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2

Háborús képek
Az elsõ világháború kitörésének századik 
évfordulójára fotókiállítással emlékeztek.

7

A Fideszt választották

Harmadik ciklusát kezdheti meg T. Mészáros András, aki a szavazatok 46,66 szá-
zalékát szerezte meg az önkormányzati választáson. Mind a 12 egyéni választó-
kerületben fideszes jelölt nyert; kompenzációs listán az MSZP–DK–Együtt három, 
a Jobbik és a 20-30 Egyesület egy-egy mandátumot szerzett. A részvételi arány 
Érden elmaradt az országos átlagtól. 3. oldal

Élõ Rózsafüzér zarándoklat 
Kellemesen meleg, kora 
õszi napsütés ragyog-
ta be az idei, ötödik Élõ 
Rózsafüzér zarándokla-
tot. Két helyszínen, az 
érdi napközis táborban 
és a Lea Otthonban több 
százan találkoztak azért, 
hogy együtt induljanak el 
és megtegyék azt a 17 ki-
lométeres zarándokutat, 
amelynek egy-egy állo-
másán megállva elmél-
kedtek és imádkoztak. 
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Rajzok a jövõrõl

Gyerekzsivajtól volt hangos október 3-án a Magyar 
Földrajzi Múzeum kertje és tetõtere: iskolások gyûltek 
össze, hogy „A nagy rajzolás” kampány keretében 
papírra vessék, milyen városban is szeretnének élni 
húsz év múlva. Csaknem százötven gyerek jött el, 
hogy részt vegyen a múzeum hagyományteremtõ 
versenyén, amelyrõl nemcsak a nyertesek távoztak jó 
élményekkel és teli kézzel. 2. oldal
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közlekedésre és a helyes közúti magatartásra.
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Az Érdi VSE labdarúgó csapata nagyszerű 
játékkal 5-1-re nyert a gödöllőiek ellen.
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Szépkorúak

Mint minden évben, idén 
is megemlékeztek váro-
sunkban az idõsek világ-
napjáról. Október 3-án a 
Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban vidám, látvá-
nyos zenés mûsorral ün-
nepelték a nyugdíjasokat. 
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Családi nap

Mustkóstolás, lovaskocsi-
zás, fõzõverseny, kézmû-
veskedés, népi játékok, 
hangszer- és táncbemu-
tató – többek közt ezek 
programok szerepeltek a 
Teleki iskola október 4-i 
családi szüreti mulatsá-
gán. 11. oldal

Keleti torna

A sportág 2007-ben jött 
létre, olyan emberek szá-
mára, akik az önvédelem 
elsajátítása mellett fö-
lösleges kilóiktól is meg 
akarnak szabadulni. Az új 
japán õrületrõl a Nippon 
Zengo alapítóját, Brezovai 
Sándort kérdeztük.
 13. oldal
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Október 17-én, azaz pénteken 
délig még jelentkezhetnek a té-
rítésmentes HPV oltásra azok 
az érdi leánygyermekek, akik 
nyolcadik osztályba járnak, 
vagy október 31-ig nem töltik 
be 15. életévüket – jelentette be 
T. Mészáros András polgármes-
ter múlt szerdai sajtótájékozta-
tóján. A továbbiakban elmond-
ta, a közgyûlés szeptember 
18-i ülésén döntött úgy, hogy 
a város csatlakozik a Nemzeti 
Védőoltási Programhoz.

– 2014 szeptemberétől álla-
milag finanszírozott formában 
bevezették a humán papilloma 
vírus (HPV) elleni védőoltást 
a 12. évüket betöltött, hetedik 
évfolyamot végző lányok kö-
rében. A diákok önkéntesen, 
térítésmentesen, iskolai kam-
pányoltás keretében vehetik 

igénybe ezt a kötelezően aján-
lott védőoltást, amennyiben a 
szülők hozzájárulnak – mondta 
T. Mészáros András, hozzátéve: 
a két oltásból álló sorozatból az 
elsőt októberben kaphatják meg 
az érintettek, míg a másodikat 
fél év múlva.

– Mivel a 8. osztályos lányok 
nem jogosultak a Nemzeti 
Védőoltási Programban való 
részvételre, és a védőoltás sok 
családnak olyan anyagi terhet 
jelent, amit nem tudnak ön-
erőből felvállalni, városunk 
önkormányzata biztosítja a vé-
dőoltáshoz való térítésmentes 
hozzájutást minden olyan 8. 
osztályos (illetve 0. évfolyamra, 
vagy 9. osztályba járó) lánynak, 
aki október 31-ig nem tölti be 
15. életévét. Az a szülő, aki sze-
retné, hogy gyermeke ingyenes 

Ingyenes HPV oltás: péntek délig várják a jelentkezõket

Az önkormányzat költségén 
beoltják a nyolcadikos lányokat
Péntek  délig  még  jelentkezhetnek  a  térítésmentes 
HPV  oltásra  azoknak  a  lányok,  akik  nyolcadik,  illet-
ve  kilencedik  osztályba  járnak,  és  október  31.  után 
töltik be 15. életévüket – hangzott el a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoztatón. T. Mészáros András 
elmondta: a város csatlakozott a Nemzeti Védõoltási 
Programhoz, és tízmillió forintot különített el a nyol-
cadikos  lányok  HPV  oltására.  A  humán  papilloma 
vírus agresszív fajtája méhnyakrákot és egyéb súlyos 
megbetegedéseket okozhat.
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HPV oltásban részesüljön, az 
önkormányzat humán irodájá-
nak szociálpolitikai és egész-
ségügyi csoportjánál jelentkez-
het péntek délig. A jelentkezés 
regisztrációs lapon történik, 
ami letölthető a város honlapjá-
ról, nyomtatott formában pedig 
a hivatal ügyfélszolgálati irodán 
és főportáján, valamint a szak-
orvosi rendelő kartonozójában 
is megtalálható – tette hozzá T. 
Mészáros András, aki elmondta 
azt is: a nyolcadikosok első ol-
tására október és november hó-
napokban kerül sor (a második 
oltásra pedig fél év múlva); az 
Érden tanuló lányokat az isko-
laorvosok, a más településeken 
tanulókat a területileg illetékes 
házi gyermekorvosok oltják be. 
Akinek nem Érden van a házi 
gyermekorvosa, megkaphatja 
az oltást az Oltóközpontban is, 
ami a szakorvosi rendelőben 
található. 

– Jelenlegi adataink sze-
rint 209 nyolcadik osztályos, 
15. életévét október 31-ig be 
nem töltő fiatal lány él Érden. 
Közülük október 10-ig 167 fő 
jelentkezett; a 17-i határidőig 
ez a szám minden bizonnyal nő 
– jegyezte meg a polgármester, 
aki kérdésünkre elmondta azt 
is: az önkormányzat tízmillió 
forintot különített el a nyolcadi-
kos leányok HPV oltására, és ha 
szükséges, ezt az összeget nö-
velni lehet. (Egy adag oltóanyag 
decemberig kedvezményesen 
17.900 forintba kerül, egyébként 
darabja 30 ezer forint. Két oltás-
sal számolva tehát egy leány be-
oltása kedvezményesen 35.800 
forint, teljes áron 60 ezer forint. 
A most jelentkezőknek mindkét 
oltás ingyenes.)

– Még a szexuális élet meg-
kezdését megelőzően célszerû 
beoltani a fiatal lányokat, akik 
életét később ez a vírus veszé-

lyeztethetné; tudni kell ugyan-
is, hogy évente mintegy 450-
500 nő veszíti el életét a HPV 
vírus okozta méhnyakrákban 
Magyarországon – hívta fel a fi-
gyelmet T. Mészáros András, aki 
azzal zárta szavait: a Nemzeti 
Védőoltási Programnak köszön-
hetően mostantól a fiatal ge-
neráció védett lesz a veszélyes 
HPV vírus ellen.

Dr. Veres Judit gyermekor-
vos, az önkormányzat Szociális 
és Egészségügyi Bizottságának 
elnöke lapunknak elmondta: a 
HPV vírusok a méhnyakrákon 
kívül okozhatnak vastagbél-
daganatot, illetve a férfi nemi 
szervek rákos megbetegedését 
is, és ha az anya vírushordozó, 
veszélyezteti a megszülető gyer-
mekét is. 

– Érdemes a védőoltást kérni 
azért is, mert az immunvéde-
lem kialakulásához 15 éves kor 
alatt két oltás elegendő, 15 év 
felett viszont már három oltás 
szükséges, így egy-két év múlva 
a szülők akár 90 ezer forintot 
is fizethetnek az oltássoroza-
tért – tette hozzá a doktornő, 
akitől megtudtuk azt is, hogy a 
regisztrált nyolcadikosok oltása 
már megkezdődött. 

Érdeklődtünk az esetleges 
mellékhatások, egyéb kellemet-
lenségek felől is. Dr. Veres Judit 
elmondta: a szúrás helyén eny-
he bőrpír jelentkezhet, előfor-
dulhat hőemelkedés is. 

– Vérzékenységben szenvedő 
gyermeknek az oltás nem adha-
tó, általánosságban azonban el-
mondható: az oltás előnye óriási 
az esetleges mellékhatásokhoz 
képest. Ezt annak tudatában 
mondom, hogy évente 1000-
1200 nő betegszik meg méh-
nyakrákban, és csaknem a fele 
veszíti el életét Magyarországon 
– zárta szavait a gyermekorvos.

 Ádám Katalin

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

„A nagy rajzolás” (azaz The Big 
Draw) kampány 2000-ben indult 
Angliában, azzal a céllal, hogy a 
rajzolást népszerûsítse. Az eltelt 
14 év alatt intézmények százai 
csatlakoztak a rendezvénysoro-
zathoz világszerte; jellemzően 
múzeumok, iskolák, mûvészeti 
közösségek – számuk mostanra 
elérte a másfél ezret. 

Az elkészült alkotásoknak 
minden évben egy közös témá-
juk van világszerte. Idén „Ez a 
mi világunk” (It’s Our World) 
címmel hirdették meg a kam-
pányt, amelyhez – most először 
– a Magyar Földrajzi Múzeum is 
csatlakozott: október 3-án dél-
után várták az általános iskolá-
sokat egy nagy rajzolásra; a há-
romfős csapatoknak azt kellett 
ábrázolniuk, hogyan képzelik el 
városunkat húsz év múlva. Az 
alkotások bármilyen technikával 
– vízfesték, zsírkréta, ceruza – 
készülhettek, akár más anyagok 
és hulladék felhasználásával is 
(például fonaldarabkák, kupa-
kok, vattapamacsok) – a gyere-
kek tehát szabad kezet kaptak. 
Egyetlen kitétel volt: a mûnek a 
Magyar Földrajzi Múzeumban 
kellett megszületnie, a hónap 
első péntek délutánján.

