttesének elő
nye pedig kezdett egyre maga
biztosabbá válni, sőt, tíz perc 
elteltével sikerült megduplázni 
a félidőben megszerzett fórt. 
Mindent elmond a Vác táma
dó potenciáljáról, hogy öt leját
szott találkozó után mindössze 
a Debrecen szerzett kevesebb 
gólt – egyetlen találattal –, és 
a kieső helyeken álló Szeged, 
illetve MTK is eredményesebb 
a dunakanyariaknál. Az okok 
között az első helyek egyikén 
áll, hogy a Vác emberelőnyben 
sem volt igazán veszélyes, és 
nem úszta meg kapott gól nél
kül a periódust. Klivinyi Kinga 
továbbra is elemében volt, és 
Kisfaludy Anett is megszerezte 
első gólját, a számolás szélére 
sodorva a hazaiakat. Konkoly 
Csaba tehetetlen volt, és az utol
só negyedóra kezdetén jött ösz
sze mindösszesen a tízedik váci 
gól. A hajrára fordulva gyakor
latilag minden érdemi kérdés 
eldőlt azon kívül, vajon össze
jöne a közte tíz az érdieknek. 
Jekatyerina Kosztjukova is ered
ményesen szállt be a meccsbe, 
ám végül a számolás Klivinyi 
Kinga hetesével jött össze. 
Kosztjukova viszont továbbra is 
igen lendületes maradt, a szél
ről és lerohanásból is pontosan 
célzott. Az érdiek koncentráció
ja a sima meccsnek köszönhe
tően átmenetileg lankadt, ami 
két váci gólban mutatkozott, 
de hamar ismét rendezték a 

sorokat. Szabó Edina a végén 
már a fiataloknak is lehetőséget 
adott, amit Takács Kitti és Nick 
Viktória is góllal hálát meg, így 
végül sikerült beállítani a tízgó
los különbséget. 

A gyenge váci produktum 
vezéráldozattal járt, a vára
kozások alatt teljesítő duna
kanyariak ugyanis egyelőre a 
középmezőny és alsóház hatá
rán egyensúlyoznak, ez pedig 
Konkoly Csaba vezetőedző ál
lásába került. Az érdiek számá
ra azonban sokkal fontosabb 
hír, hogy a hatodik fordulóban 
sikerült megszerezni első ide
genbeli sikerüket, ami jó elő
készítése a Dunaújváros elleni 
rangadónak. 

Ipress Center-Vác – ÉRD  
16-26 (6-10)
Vác, Városi Sportcsarnok, 400 
néző
Vác: Balog Judit, Bíró Blanka 
(kapusok), Hámori Konszuéla, 
Farkas Veronika 1, Bató Lili, 
Pelczéder Orsolya, Marija 
Shteriova 2, Hansághy Beatrix, 
Fülöp Andrea, Dakos Noémi 
3, Marija Stefanovic 2, Szondi 
Zsófia 5 (4), Katona Flóra 
1, Virág Noémi 2, Helembai 
Fanny
Vezetőedző: Konkoly Csaba
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Győri Barbara 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 5, Kovács Anna 3, 
Szara Vukcsevics 1, Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett 
1, Klivinyi Kinga 6 (1), 
Pálos-Bognár Barbara 2, 
Mariama Signate, Jekatyerina 
Kosztjukova 3, Katarina Krpezs 
3, Takács Kitti 1, Mester Nóra, 
Nick Viktória 1
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 5/4, ill. 2/1
Kiállítások: 8, ill. 8 perc

A 6. forduló  
további eredményei:

DVSC-TVP-Aquaticum – Győri 
Audi ETO KC 20-35 (13-19)
Dunaújváros Kohász KA - 
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE 33-17 (21-9)
Fehérvár KC – FTC-Rail Cargo 
Hungaria 19-30 (10-15)
Mosonmagyaróvári KC SE - 
MTK Budapest 21-21
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– Szeged KKSE 44-21 (29-8)

Az ÉRD a következő fordu
lóban a Dunaújváros Kohász 
KA együttesét látja vendé
gül. A mérkőzést október 22
én, 19 órától rendezik az Érd 
Arénában.

 Szarka András

Érdi VSE – Hévízgyörk SC 6-0 (4-0)

Kiütéses gyõzelem
Ipress Center-Vác - ÉRD 16-26 (6-10)

Idegenben is sikerült!

Szara Vukcsevics itt éppen befejezi a támadást, de védekezésben is min-
dig kulcsszerepe van

Tökéletes kapusteljesítmény Janurik Kingától - a mindössze 16 kapott gól 
önmagáért beszél

A Starkey legújabb
vezeték nélküli,

fülben elhelyezett,

hallókészülékének árából.

69%

Cs

ak
a Nyílt napokon

Az Alpine hallásvédelmi
eszközeire, a készlet erejéig.
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