– A The Big Draw kampány 
alapvetően nem verseny, mi 
alakítottuk azzá, kicsit izgal-
masabbá téve ezt a délutánt. 
Alapvetően az a célunk, hogy 
a gyerekek jól érezzék magu-
kat – mondta lapunknak Mácsai 
Anetta, a múzeum igazgatóhe-
lyettese, múzeumpedagógus. 

– Nagyon sokan jelentkeztek 
– és nemcsak Érdről, hanem 
Diósdról is –, összesen 49 há-
rom-háromfős csapat. Négyfős 
zsûri (Házi Andrea, a Rajzszög 
kreatív terápiás alkotómûhely 
mûvészeti vezetője, Hegedûs 
Gábor, az Érdi Környezetvédő 
Egyesület elnöke, Tóth 
Zsuzsanna, a Matrica Múzeum 
múzeumpedagógusa, illetve 
Kubassek János, a Földrajzi 
Múzeum igazgatója, a zsûri el-
nöke) bírálta el külön az alsó-, 
és külön a felső tagozatosok 
munkáját – tette hozzá Mácsai 
Anetta. 

– Kíváncsiak voltunk arra, 
hogy a gyerekek milyennek 
képzelik el szûkebb világukat, 
azaz Érdet húsz év múlva; mi-
lyen városban szeretnének élni, 
ha majd harmincas éveiket ta-
possák. Mindezt az újrahaszno-
sítás, újraértelmezés jegyében; 
már maga a papír is, amire raj-
zoltak, újrahasznosított, és a 
rajzokat kiegészíthették olyan 

dolgokkal is, amelyek egyéb-
ként a szemétbe kerültek volna. 
Ezek felhasználásával nagyon jó 
ötletek születtek, a répaautóktól 
a szélmalmokig – mondta la-
punknak a múzeumpedagógus. 

A gyerekek a múzeum tetőte-
rében, illetve a kocsiszínben ké-
szíthették el rajzokat. Volt, aki 
egy érdi alkotótelepet álmodott 
meg, mások mozit, sportpályát 
építettek, megint mások állatok-
kal, vagy épp szélmalmokkal, 
ökojármûvekkel telepítették be a 
jövőbeli Érdet. A zsûritagoknak 
nem volt könnyû dolguk: talán 
ezért is született az első há-
rom mellett több különdíj is, 
sőt, Házi Andrea, a Rajzszög 
alkotómûhely vezetője sok diák-
nak próbanapot, illetve egy-egy 
hónapos bérletet is felajánlott. 

Nemcsak a helyezettek, ha-
nem minden résztvevő jutalmat 
kapott, a múzeum pedig minden 
alkotást megőriz. A legjobbakat 
ki is állítják a tetőtérben, hogy a 

család, az ismerősök is megte-
kinthessék. Érdemes is megnéz-
ni őket, hiszen, ahogy Kubassek 
János múzeumigazgató az ered-
ményhirdetést követően fogal-
mazott: rengeteg nagyszerû 
ötletet vetettek papírra a gye-
rekek.

– Ti, akik ebben a városban 
éltek, ne csak tagjai, lakói le-
gyetek Érdnek, hanem alakítói 
és formálói is. Rengeteg szép 
dolog van itt, amit ti észrevet-
tetek, lerajzoltatok, és mi en-
nek nagyon örülünk – ahogy 
annak is örülnénk, ha a fan-
táziátok megmaradna – mond-
ta Kubassek János, aki azzal 
búcsúzott a gyerekektől: ahogy 
most, gyerekként felfedezik Érd 
látnivalóit, úgy később eljutnak 
az ország más tájaira, illetve a 
nagyvilágba – ahonnan azon-
ban mindig haza kell térniük.

 Á. K.

Érd húsz év múlva, a gyermekek szemével

Nagy rajzolás  
a Földrajzi Múzeumban
Gyerekzsivajtól  volt  hangos  október  3-én  a  Magyar 
Földrajzi Múzeum kertje és tetõtere: iskolások gyûltek 
össze,  hogy  „A  nagy  rajzolás”  kampány  keretében 
papírra  vessék,  milyen  városban  is  szeretnének  élni 
húsz  év  múlva.  Csaknem  százötven  gyerek  jött  el, 
hogy  részt  vegyen  a  múzeum  hagyományteremtõ 
versenyén, amelyrõl nemcsak a nyertesek távoztak jó 
élményekkel és teli kézzel.

49 csoport, azaz csaknem 150 
gyerek vett részt a The Big Draw 
kampány keretében megrendezett 
érdi rajzversenyen
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Készülnek a rajzok a jövõbeli Érdrõl
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A vadgalambok  búgása  hama-
rabb  volt  élményünk,  ha  a  va-
káció  nosztalgiája  kihajtott  még 
minket  ősszel  a  szabadba.  Egyre 
rövidültek  már  a  nappalok,  na-
gyon ki kellett használni  az  időt, 
igazán „nem értünk rá” mélázni a 
fûben. Mégis, ha előfordult, hogy 
magányra  és  unalomra  ítélt min-
ket  a  véletlen,  ez  a  galambbúgás 
nyugtatóan  hatott.  A Czabai-kert 
melletti  gesztenyefasor,  vagy  a 
Krisztus  keresztje  melletti  facso-
port, mindegy volt nekünk, hogy 
merre hányt-vetett minket a célta-
lan lődörgés. Egyébként is az ilyen 
semmittevésből  született minden 
valamirevaló  kaland.  Ha  mást 
nem tudtunk csinálni és már hul-
lani kezdtek ezek a szépen formá-
zott, gyönyörû barnára érett, matt 
köreikkel  szemező,  puha  tüskés 
kabátjukat  már  félig  megnyitott 
termések, akkor hajigálni lehetett 
velük.  nem  volt  olyan  veszélyes, 
mint  a  kavics,  és  félelmetesen 
meg  lehetett  suhintani. Rugdosni 
sem  volt  utolsó  dolog,  bár  a  mi 
takarékra állított gyermekkorunk-
ban  a  szétrúgott  cipőorrért  ott-
hon  komoly  fenyítés  járt.  De  ki 
törődött  játék  közben  a  várható 
következményekkel!  Fociztunk  a 
gesztenyével,  hadakoztunk  vele, 
aztán  egymást  vigasztaltuk,  ha  a 
kobakon késsel kellett hûteni a nö-
vekvő gumót. Mivel nekünk még 
egyáltalán  nem  szerveztek  ját-
szóházakat, utoljára az óvodában 
vagy  az  alsó  tagozatban készítet-
tünk gesztenye babákat. Olyankor 
szépen  sárguló,  barnuló  levele-
ikkel  öltöztettük  őket,  ha  hurka-
pálca lábaikra álltak. Hurkapálca! 
Micsoda  kincs  volt  egykor  külö-
nösen,  ha  otthonról  elcsenve  az 

iskolában  vagy  az  iskolán  kívül 
fölhasználtuk  és  éppen  disznó-
ölés  közeledtével  tudódott  ki  hi-
ánya.  A korabeli  vegyesboltokból 
államosodott  kereskedelem  nem 
mindig volt naprakész ilyen apró-
ságokban,  maradandó  nyomokat 
hagyott rajta a hiánygazdálkodás. 
Érden pedig, ahol a gyümölcsker-
tészkedés  mellett  nem  az  állat-
tartás  volt  a  legfontosabb,  azért 
Ófaluban  alkalomadtán,  télvíz 
idején  megesett  egy-egy  tor,  ha 
elég hideg volt hozzá. Felmenőink 
viszont nemigen olvashatták a tu-
dós  könyveket,  mert  nem  adták 
a  takarmányhoz,  mint  más  sze-
gényebb vidékeken hízlaláskor, a 
vadgesztenyét.  Pedig  azt még mi 
is  tudtuk,  hogy  a  Duna  menti 
ártéri erdők vadjai, az alkalomad-
tán  a  szántóföldekre  is  kitévedő 
őzek, vaddisznók, ha gesztenyefa 
alá  húzódhattak,  fölették  ezt  a 
csemegét.  Mi  még  nem  ismer-
tük a játékipar Kipp-Kopp babáját 
sem,  a  gesztenyegyereket,  biztos 
ez  is  rajz-  vagy  bábfilmből  lé-
pett  ki,  nekem  a  mackó  mellett 
személy  szerint  egy  felöltöztetett 
rózsaszín malac kísérte gyermek-
korom álmait. Nem elég hogy le-
kapirgáltam  egyik  szemét,  de  el 
is  veszítettem a  gombot,  amit  le-
leményes apán úgy hidalt át, hogy 
kalózkötést  rajzolt a  fél  szemére. 
Bőgésnek vége,  jöhetett  az újabb 
játék.  De  vissza  a  vadgesztenyé-
hez.  Ugyan  állandóan  gyûjtöttük 
és  zsebszámra  cipeltük haza,  va-
lamit hallottunk zengedezni  róla, 
hogy  a  gyógyszeripar  felhasznál-
ja. Nagyanyánk pedig még olyan-

ra  is  emlékezett,  hogy  háborús 
időkben,  az  ő  gyerekkorában,  a 
kóros  szappanhiány  idején  mo-
sáskor,  tisztálkodáskor  pótlóként 
is  használták.  Állítólag  a  lábfá-
radás  ellen  is  jó  szer, de  én meg 
nem mondom, hogy mikor hasz-
nálják  a  kérgét,  mikor  a  termést 
és mikor a levelet. Minket viszont 
nemhogy  zavart  volna  az  avar, 
sokkal  inkább  vonzott.  Egyrészt 
térdig  gázoltunk  a  vadgesztenye 
összegyûlt,  összegyûjtött  leve-
leiben,  de  ha  elég  mennyiséget 
fújt  egybe  a  szél,  akkor  bele  is 
vetettük magunkat.  Ruhástól  fet-
rengtünk  az  őszi  lombhullás  ve-
tett ágyába és valahogy egyáltalán 
nem féltünk attól, hogy kullancsot 
szedünk magunkra,  igaz, anyánk 
még  a  lavóros  fürdetések  idején 
esténként  összesítette  frissen 
szerzett sebeinket, kék foltjainkat, 
tehát ha ilyet látott volna, kiszed-
te  volna  belőlünk.  A gesztenyefa 
hatalmas  lombkoronája  viszont 
egyáltalán  nem  volt  gyermekba-
rát.  Olyan  magasan  voltak  első 
elkapható  ágai  és  olyan  vastag 
volt a törzse, hogy a mi gyümölcs-
fákon edzett mászótudományunk 
bizony kevésnek bizonyult a vad-
gesztenyéhez. Kapaszkodtunk hát 
az  uborkafára,  igyekeztünk  min-
dig többnek látszani még a nagy fa 
alatt  is. Növesztett  hajunkkal,  az 
első hetvenes évek elejére a Jugót 
járt  kamionosoktól  megszerezett 
farmerral,  a  zenénkkel, utóbb  fé-
lelmetes  okoskodásainkkal, majd 
az olvasmányainkkal. A képernyő 
akkor  még  a  család  ablaka  volt. 
Ma  már  a  személyes  kötődés 
magányra  ítélő  ikonja.  Ha  nem 
is  imádjuk,  bámuljuk.  Most  is.  
  Antall István

Vadgesztenye

Mozgalmas:  ha  nem  is  min-
dig  viharos,  de  mindeneset-
re  eseménydús  heteken  va-
gyunk  túl.  Igaz  ez  országos 
mértékben,  és  igaz  Érdre  is. 
Természetesen  egy  közszol-
gálati  újságnak  nem  dolga, 
hogy részt vegyen a különféle 
csatározásokban,  az  esemé-
nyeknek  legfeljebb  szemlélő-
je, közvetítője kell legyen – az 
azonban  fontos  és  kötelező 
tennivaló,  hogy  felmutassa  a 
történéseket,  hogy  tájékozta-
tást  adjon  a  szereplők  külön-
féle  megnyilvánulásairól.  Az 
pedig  kifejezetten  kötelesség, 
hogy a választásokkal kapcso-
latos  információkat,  tudniva-
lókat  hitelesen,  pontosan,  és 
a  megfelelő  időpontban  köz-
zétegye  –  a  választások  előtt, 
alatt és az urnák lezárása után 
is. Így volt ez az esztendő már 
korábban  lezajlott  két  vokso-
lása  esetében  is,  és  most  is, 
amikor a választópolgárokhoz 
legközelebb  tevékenykedő, 
őket  mindennapi  élethelyze-
teik  során  képviselő  közsze-
replőket  választhatták  meg. 
Mindez  persze  nem  jelenti 
azt,  hogy  a  sajtó  nem  kapott 
olykor  egy-egy  bökést  vala-
melyik résztvevőtől, vagy akár 
csoporttól  is,  de  ez  legtöbb-
ször  inkább  pótcselekvésnek 
minősíthető,  amellyel  a  valós 
teljesítmény,  a  konkrét,  érté-
kelhető  munka  hiányát  igye-
keztek  elfedni.  Néhány  olyan 
esetben  is  megfogalmazódott 
kifogás  az  újsággal  szemben, 
ami  alapvető  média-tájéko-
zottság hiányáról  tanúskodott 
– késve, vagy rossz címre kül-
dött sajtómeghívóktól lapzárta 
utáni,  esetleg  éppen nyomdá-
ba  adást  követően  megtartott 
tájékoztatókig terjed a skála.
Mindez  azonban  csupán  kí-

sérőjelensége – ha nem is min-
dig  kívánatos  kísérőjelensége 
–  az  egész  folyamatnak,  amely 
egy demokratikus  rendszerben 
mûködő  országnak  lényegi 

alapeleme.  Ez  a  folyamat  az 
állampolgárok  véleményének 
kikérése  szabad  választások 
útján.  A főszereplő  ugyanis  a 
választó. Õ az, aki dönt, és saj-
nos  az  is ő,  akit  időnként meg 
lehet  téveszteni.  A hangzatos 
demagógia  eszközei  ezúttal 
sem  hiányoztak  –  és  ezúttal 
sem jártak sikerrel. A szavazót, 
az  állampolgárt  ugyanis  nem 
szabad  lebecsülni.  Nem  sza-
bad  feltételezni,  hogy  nem 
gondolkozik,  nem  mérlegel, 
hogy  nem  fontolja  meg,  ho-
va  is  tegye  szavazólapján  az 
X-et.  Tapasztalhattuk,  hogy  a 
kampány  során  ahogy  telt  az 
idő, egyre élesebb harci eszkö-
zök  kerültek  elő.  A választási 
eredményeken  ez  meg  is  lát-
szott,  legalábbis  olyan  tekin-
tetben,  hogy  többeknek  emiatt 
ment  el  a  kedve  az  egésztől, 
inkább távol maradtak a szava-
zófülkétől.  Másoknak  viszont 
éppen  ettől  lett  világosabb  a 
helyzet:  világossá  vált  ugyan-
is,  hogy  kik, milyen  csoportok 
és  személyek  kísérelnek  meg 
elfogadhatatlan  eszközöket  is 
bevetni sikerük érdekében. Ez a 
módszer azonban a fogyatékos-
ságaikra is rámutatott, mivel az 
ilyen  eszközök  felvonultatása 
egyértelmûen  a  programnélkü-
liség, a minden áron való győz-
ni  akarás  elfedésére  szolgált. 
A választók erről a stílusról, er-
ről a magatartásról is véleményt 
mondtak a szavazófülkékben.
Mozgalmas  heteken  va-

gyunk  tehát  túl,  de már most 
lehet  látni,  hogy  az  ezután 
következő  időszak  sem  lesz 
túlságosan nyugodt. A munka 
igazán  csak most  következik: 
végrehajtása mindannak, ami-
re  a  „főnök”,  azaz  a  választó 
megbízást adott, amihez bizal-
mat szavazott.

A szerkesztõ jegyzete

A választók döntöttek

 

A Fidesz–KDNP  idei  harmad-
szori  sikerét  az  érdi  városve-
zetők,  a  régi  és  új  képviselők 
együtt ünnepelték a Vigadóban. 
Késő  estére  már  az  országos 
eredmények  is kiderültek, a ki-
vetítőn az étteremben mindenki 
nyomon követhette,  a hangulat 
fokról  fokra  emelkedett,  ahogy 
csöpögtették  az  adatokat.  Éjfél 
felé Antunovits Antal képviselő 
egy  fotókkal  teletûzdelt  táblát 

nyújtott át az újra megválasztott 
polgármesternek,  T.  Mészáros 
Andrásnak: 
– Fogadd szeretettel az új csa-

patot!  –  majd  ezután  felmuta-
tott  egy  befőttes  üvegbe  zárt 
fotógyûjteményt  is,  amelyen  a 
vesztesek  portréi  voltak  látha-
tók a „másik” oldalról és rá volt 

írva az üveg falára: Füstbe ment 
5 éves terv.
Aradszki  András  ország-

gyûlési  képviselő  is  gratulált 
a  Vigadóban  a  győzteseknek, 
majd szólt a vidám zene a Kiss 
Company  és  Barátai  zenekar 
jóvoltából. Vidám este volt… 
  T. L.

A Vigadóban vigadtak…
Megtelt az érdi Vigadó 
nagyterme és kerthelyi-
sége vidám emberekkel, 
akik vasárnap éjszaka ün-
nepelni jöttek. A válasz-
tások napján sokan úgy 
vélték, hogy a legjobb 
választás, este hét után, 
egy „narancsos” pezsgõs 
vacsora…

Ahogy telt az idõ, úgy nõtt az öröm is a kivetítõ elõtt
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T. Mészáros András  a  szavaza-
tok  46,66  százalékát  szerezte 
meg vasárnap az önkormányza-
ti  választáson,  így  a  következő 
öt  évben  ő  irányítja  a  várost. 
A Nemzeti Választási Iroda ada-
tai  szerint  Farkas  Zsuzsanna 
(független)  a  szavazatok  33,08 
százalékát, Pulai Edina (Jobbik) 
11,5,  Csengeri  Attila  (20-30 
Egyesület)  6,83,  míg  Veres 
Ferenc (független) 1,92 százalé-
kot szerzett. 
A tizenkét  egyéni  választóke-

rületben  mindenütt  a  Fidesz–
KDNP jelöltje nyert; a közgyûlés 
tagja  lett  Antunovits  Antal  (1. 
számú  választókerület),  Simó 
Károly  (2.  vk.),  Mórás  Zsolt 
(3.  vk.),  Bács  István  (4.  vk.), 
Tekauer Norbert (5. vk.), Kopor 
Tihamér  (6.  vk.),  Donkó  Ignác 
(7.  vk.),  Demjén  Attila  (8.  vk.), 
Fülöp  Sándorné  (9.  vk.),  Kéri 
Mihály (10. vk.), dr. Veres Judit 
(11. vk.) és Szabó Béla (12. vk.).
Kompenzációs  listán  az 

MSZP–DK–Együtt  három,  a 
Jobbik  egy,  a  20-30  Egyesület 
szintén  egy  mandátumot  szer-
zett.  Így  a  közgyûlés  tagja  lett 
Csornainé  Romhányi  Judit 
(MSZP–DK–Együtt),  Csőzik 
László (20-30 Egyesület), Havasi 
Márta  Erzsébet  (MSZP–DK–
Együtt),  Pulai  Edina  (Jobbik) 
és  Szûcs  Gábor  (MSZP–DK–
Együtt). 

Fideszes gyõzelem Érd minden egyéni választókerületében

Ismét T. Mészáros András a polgármester
Harmadik ciklusát kezdheti meg T. Mészáros András, aki a szavazatok 46,66 százalékát szerezte meg az ön-
kormányzati választáson. Mind a 12 egyéni választókerületben fideszes jelölt nyert; kompenzációs listán az 
MSZP–DK–Együtt három, a Jobbik és a 20-30 Egyesület egy-egy mandátumot szerzett. A részvételi arány Érden 
elmaradt az országos átlagtól.

A névjegyzékben szereplő 52 
813  választópolgárból  18  002 
ment el voksolni, így a részvéte-
li arány Érden valamivel 34 szá-
zalék  fölötti  volt  (az  országos 
átlag 41,03 százalék).
T. Mészáros András vasárnap 

délelőtt,  mikor  leadta  szavaza-
tát,  úgy  nyilatkozott:  nagyon 
fontosnak tartja az önkormány-
zati  választást,  hiszen  ilyenkor 
a lakosság arról dönt, mi is tör-
ténjen az adott településen – ez 
érinti tehát leginkább a minden-
napi életüket.
Farkas  Zsuzsanna  független 

képviselő  szavazata  leadása 
után  úgy  nyilatkozott:  ha  nem 
sikerül  nyernie,  akkor  sem 
hagyja  abba  az  elkezdett mun-
kát – mint civil szeretne hozzá-
járulni Érd jövőjéhez. 
  Á. K.

Aradszki András, a térség parlamenti képviselõje is gratulált az ismét megválasztott T. Mészáros András polgármesternek

T. Mészáros András családjával együtt járult az urnához
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Tabló a gyõztesek fotóival
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Kilencedik alkalommal rendez-
te meg a védőnői szolgálat a 
Városi Anyatejes Napot a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban. 
Ezúttal a rendezvényre a rossz 
időjárás dacára több mint szá-
zan jöttek el – főleg édesanyák 
érkeztek a babáikkal, kisgyer-
mekeikkel, de jöttek várandós 
anyukák is. A programot a Felső 
utcai szakrendelő védőnői szer-
vezték, a Kötelék –Érd térségi 
Közösség a Családokért civil 

csoport segítségével. Az anya-
tejes napot a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény főigaz-
gatója nyitotta meg.

– A szoptatás olyan táplálék-
forrás, amely steril, mindig ren-
delkezésre áll. Az anyatej össze-
tétele semmilyen módon nem 
pótolható, védelmet, táplálékot 
nyújt a gyermek számára. Nem 
szabad elfeledkeznünk arról 
sem: a szoptatás nagyon erős 
testi-lelki kapcsolatot teremt az 

édesanya és kisbabája között, 
ami a gyermek egész életére ki-
hat – hangsúlyozta dr. Kőszegi 
Gábor főorvos.

Bognár Krisztina védőnő, a 
Kötelék civil csoport tagja kö-
szöntőjében szintén a szoptatás 
fontosságáról beszélt, és emlé-
keztetett arra is, hogy a szop-
tatás hetét, illetve az anyatej 
világnapját 1992 óta rendezik 
meg világszerte.

– Érd is csatlakozott ehhez a 
kezdeményezéshez, és évek óta 
minden szeptemberben meg-
tartjuk az anyatejes napot, a 
védőnők szervezésében – tette 
hozzá a szoptatási tanácsadó. 

Az édesanyák több program 
közül is választhattak: az aulá-
ban kiscsoportos beszélgetések 
várták őket, különféle babás-
mamás témában, míg a színház-
teremben egy különleges filmet 
láthattak, Babák címmel. A film 
négy, a világ különböző tájain 
élő, más és más anyagi és kul-
turális viszonyok közt felnövő 
gyermek életének első évét mu-
tatja be. 

– A kiscsoportos beszélgeté-
seket három olyan téma köré 
csoportosítottuk, amely legin-
kább foglalkoztatja az édes-
anyákat: hogyan lehet elérni, 
hogy több legyen a tejünk, mi-

ért jó szoptatni, és mikor alusz-
sza át végre az éjszakát a gyer-
mek – sorolta Bognár Krisztina. 
A beszélgetések egyik mode-
rátora ő volt, a másik Juhász 
Judit szoptatási tanácsadó, a 
harmadik pedig Csörgő Andrea 
perinatális és laktációs szakta-
nácsadó. 

Juhász Juditot arról kérdez-
tük: milyen általános tanácsokat 
lehet adni arra, hogyan érjük el, 
hogy több legyen az anyatej?

– A legfontosabb az, hogy 
a szoptatást ne csak táplálás-
nak tekintsük. Nyugodtan te-
gye mellre a mama a babát, 
amikor az nyûgös, álmos, meg-
nyugtatásra vágyik – hiszen a 
szoptatásnak ez is a funkciója. 
A gyakori szoptatás segíti elő 
leginkább azt, hogy elegendő 
anyatej termelődjön. Ne időre, 
ne órára szoptassunk, hanem a 
baba igényei szerint – hangsú-
lyozta a tanácsadó.

Ugyanakkor előfordulhat az 
is, hogy az édesanya bármeny-
nyire is szeretne, valamilyen 
oknál fogva nem tud szoptatni. 
Stibrányi Mártonné védőnő, az 
érdi Baba-mama Klub vezetője 
úgy látja: ezek a mamák gyak-
ran görcsösen szoptatni akar-
nak, és ha nem sikerül, depresz-
sziósok lesznek. 

– Õket ilyenkor meg kell 
győzni arról, hogy ugyanolyan 
jó szülők, jó anyák, mint a 
szoptatni tudó társaik. Én úgy 
látom: minden nő egy kincses-
láda – ahogy kinyílik, rengeteg 
csodálatos dolog bukkan elő. 
A szoptatás gyönyörûsége is az 
egyik ilyen kincs – mondta az 
érdi védőnők vezetője.

A beszélgetéseket követően 
a program Ringató foglalkozás-
sal folytatódott. Természetesen 

mód nyílt kötetlen beszélgetés-
re, ismerkedésre is, a szülők 
kipróbálhattak különféle baba-
termékeket, majd az immár ha-
gyományos tombolával zárult a 
délelőtt. 

Az anyatejes nap szervezői 
kiírtak egy pályázatot is – édes-
anyák történeteit várták arról, 
miért jó szoptatni. A beérkezett 
pályamûvek közül szakmai 
zsûri választotta ki a nyertest, és 
volt közönségdíjas is. A szakmai 
díjat Landthaller Rita nyerte el. 
Mint írta, 31. hétre született ba-
bája szoptatása lelki békét adott 
a nehéz kezdet után, az érin-
tés, az összebújás varázsát, a 
„képes vagyok” érzés átélését. 
A legtöbb közönségszavazatot 
Kormány Anna kapta. Mint írja: 
a szoptatás csodálatos gyógy-
mód ez éhségre, szomjúságra, 
sérülésre, csalódásra, éjszakai 
ébredésre. „Minden nap meg-
erősít anyai létezésemben. Pár 
különleges perc, ami csak a mi-
énk.” – fogalmazott.

Ennél jobban talán nem is 
lehetne összefoglalni, mit ad 
lelkileg a szoptatás. Érden 
– a védőnők tevékenységének 
is köszönhetően – nagyon so-
kan ismerik ezt az érzést, hi-
szen az országos átlagnál több 
édesanya szoptat. A védőnői 
szolgálat adatai szerint tavaly 
a 622 egyéves érdi csecsemő 
63 százaléka 3 hónapos korá-
ig, 53 százaléka féléves koráig, 
28 százaléka egy év fölött még 
szopott. 

A csecsemőtáplálás eme ősi, 
természetes módja megérdemli, 
hogy minden évben megünne-
peljék, és a szakemberek felhív-
ják a nők figyelmét az anyatejes 
táplálás fontosságára.

 Ádám Katalin

Az anyatejes táplálást ünnepelték az érdi kismamák

Egy életre nyerhetsz vele!
Kilencedszerre rendezték meg az érdi védõnõk a Városi Anyatejes Napot, amelyen 
idén is több mint száz anyuka és gyermeke, illetve várandós édesanya vett részt. 
A csoportos beszélgetéseken feltehették a szoptatással kapcsolatos kérdéseiket, 
megnézhettek egy különleges filmet, Ringató foglalkozáson vehettek részt, majd 
tombola zárta a délelõttöt.

Idén is több mint százan jöttek el a védõnõk által szervezett anyatejes napra
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A nagyobb testvérek sem unatkoztak – õket rágcsálnivalók és tombo-
lanyeremények várták

Az anyukák a csoportos beszélgetések keretében választ kaphattak kérdé-
seikre is (középen Bognár Krisztina védõnõ és szoptatási tanácsadó)

Közlemény
Több a rendõr 
Pest megyében is
Immáron az egész ország 
területére kiterjed az az in-
tézkedés, amely több hóna-
pon keresztül öt megyében 
biztosította a közterülete-
ken a 24 órás rendőri je-
lenlétet. 

A program 2014. júli-
us 1-jétől vált országos-
sá. Pozitív hatásai szinte 
azonnal érezhetőek voltak. 
A bûnügyi és közbiztonsá-
gi helyzet folyamatos elem-
zését követően a helyi ka-
pitányságok munkatársai a 
nap 24 órájában minden 
településen megjelennek. 

A helyi szervek és a kör-
zeti megbízottak munkáját 
a Készenléti Rendőrség be-
vetési állománya – szükség 
esetén – segíti. A szolgálat 
egy részét gyalogosan 
teljesítik a rendőrök, így 
közvetlenebb kapcsolatba 
kerülhetnek a települések 
lakosaival, jobban megis-
merhetik a helyiek problé-
máit, javítva ezzel a rend-
őrség és az állampolgárok 
közötti kapcsolatot. 

Az elmúlt évek intézkedé-
si kultúraváltásának része, 
hogy a rendőrök párbeszé-
det folytatnak a lakossággal, 
együttmûködnek a telepü-
lések önkormányzataival, 
civil szervezeteivel, az ok-
tatási intézmények vezető-
ivel, valamint az egyházak 
képviselőivel. A rendőrök a 
munkába bevonják a helyi 
polgárőröket is. 

A közterületi jelenlét je-
lentősen javítja az állam-
polgárok szubjektív közbiz-
tonságérzetét és hatékony 
fellépést tesz lehetővé a 
helyben jelentkező problé-
mákkal szemben.  

Helyi szolgáltatók

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

l
kovaridora@helyitema.hu

Hirdessen Ön is
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A Boldogságos  Szûz  rózsafü-
zére  a  második  évezredben  a 
Szentlélek  indítására  fokozato-
san alakult ki, és olyan imádság, 
amit  sok  szent  szeretett,  és  a 
Tanítóhivatal  buzdít  imádkozá-
sára.  A maga  egyszerûségében 
és  mélységében  most,  az  épp 
megkezdődött  harmadik  év-
ezredben  is  nagyon  jelentős 
imaforma,  s  az  a  rendeltetése, 
hogy  az  életszentség  gyümöl-
cseit  teremje.  Nagyon  jól  bele-
illik  annak  a  kereszténységnek 
a  lelki  útjába,  amely  2000  év 
múltán  sem  veszített  semmit 
a  kezdeti  frissességből,  s  érzi 
Isten Szentlelkének az „evezz a 
mélyre!” késztetését, hogy újra 
elmondja,  sőt,  elkiáltsa  a  vi-
lágnak,  hogy Krisztus  az Úr  és 
Üdvözítő,  „az út,  az  igazság  és 
az  élet”  (Jn  14,6)  – mindezt  II. 
János Pál pápa  írta egyik apos-
toli levelében. 

Élő Rózsafüzér zarándoklatot 
2003-ban  Bécsben  szerveztek 
először,  a  zarándoklat  ötlete  a 
bécsi  Andreas  Schätzle  atyától 
származik,  aki  először  2003-
ban,  az  ottani  városmisszióra 
készülve  szervezte meg  a  Bécs 
körüli  zarándoklat  sorozatot. 
Később, 2007-től, Bécs mintájá-
ra Budapesten is megrendezésre 
került  a  zarándoklat,  majd  ezt 
követően Magyarország több te-
lepülése  is  bekapcsolódott,  és 
megszervezte a saját zarándok-
útjait.  Öt  évvel  ezelőtt  többek 
között  Érden  is  sort  kerítettek 
rá,  és  azóta  minden  esztendő-
ben több száz, főként katolikus 
keresztény  csatlakozik  a  17  ki-
lométeres keresztény zarándok-
lathoz. 
A menetre  vállalkozók  ok-

tóber  11-én  reggel  fél  nyolc-
kor  két  helyszínről,  Érd  legfel-
sőbb  „csücskeiből”  –  a  park-

városi  napközis  táborból  és 
a  Lea Otthon  elől  –  indultak 
útnak,  majd  a  Bem  téri  Szent 
István  plébánián  együtt  vet-
tek  részt  az  első  állomás  el-
mélkedésén,  és  ezt  követően 
két  ágra  szakadva  folytatták 
tovább útjukat. Így a zarándok-
lat  mindkét  ágának  résztvevői 
17-17  kilométernyi  utat  tettek 
meg,  hogy  végül  mindannyi-
an  megérkezzenek  az  óvárosi 
Szent Mihály  templomba,  ahol 
az  egész  napos,  imával  és  di-
csőítéssel egybekötött séta után 
közös  szentmisén  és  agapén 
vegyenek részt. A Bem tér után 
egyik  csapat  a  Teréz  anya  nő-
vérei  otthona  és kápolnája  felé 
folytatta az utat, ahol a Fiúisten 
feltámadásáról,  a  megváltásról 
és  üdvözülésről  elmélkedtek. 
A zarándoklat  résztvevői betér-
tek a Regina Mundi Apátságba, 
innen a görög katolikus paróki-

ára mentek, majd  a postástele-
pi  Kármelhegyi  Boldogasszony 
plébánia felé tartottak, és a vég-
ső állomás előtt még az érdligeti 
Nagyboldogasszony  plébánián 
is fogadták őket. A zarándoklat 
másik ága a Fundoklián keresz-
tül    Tusculánum  településré-
szen át vezetett, és a résztvevők 
a  Szent  Szûz  plébánián  vettek 
részt  egy  rövid  elmélkedésen. 
Innen  az  újtelepi  plébánia  felé 
folytatták  útjukat.  Közben  ter-
mészetesen imádkoztak az érdi 
családokért,  a  városért,  a  kör-
nyékbeli  települések  lakosaiért 
is.  Az  állomáshelyeken  pedig 
elsősorban  Isten  kegyelméről, 
megbocsátásra  való  készségé-
ről,  valamint  a  feltámadásról 
és  Jézus  egyházáról  tanítottak 
nekik,  amíg  ők  a  plébániákon 
megpihentek  kissé.  Összesen 
hét,  a  keresztény  hit  legfonto-
sabb  ismérveiről  szóló  témát 
érintettek. 
Az  ötödik  érdi  Élő  Rózsa-

fûzér  zarándoklat  útvona-
la  Ófaluban,  a  Szent  Mihály 
templomban  ért  véget.  Ide 
délután öt órára érkeztek meg 
a  hívők,  és  közös  szentmi-
sén  vettek  részt,  amit  Spányi 
Antal  megyéspüspök  tartott 
meg.  A zarándoklatba  renge-
teg  fiatal  kapcsolódott  be,  de 
szép  számmal  akadtak  idő-
sebbek  és  gyerekek  is.  Aki 
megterhelőnek  érezte,  hogy 
gyalog tegye meg a 17 kilomé-
teres utat, bármelyik állomás-
helyen  csatlakozhatott  a  za-
rándokokhoz,  és  addig ment, 
ameddig bírta. Reggel  és  este 
a  Volánbusz  „Rózsfüzér  za-
rándoklat”  feliratú  busszal 
szállította a résztvevőket a ki-
indulóponthoz. 
Bár  sokan  csak most  először 

vettek részt az eseményen, még 
többen  voltak  azok,  akik  min-
den  évben kitartóan  végigmen-
nek a kiszabott útvonalon. Idén, 
a meleg őszi napsütésben talán 
megterhelőbb volt, és egy kicsit 
jobban  elfáradtak,  de  a  végén 
mégis mind  úgy  érezték,  érde-
mes volt megtenni ezt a 17 kilo-
métert, mert  jó volt  együtt  len-
ni, közösen imádkozni és Istent 
magasztalni  –  bízva  abban, 
hogy az  imák a Mindenhatónál 
meghallgatásra találtak.  B. E.

Ötödször szervezték meg az érdi Élõ Rózsafüzér zarándoklatot 

Tizenhét kilométernyi közös séta imával és elmélkedéssel
Kellemesen meleg, kora õszi napsütés ragyogta be az idei, ötödik Élõ Rózsafüzér 
zarándoklatot. Október 11-én két helyszínen, az érdi napközis táborban és a Lea 
Otthonban több százan találkoztak azért, hogy együtt induljanak el és megtegyék 
azt a 17 kilométeres zarándokutat, amelynek egy-egy állomásán megállva a 
Teremtõrõl, a megváltásról, üdvözülésrõl, a bûnbocsánatról vagy Isten kegyelmérõl 
elmélkedjenek, és imádkozzanak a városért, az érdi családokért, valamint a kör-
nyékén élõ emberekért.

Érkezés a tusculanumi Szent Szûz plébániára
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Idõsebbek, fiatalok, gyerekek -- mind együtt, jókedvûen és egy célért vál-
lalták a zarándoklatot

Most jól esett a templom hûvöse, ahol nemcsak megpihentek a zarándok-
lat résztvevõi, hanem elmélkedtek és imádkoztak is, majd a felfrissülést 
követõen folytatták az utat Újtelep irányába

A városvezetés évek óta tervezi a 
közösségi  közlekedés  átalakítá-
sát, modernizálását, új útvonalak 
bekapcsolását.  Ennek  az  elkép-
zelésnek lehet része az a kisbusz 
is,  amelyet  a  város képviselõi  és 
a  sajtó  jelenlétében mutattak  be 
Érden. 
A  bemutatón  T.  Mészáros 

András  polgármester  elmond-
ta:  remélhetõleg  a  2014-2020-as 
uniós  ciklusban  sikerül  forrást 
nyerni mind az úthálózat, mind a 
közösségi közlekedés fejlesztésé-
re – ehhez 10-15 milliárd forintra 
lenne  szükség,  hiszen  az  utak-
ra, az eszközökre, telephelyre és 
a  szerelõmûhelyre  is  pénzt  kell 
fordítani.  
Az  elektromos  jármûvet  Hel-

mich  József,  az  evopro  csoport 
PR és marketing vezetõje mutatta 
be a jelenlévõknek. Mint megtud-
tuk, a busz egyik különlegessége 
a  könnyûszerkezetes,  önhordó 

váz;  másik,  hogy  mivel  elektro-
mos  hajtású,  rendkívül  környe-
zetbarát.  Üzemeletetése  hosszú 
távon  olcsóbb,  mint  versenytár-
saié, és tágasabb is, mint hasonló 
méretû  társai  –  emelte  ki  a mar-
keting vezetõ, hozzátéve: a busz 
több méretben és hajtásrendszer-
rel  választható.  Érdre  a  Medio, 
azaz  közepes  méretû,  kétajtós 
busz  érkezett,  amelyen  22  ülõ- 
és  43  állóhely  van. Az  innovatív 
(zajtalanul  és  károsanyag-kibo-
csátás nélkül közlekedõ) elektro-
mos busz egy feltöltéssel 130-140 
kilométert tud megtenni.
A  buszcsalád  sorozatgyár-

tása  nemrég  kezdõdött  meg. 
Az  evopro  csoport  nemcsak 
hazánkban,  hanem  más  orszá-
gokban  is  be  kívánja  mutatni 
ezt a magyar fejlesztésû, modu-
lokból  álló,  azaz  a  megrendelõ 
kérésére  bõvíthetõ,  átalakítható 
jármûvet.  Á. K.

Elektromos buszt  
mutattak be Érden
Több nagyváros mellett Érden is bemutatkozott a magyar 
fejlesztésû Modulo buszcsalád 65 férõhelyes elektromos 
busza. A kétajtós, alacsonypadlós, 2,55 méter széles 
kisbusz Érd-Ófalu szûkebb utcáin, illetve az Alsó és Felsõ 
utcán vitte próbaútra az érdeklõdõket, köztük a város 
képviselõit. 
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. október 20 – október 26.

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

Klubok foglalkozásai:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
Október 20-án, hétfőn 17 órakor
Dumaparti, esetleg nótázás is.
Vezeti: Makai József

Ingyenes meridián torna
Élj 100 évet egészségesen  
a 3-1-2 meridián gyakorlatok-
kal!
Ingyenes gyakorló klub
hétfőnként 9 órakor!
Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk! A meridián torna 

olyan, kínai professzorok által 
kidolgozott módszer, amely 
nem csak egészségünk meg-
őrzésére, hanem betegségeink 
legyőzésére is alkalmas. Az 
egész testet felölelő gyakor-
latsor eredményesen kezeli a 
különböző szív- és érrendszeri, 
emésztőrendszeri, légzőszervi, 
érzékszervi, mozgásszervi és 
idegrendszeri problémákat. Hat 
az immunrendszerre, ezáltal 
segít az allergiás, megfázásos 
tünetek kezelésében is.

Kiállítások:

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

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

A fotógalériában
Nyári képek
A Duna – Art Fotóklub tagjai-
naknyári élményeiből összeállí-
tott fotó kiállítás

Programelőzetes:
November 9-én, vasárnap 15 órakor
Paul Portner:
Hajmeresztő
bűnügyi társasjáték két részben
Egy közönséges esős hétköz-
nap délutánon véres bűntény 
történik Washington belvárosá-
ban. Az áldozat: az évszázad 
egyik legnagyobb zongoramű-
vésznője. Mindenki gyanús! 
A rendőrség akcióba lép, 
tanúként pedig ott van a nyo-
mozást aktívan segítő közön-
ség! A közönség – aki mindent 
látott…
Szereplők: Szirtes Gábor, 
Pásztor Erzsi, Keresztes Ildikó,  
Bozsó József, Nagy Gábor, 
Bácsatyai Gergely
Rendezte: Mikó István Jászai 
Mari-díjas

November 6-án, csütörtökön 10 órakor
Babaszínház
Játszótér
Verses, élőzenés vidám játék 
kicsiknek. A szobából el kell 
jutni a játszótérre, erdőn, 
vízen, sivatagon át, de az is 
lehet, hogy a valódi utcán, 
pocsolyákon, zebrákon keresz-
tül, vad autóktól fenyegetve. 
Belépő: 800 Ft.
Jegyek elővételben kaphatók 
a művelődési központ pénztá-
rában.

November 8-án, szombaton 9-12 óráig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseré-
je-vására
Minden kedves vásárlót szere-
tettel várunk!

 
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,- 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, 
hogy október 23-án (csütörtö-
kön) a múzeum a megszokott 
nyitvatartási időben várja láto-
gatóit.

A belépés ezen a napon  
díjtalan!

 

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

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

 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

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

igazolvány és nyugdíjas  
igazolvány is kedvezményre 

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

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

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

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

06 23-360-143

Eőry Emil 
szobrászművész kiállítása

KONTEMPLÁCIÓ 
címmel

Megtekinthető:  
2014. október 25-ig 

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!

Október elsején több mint kétszáz iskolás énekelt népdalokat a 
főtéren, a zenei könyvtár rendezvényén, amelyet a zene világ-
napja alkalmából szerveztek. A gyerekek – és velük együtt az ar-
ra járók – háromnegyed órán át énekeltek magyar népdalokat az 
egész napos zajongás keretében, melyre a felnőtteket is várták. 

„Nem az a lényeg, hogyan, hanem hogy énekelj velünk!” – ez 
volt a mottója annak az egész napos programsorozatnak, melyet 
a zene világnapja alkalmából rendezett a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Zenei Könyvtára.

A zene világnapját 1975 óta Yehudi Menuhin hegedûmûvész 
és az UNESCO zenei tanácsának a felhívására ünnepeljük októ-
ber 1-jén. Menuhin huszonkilenc esztendeje így fogalmazott: 
„Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek, (…) a zene azonban 
továbbra is módot ad arra, hogy az emberek ma is megértsék 
egymást.” E mondat igazságát mi sem igazolja jobban, mint 
a zene világnapján ország-világ szerte megrendezésre kerülő 
programok népszerûsége – akár itt, Érden is, ahol kicsik és na-
gyok, gyerekek és felnőttek énekeltek együtt.

– Minden korosztálynak igyekeztünk programokat nyújtani 
ezen a napon: az óvodásokat délelőtt a zenei könyvtárba vár-
tuk, ahol különböző témájú zenés játékokban vehettek részt. 
Az iskolásoknak a főtéren szerveztünk úgynevezett flash mobot 
– a gyerekek népdalokat énekeltek el, és hozzájuk a téren je-
lenlévők is csatlakozhattak. Délután öt órától a dalolni szerető 
felnőtteket vártuk, akik az Érden mûködő kórusok előadásába 
kapcsolódhattak be – mondta lapunknak Nida Judit zenei 
könyvtáros. Mint megtudtuk tőle, a zenei könyvtár évek óta 
megemlékezik a zene világnapjáról, de az egész napos zajongást 
tavaly szervezték meg első ízben; akkor zenei foglalkozásokkal 
és koncerttel várták az érdeklődőket. A rendezvény most elő-
ször költözött ki a főtérre, amely déltől népdaloktól volt hangos: 
több mint kétszáz gyerek, hatalmas kört alkotva, háromnegyed 
órán át énekelt.

– A zene olyan nyelv, amely nemzetektől, politikai hovatar-
tozástól, földrészektől, világnézettől teljesen független, és min-
denkit képes összekapcsolni. Olyan nyelv, amely mindenki szá-
mára érthető és élvezhető. A zene világnapján nem az a lényeg, 
hogy magas színvonalú produkciót hozzunk létre, hanem hogy 
foglalkozzunk a zenével. Azért szerveztük ezt a flash mobot, 
hogy mindenki megérezhesse azt az erőt, amit a közös zenélés, 
éneklés ad – zárta szavait Nida Judit. Á. K.

Több mint kétszáz iskolás énekelt

A zene világnapja Érden

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! 
 



A kiállítást  Tóth  Tamás  alpol‑
gármester  nyitotta  meg,  aki  be‑
szédében  azt  emelte  ki:  a  száz‑
éves évforduló alkalmat ad arra, 
hogy  emlékező  és  értő  pillan‑
tással  tekintsünk  az  emberiség 
sorsára,  de  mindezt  csak  a  sze‑
mélyes  látásmódon  keresztül,  a 
korabeli  levelezőlapok,  illetve  a 
most  kiállított  képek,  valamint 
az emlékek által.

– Sosem szabad elfelejtenünk: 
mindannyian  kapcsolódunk  az 
első  világháborúhoz,  vagy  csa‑
ládi  történelmünk  által,  vagy 
helyi közösségek örökségén ke‑
resztül.  Az  így  szerzett  tudást, 
amit  továbbörökítünk generáci‑
óról generációra, arra kell hasz‑
nálnunk, hogy gyermekeinknek 
a  békés  jövőt  biztosítsuk,  és 
a  fiatalok  tudják:  mekkora  ér‑
ték a szabadság és a békés élet 
lehetősége.  Minden  fiatalnak 
ismernie kell az első világhábo‑
rú  történetét  –  a  hőstetteket,  a 
kudarcokat  és  a  szenvedéseket 
egyaránt  –  zárta  szavait  Tóth 
Tamás.

Az  alpolgármester  megnyitó‑
ját követően az iskola két diákja 
szavalta  el  Gyóni  Géza  Csak 
egy éjszakára címû versét, majd 
Horváth  Pál  nyugalmazott  tá‑
bornok elevenítette fel nemcsak 
a  háborús,  hanem  az  azt  meg‑
előző  évek  történéseit  is,  végül 
Bende  Iván  fotómûvész  szólt  a 
megjelentekhez.

–  Végigjártam  többször  az 
első világháború hadszíntereit, 
mindenütt  készítettem  felvéte‑

leket,  és  ezek  meg  is  jelentek 
különböző  könyvekben,  ám 
nekem  mindig  hiányérzetem 
volt. E tájak ma már békések, a 
csataterek  helyén  legelők,  vá‑
rosok  állnak,  és  csak  egy‑egy 
emlékû utal arra, hogy e szín‑
tereken valaha véres csata zaj‑
lott,  s  a  képeim  nem  tudták 
visszaadni  azt,  ami  egykor  a 
csatatereken  történt.  Rájöttem 
arra,  hogy  segítséget  kell  kér‑
nem  valamilyen  módon  azok‑
tól,  akik  át  is  élték  a  háborút, 
s  elkezdem  olvasni  a  korabe‑
li  verseket  –  olyan  verseket, 
amelyekkel  korábban  nem  ta‑
lálkoztam.  Ezeken  keresztül 
élhettem  át,  milyen  érzés  egy 
asszonynak hazavárni a katona 
férjét,  vagy  sokadmagammal 
összezárva zötykölődni egy va‑
gonban, ami a háborúba visz… 
Elővettem  hát  ezeket  a  verse‑
ket,  s  megpróbáltam  társítani 
őket azokkal a képekkel, ame‑
lyeket  évtizedek  alatt  készítet‑
tem – így vallott a kiállítás meg‑
nyitóján  a  mûvész,  akit  arról 
kérdeztünk:  miért  iskolákban 
láthatók ezek a képek?

–  Számomra  nagyon  fontos, 
hogy megtanítsuk a gyerekeket 
– és a felnőtteket – jól emlékez‑
ni,  hiszen  ez  az  aktus  sokszor 
gépies;  csupán  évfordulókon 
„emlékezgetünk”.  Itt  van  sze‑
repe  a  mûvészetnek,  amelynek 
segítségével eljuthatunk a gyere‑
kekhez, felnőttekhez. A tanárok 
rendszerint  örömmel  fogadják 
a kiállításomat, hiszen számuk‑
ra  ez  segédanyag,  amelynek 
jóvoltából  egy  kicsit  másképp, 
gazdagabban  tudnak  beszélni 
a  gyerekeknek  történelemről, 
irodalomról  –  mondta  Bende 
Iván, akinek nem ez az egyetlen 
első  világháborús  kiállítása:  a 
Gárdonyi  iskolában  látható  tár‑
lat  bővebb  változata  Tapolcán, 
az  Első  Magyar  Látványtárban 
tekinthető meg. 

–  Ez  egy  vándorkiállítás, 
amely  a  Magyar  Emlékezet 
Kulturális Egyesület segítségével 
utazik  az  ország  gimnáziuma‑
iban.  Várhatóan  a  Vörösmarty 
Mihály  Gimnáziumban  is  lát‑
hatják  majd  képeimet  az  érdi‑
ek  –  mondta  a  fotómûvész,  aki 
azzal  zárta  szavait:  reményei 
szerint e képekből önálló könyv 
is születik majd, amelyet iskolai 
segédanyagként  használhatnak 
tanárok, diákok.

  Ádám Katalin
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október 20. 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… 

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

10:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
11:15 Ízőrzők 12.
11:45 Fény-Kép kulturális magazin
15:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:15 Párbeszéd 

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

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:00 Mozgás sportmagazin
17:30 Fény-Kép kulturális magazin
18:00 Száműzöttek magántörténelme 4. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 59’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Debrecen – Érd
21:00 Száműzöttek magántörténelme 4. rész 

magyar dokumentumfilm. 
Rendező: Kisfaludi András 59’

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 63. rész 
22:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:00 Híradó ism.

október 21. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted… 

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

9:30 Mozgás sportmagazin
10:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:15 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Fehérvár
11:45 Száműzöttek magántörténelme 4. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 59’

16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
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 Ízőrzők 13.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép Kulturális magazin
20:00 Iskolakerülők  

színes, magyar filmdráma, 1989 89’ 
12 éven felülieknek! 
Rendező: Kardos Ferenc 
szereplő(k): Eperjes Károly, Udvaros Dorottya 

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 63. rész 
23:00 Híradó ism.

október 22. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Életem Afrika 17/17. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

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

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

10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/78. 
11:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 63. rész 
16:00 Híradó
16:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Ipress Center-Vác – Érd
18:00 Száműzöttek magántörténelme 4. rész 

magyar dokumentumfilm. 
Rendező: Kisfaludi András 59’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Magyarok a balkáni háborúban 1. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 51’

20:50 Híradó ism.
21:05 Mozgás sportmagazin ism.
21:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:50 Magyarok a balkáni háborúban 1. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 51’

22:40 Charlie Chaplin: Háromszoros baj 
Burleszk

23:05 Száműzöttek magántörténelme 4. rész 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 59’

0:05 Híradó ism.

október 23. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted… 

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

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 63. rész 
10:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
11:00 Charlie Chaplin: Háromszoros baj 

Burleszk
11:25 Fény-Kép Kulturális magazin
11:55 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
15:45 Híradó
16:00 Mozgás sportmagazin
16:30 Ízőrzők 13.
17:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:20 Magyarok a balkáni háborúban 1. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 51’

18:10 Mozgás sportmagazin
18:40 Charlie Chaplin: Háromszoros baj 

Burleszk
19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – eszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés Érd – Dunaújváros
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/79. 
22:00 Híradó ism.
22:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Dunaújváros

0:00 Híradó ism.

október 24. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/79. 
9:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:30 Magyarok a balkáni háborúban 1. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 51’

10:20 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 63. rész 

10:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:05 Aggódunk érted… 

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

12:05 Fény-kép kulturális magazin
16:00 Híradó 
16:15 Ízőrzők 13.
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Száműzöttek magántörténelme 4. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 59’

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 A nap vége 

fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1957 87’ 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k):  Victor Sjöström, Bibi Andersson,  
Ingrid Thulin, Max von Sydow 

21:30 Híradó ism.
21:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:00 Száműzöttek magántörténelme 4. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 59’

23:00 Mozgás sportmagazin
23:30 Híradó ism.

október 25. 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 63. rész 

10:30 Ízőrzők 13.
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Dunaújváros
15:00 Híradó
15:15 Mozgás sportmagazin
15:45 Magyarok a balkáni háborúban 1. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 51’

16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 Bibliai Szabadegyetem 90/79. 
17:50 Fény-kép kulturális magazin
18:20 Aggódunk érted… 

Inzulinkezelés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Charlie Chaplin: Charlie a betörő 
Burleszk

20:00 Aggódunk érted… 
Inzulinkezelés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

20:40 Száműzöttek magántörténelme 4. rész 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 59’

21:40 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

22:10 Charlie Chaplin: Charlie a betörő 
Burleszk

22:40 A nap vége 
fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1957 87’ 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k):  
Victor Sjöström, Bibi Andersson,  
Ingrid Thulin, Max von Sydow 

október 26. 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 13.
11:30 Bibliai Szabadegyetem 90/79. 
15:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:55 Aggódunk érted… 

Inzulinkezelés 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 A nap vége 

fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1957 87’ 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k):  
Victor Sjöström, Bibi Andersson,  
Ingrid Thulin, Max von Sydow 

18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Száműzöttek magántörténelme 4. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Kisfaludi András 59’

20:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 64. rész

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

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 64. rész

2014. október 20 – október 26.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Különleges  kiállítást  láthattak 
az  intézmény  nagytermében  az 
Érdi  Gárdonyi  Géza  Általános 
Iskola  és  Gimnázium  növendé‑
kei,  és  az  oda  betérő  felnőttek: 
az  első  világháború  kitörésének 
századik  évfordulójára  emléke‑
zett a város Bende Iván alkotása‑
inak bemutatásával.

A fotómûvész  képei  a  nagy 
világégés  egykori  hadszínterein 
készültek,  békeidőben;  a  pusz‑
tulásra, pusztításra gyakran csak 
a  felnagyított  fotókon  olvasha‑
tó  versek  emlékeztetik  a  nézőt. 
Ahogy  köszöntőjében  Pintérné 
Bernyó  Piroska  igazgató  fogal‑
mazott:  Bende  Iván  lehetőséget 
ad  arra,  hogy  az  irodalom  és 
a  fotómûvészet  kapcsolatán  ke‑
resztül  ismerhetjük  meg  múl‑
tunk e szomorú eseményeit.

–  Sokan  gondolhatják  úgy, 
hogy  egy  ilyen  kiállításnak  egy 
szélesebb  közönséget  biztosító 
intézményben  kellene  helyt  ad‑
ni.  Én  azonban  úgy  érzem:  a 
diákokat  időnként  szembesíteni 
kell  a  múltunkat  bemutató  do‑
kumentumokkal,  és  lehetőséget 
kell  teremteni  számukra,  hogy 
ne csak a  tankönyvekből  ismer‑
hessék meg a történelmet. Ezért 
fogadtuk örömmel ezt a kiállítást 
– hangsúlyozta az igazgató.

Különleges fotókiállítás a Gárdonyi iskolában

Verses képek harcmezõkrõl
Az elsõ világháború kitörésének századik évfordulójára emlékeztek az érdi Gárdonyi 
Géza iskolában, ahol egy héten át Bende Iván fotómûvész különleges verses képeit 
csodálhatták meg az iskola tanulói, tanárai. A kiállítást még az elmúlt héten Tóth 
Tamás alpolgármester nyitotta meg, majd Horváth Pál nyugalmazott tábornok 
tartott elõadást az elsõ világháborúról, végezetül pedig Bende Iván vallott képei 
létrejöttérõl, mûvészi hitvallásáról.  

Bende Iván különleges képeivel az elsõ világháborúra emlékezett a város
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Bende Iván fotómûvész végigjárta az elsõ világháború hadszíntereit – az 
itt készült képek pedig az országot járják be

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

A pályázati kiírás lényeges elemei, feltételei az alábbiak:

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram  
– ZBR-NY/14

A pályázat célja: A pályázati úton elnyerhetõ forrás által lehetõvé 
válik a lakóingatlanok elavult állapotú, gyenge minõségû hom-
lokzati nyílászáróinak cseréje. A megvalósuló beruházások révén 
jelentõs mértékben csökkenthetõ az épületek energiavesztesége 
és a szén-dioxid-kibocsátás.
A pályázók köre: azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett 
lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerûen lakják. Pályázatot 
benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított techno-

lógiával épített lakóépület 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 hõvédelmének javítását célzó, árnyékoló 
vagy árnyékvetõ szerkezetek beépítésével kombinált nyílászá-
rócsere esetén max. bruttó 520.000 Ft.

A pályázat benyújtása
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon 
(http://zbr-nyilaszarocsere.hu) keresztül nyújthatja be a www.
magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztráció-
val rendelkezõ természetes személy
A pályázatot benyújtani 2014.10.29-tõl a pályázat lezárásáig, 
illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban további felvilágosí-
tás, valamint a részletes pályázati dokumentáció az ÉMI Nonprofit 
Kft. pályázatkezelõ szerv honlapján (www.emi.hu) érhetõ el.
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Az idősek világnapját csaknem 
negyed évszázada ünneplik meg 
világszerte, ugyanis az ENSZ 
közgyûlése 1991-ben nyilvání-
totta október 1-jét az idősek 
világnapjává. Azóta ez a nap 
lehetőséget nyújt, hogy meg-
köszönjük az idős embereknek 
– szülőknek, nagyszülőknek, 
dédszülőknek – mindazt, amit 
értünk és a társadalomért tet-

tek, és tesznek ma is. Ez a nap 
nemcsak az idősek tiszteleté-
ről, hanem az ő elfogadásukról, 
valamint a fiatalabbak támo-
gatásának és szeretetének ki-
fejezéséről is szól. Szeretnénk 
tudatni velük, hogy – noha nem 
kell már bejárniuk a munkahe-
lyükre – ma is nagy szükségünk 
van rájuk. Szükségünk van élet-
tapasztalatukra, bölcsességük-

re, végtelen türelmükre, amivel 
csak ők rendelkezhetnek, és 
amivel taníthatnak bennün-
ket ma, ebben a felgyorsult, 
digitalizált és egyre kevesebb 
időt adó világban. A statisztikai 
adatok szerint több százmillió 
60 év feletti ember él világszer-
te. Magyarországon a lakosság 
20 százaléka idős, és Érden, 
ebben a többségében fiatalok 

lakta városban is talán az or-
szágos átlagot közelítheti meg 
a nyugdíjasok aránya. Persze, 
ezek alapvetően csak számada-
tok, hiszen a kérdés inkább az: 
valójában ki az idős? Mert aki 
60-70 év felett is beengedi az 
életébe az újdonságokat, a friss 
élményeket, és mindig nyitott 
a felfedezésekre, az bizony to-
vább marad fiatalos, és élete 
végéig örülni tud az életnek. 
Sokat jelent, ha az időseket 
szerető család veszi körül, de 
emellett is gyakran összejárnak 
barátaikkal, saját korosztályuk-
ban is meglelik a jó közösséget. 
Érden ehhez minden lehetőség 
adott számukra, hiszen tizen-
két nyugdíjas klub mûködik 
városszerte. Minden telepü-
lésrészen megtalálhatják azt a 
közösséget, ahol befogadják, 
és nemcsak jó barátok, hanem 
nagyszerû programok is várják 
őket hétről hétre. 

Mint a korábbi években, idén 
is zsúfolásig megtelt október 3-
án a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ színházterme, ahol az 
idősekk világnapja alkalmából 
zenés városi ünnepségre várták 
Érd nyugdíjasait. Az ünnepel-
teket Gárdos Attila üdvözölte, 
majd Gerecsné Eszter az alka-
lomhoz illő, saját versét olvasta 
fel. Ezt követően T. Mészáros 
András, Érd város polgármestere 
mondott köszöntőt. Sütő András 
szavaival kezdte: „Önmagát be-
csüli meg minden nemzedék 
azáltal, hogy tudomásul veszi: a 
világ nem vele kezdődött.”

 – Magam is úgy vélem – foly-
tatta a polgármester –, hogy a mi 
világunk önökkel, a nagyszüle-
inkkel kezdődött. Az önök mun-
kájával, az önök építkezésével 

Örökzöld dallamokkal ünnepelték az idõsek világnapját

A világ nem velünk kezdõdött
Október elején, az idõsek világnapjáról megemlékezve szokták idézni Sütõ Andrástól 
a következõ mondatot: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tu-
domásul veszi: a világ nem vele kezdõdött.” Így igaz, hiszen minden nemzedéknek 
voltak, vannak szülei, nagyszülei, akiknek szintén voltak elõdeik, akiket meg kell 
becsülni. Mint minden évben, idén is megemlékeztek városunkban az idõsek világ-
napjáról. Október 3-án a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban vidám, látványos 
zenés mûsorral ünnepelték a nyugdíjasokat. A produkciók elõtt T. Mészáros András 
polgármester is köszöntötte a szépkorúakat.  

– ami számunkra a mindent je-
lenti – a mi nemzedékünk, sőt, a 
mi gyermekeink jövőjét is önök 
alapozták meg. Sokszor mond-
ják az idős emberekre, hogy 
„már megette a kenyere javát”, 
de mi inkább azt mondjuk, hogy 
ők már megtették mindazt, amit 
tehettek, amit tenniük kellett! 
Becsülettel elvégezték mindazt 
ami rájuk volt bízva: hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a család, a 
kisebb-nagyobb közösség, vagy 
akár a nyugdíjas klubok, az ut-
ca, vagy maga a város, a nemzet 
boldogulni tudjon, és mindig 
meg legyen alapozva az a jövő, 
amiben bízhatunk – hangsúlyoz-
ta a polgármester, majd közölte, 
nemrég egy óvoda játszóterének 
felavatásán vett részt, amit az ot-
tani 3-5 éves apróságok is azért 
tudtak használatba venni, mert 
jó nevelést kaptak szüleiktől 
és nagyszüleiktől. T. Mészáros 
András hozzátette: mi pedig 
minden esetben köszönettel tar-
tozunk azért, hogy felnevelték a 
mostani középnemzedéket, nap-
jainkban unokáikra vigyáznak, 
példát mutatva nekik életükkel, 
szeretettel gondoskodnak róluk, 
és tanítják őket a jóra, szép-
re, igazra. Önök teremtették 

meg számukra mindazt, amire 
támaszkodva felnőhetnek, és 
később is megadják nekik azt, 
amivel maguk is értékeket hoz-
hatnak létre – mondta a pol-
gármester, majd hozzáfûzte: 
Nekünk erkölcsi kötelességünk, 
hogy ennek az idősebb korosz-
tálynak is megadjunk mindent, 
amivel könnyíthetjük az életü-
ket. Ezért nem véletlen, hogy az 
új Alaptörvény ennek hangot is 
ad, hiszen a magyar parlament-
ben a törvényhozók úgy fogal-
mazták meg az Alaptörvényt, 
hogy gondoltak az idős nem-
zedékre is – hangsúlyozta T. 
Mészáros András, majd boldog 
nyugdíjas éveket, az aznapi 
mûsorhoz pedig jó szórakozást 
kívánt mindenkinek. 

A nagyszerû hangulatról 
Teremi Trixi és Bozó József 
gondoskodott. A remekül ösz-
szeillő páros nagyszerû dalos, 
táncos produkcióval, operettslá-
gerekkel és örökzöld, az idősek 
által is mindig szívesen énekelt 
dalokkal kedveskedett az érdi 
időseknek. A rendezvény végén 
a nyugdíjasklubok vezetőinek 
megköszönték az egész éves 
szervezői munkájukat. 

 Bálint Edit

Gerecsné Eszter saját versével köszöntötte kortársait az idõsek világnapján
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T. Mészáros András polgármester ünnepi beszédében kiemelte: az idõ
seknek köszönettel tartozunk mindazért, amit felépítettek, mert õk alapoz
ták meg a mi és gyermekeink jövõjét is

helyi társadalom

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 formá-
ban - 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 csa-
ládnak olyan anyagi terhet jelent, amit nem tudna önerőből 
felvállalni, ezért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a 
védőoltáshoz való térítésmentes hozzájutást, amennyiben leány-
gyermekük 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), és jogo-
sultak azok az érdi lakos leánygyermekek is, akik nem Érdre járnak 
iskolába, függetlenül attól, hogy „0”-ik, vagy 9. osztályos tanulók. 
A jogosultak a védőoltást az adatlap kitöltéséval kérhetilk.  

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 iskolaorvosok, a nem 
érdi iskolákba járó leánygyermekeknek  a területileg illetékes házi 
gyermekorvosok adják be az oltást.  (A második oltás fél év után 
esedékes az orvossal egyeztetett időpontban.)

A programban való részvételi szándékról kérjük a regisztrációs 
lapot nyomtatott betűvel kitölteni, és a Polgármesteri Hivatalba 
a jelentkezési határidőig eljuttatni. Regisztrációs lap elérhető a 
www.erd.hu/felhívások, tájékoztatók/Ingyenes HPV oltás  cím-
szó 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



A közlekedésbiztonsági  nap 
résztvevőit T. Mészáros András 
polgármester is köszöntötte, aki 
elmondta: a közlekedési szabá-
lyok  elsajátítását már  gyermek-
korban  el  kell  kezdeni,  annál 
is  inkább,  mert  napjainkban 
mindenkinek részt kell vennie a 
közlekedésben,  és  akár  gyalog, 
kerékpárral  vagy  négykerekû 
jármûvel  teszik  ezt,  mindenki 
szeretne  épségben  célba-  vagy 
hazaérni.  Érd  önkormányzata 
azért  támogatja  a  közlekedés-
biztonsági  napot,  mert  fontos-
nak  tartja, hogy a városban élő 
gyermekek megismerjék a rájuk 
vonatkozó  szabályokat,  ame-
lyek  tudatában  biztonságosab-
ban  vehetnek  részt  a  közleke-
désben. 

A polgármester  köszöntő-
je  után  Pulai  Edina  rövid  is-
mertetőt  tartott  a  kerékpá-
ros  közlekedés  szabályairól. 
A sebességkorlátozás  talán még 
nem  igazán  érinti  a  kisiskolá-
sokat  (lakott  területen,  sisakkal 
legfeljebb  40  kilométer/óra  le-
het,  lakott területen kívül  látha-
tósági mellényben, sisakkal leg-
feljebb 50 kilométer/óra haladá-
si sebesség engedélyezett), de a 
bicikli  biztonsági  felszerelésére 
és az egyéb kiegészítőkre a gyer-
mekeknek is nagyon oda kell fi-
gyelniük. Első és hátsó fék, első 
és hátsó  lámpa megléte  rendkí-
vül  fontos. Ugyancsak a bizton-
ságot szolgálja a biciklis sisak és 
a  láthatósági  mellény.  Emellett 
–  noha  a  kerékpáron  közleke-
dőknek  nem  szükséges  vizsgát 
tenniük, mielőtt részt vennének 
a  forgalomban  –  nem  árt  né-
hány fontos, rájuk is vonatkozó 
közlekedési jelzőtábla jelentését 
megismerni,  és  menet  közben 
odafigyelni  ezekre,  betartani 
azokat a szabályokat, amelyeket 
megkövetelnek.  A hallottakat 
követően  a  gyerekek  egy  tíz 
kérdésből  álló  KRESZ-tesztet 
töltöttek  ki,  amelyek  eredmé-
nye alapján a rendezvény végén 
értékes, közlekedésbiztonsággal 
összefüggő  ajándékokat  sorsol-
tak ki közöttük. Előtte azonban 
Kürti  István  rendőr  őrnagy,  az 
Érdi  Rendőrkapitányság  közle-
kedési  osztályvezetője  tartott 
eligazítást  a  diákoknak  arról, 
hogyan kell gyalogosan és bicik-
livel közlekedni, a Vöröskereszt 
munkatársai  pedig  elsősegély-
nyújtásból  adtak  tanácsokat. 
A pontos  ismeretek  rögzítése  a 
korai gyermekkorban azért  fon-
tos,  hogy  felnőttként  ne  legye-
nek  rossz  szokásaik,  amelyek 
veszélyhelyzetet  okozhatnak  a 
közlekedésben,  rosszabb  eset-
ben baleset is előfordulhat, amit 
mindenki szeretne elkerülni. 
A diákok  többsége  elég  sok 

szabályt ismer, de mindez csak 
akkor ér valamit, ha a minden-
napi közlekedésben be is tartják 
azokat,  és  rendszeres  rutinná 
válik  számukra  a  biztonságos, 
szabályos közlekedés. 
  Bálint Edit
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A közlekedési  jogszabályok 
elmúlt  években  történt  mó-
dosítása  több  pontban  érinti 
a  kerékpárral  közlekedőket. 
A kellő tudás és tapasztalat hi-
ánya azonban komoly veszély-
forrás  lehet,  ezért  különösen 
fontos  a  gyermekek  felkészíté-
se  biztonságos  közlekedésük 

érdekében  –  jelentette  ki  Pulai 
Edina  közlekedési  szakember, 
a  közbiztonsági  nap  szervező-
je. A rendezvény lebonyolításá-
ban az Érdi Rendőrkapitányság 
szakemberei,  a  helyi  Vörös-
kereszt  képviselője  és  az  Érdi 
Polgárőrség  tagjai  is  segítséget 
nyújtottak. 

A szabályok megismerését már gyermekkorban el kell kezdeni

Közlekedésbiztonsági nap iskolásoknak
Idén harmadszor tartottak Érden közlekedésbiztonsági napot az iskolás korú gyer-
mekek részére. A rendezvényt Pulai Edina önkormányzati képviselõ indítványára a 
város önkormányzata is támogatja, mert a rendezvénynek elsõsorban az a célja, 
hogy az általános és középiskolás korú gyerekek tudást szerezzenek a biztonságos 
gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait illetõen, és egyben figyelemfelhívás 
is ez a balesetmentes közlekedésre és a helyes közlekedési magatartásra. 

A diákok nagy érdeklõdéssel figyelték a szabályok ismertetését, hogy sikeresen megoldhassák a KRESZ-tesztet
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A színházterem megtelt kíváncsi diákokkal. A sor elején Kürti István közle-
kedésrendészeti osztályvezetõ és a Vöröskereszt munkatársai

T. Mészáros András elmondta: azért fontos a közlekedési szabályok betar-
tása, hogy mindenki épségben megérkezzen úti céljához

A KRESZ-teszt kitöltésében örömmel vettek részt a gyerekek

Pulai Edina értékelte a teszteket 

mozaik

Rendõrségi közlemény

Cége vagyoni igényét  
akarta biztosítani
Önbíráskodás  bûntett  elkövetésének megalapozott  gyanúja miatt 
folytatott  eljárást az Érdi Rendőrkapitányság Bûnügyi Osztálya S. 
János 56 éves gödöllői lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a  férfi megalapozottan gya-

núsítható azzal, hogy 2013. április 12-én 5 óra körüli időben isme-
retlen társával megjelent Törökbálinton a Mechanikai Mûvek egyik 
üzemépületénél.  A gyanúsított  jogos  vagy  jogosnak  vélt  vagyoni 
igényének úgy próbált meg érvényt szerezni, hogy az épületbe erő-
szakkal bement, az ott őrzési  feladatokat ellátó biztonsági őröket 
megfenyegette és arra kényszerítette, hogy az épületet hagyják el. 
Ezt  követően  az  őrök  ruházatát  átvizsgálták,  a  náluk  lévő  telefo-
nokból az akkumulátorokat kivették és távozásra utasították őket.
Az eljárás során az érdi nyomozók az 56 éves férfit gyanúsított-

ként  hallgatták  ki  a  bûncselekmény  elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt.
Az S. János ellen folytatott eljárást a nyomozóhatóság a napok-

ban  lezárta  és  a  keletkezett  iratokat  vádemelési  javaslattal  meg-
küldte az illetékes ügyészségnek.
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Emődy Attila Ybl-díjas építész, 
aki a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ épületét tervezte – igaz 
még 1969-ben – ezúttal egy má-
sik oldaláról mutatkozott be az 
érdi közönségnek. Október 2-
án ugyanis rajzaiból, grafikáiból 
nyílt kiállítása, amelyeken Érd 
nevezetességeit, a helyiek, de 
az idegenek számára is érdekes 
látnivalóit járta körbe és örökí-
tette meg grafikáin, úgy, ahogy ő 
látta azokat. A tárlat megnyitó-
ján elsőként Szedlacsek Emília, 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ igazgatója köszöntötte 
a résztvevőket. Hangsúlyozta: a 

városban élő, itt dolgozó, vagy a 
munkájukból ide hazatérő em-
berek talán azt gondolják, nem 
sok látnivalót tartogat számunk-
ra ez a város. Szerencsések va-
gyunk, hogy akadnak közöt-
tünk olyan alkotók, akik meg-
látják, és velünk is megláttatják 
a település szépségeit, azokat 
a helyeket, amelyek mellett ta-
lán mi is százszor és ezerszer 
is elmegyünk úgy, hogy észre 
sem vesszük, mekkora értéket, 
és milyen sok szépet rejt ma-
gában. 

A kiállítás megnyitóján az 
érdeklődőket Szigeti Eszter 

előadómûvész dallal köszöntöt-
te, majd T. Mészáros András 
mondta el gondolatait a tárlaton 
látható rajzokról. Beszédében 
előrebocsátotta: mivel nem 
mûvészettörténész és nem is 
esztéta, elsősorban mint érdi 
lakost érintették meg Emődy 
Attila rajzai. Elismerte, maga 
sem gondolta, hogy ilyen szép 
városban élünk! Nem vette ész-
re, vagy legalábbis nem az al-
kotó szemével látta eddig azt 
a sok szép és romantikus he-
lyet, amelyeket ezek a rajzok 
bemutatnak. Talán épp így, egy 
csokorba szedve látható igazán, 
milyen rengeteg látnivaló van 
Érden. A Duna-part, a felújí-
tott, szépséges barokk temp-
lom Ófaluban, a kutyavári rom 
és Érdliget romantikus utcái, 
vagy az egykor teljes pompájá-
ban tündöklő Szapáry kastély, 
amelynek csak a hûlt helye van 
már meg, de talán érdemes len-
ne elgondolkodni azon, hogy 
megérné a városnak, ha újra 
felépítené olyannak, amilyen 
volt, csak egészen más funkci-
ókkal, amelyek a mai korhoz 
igazodnak. 

Emődy Attila rajzai „csip-
keszerû” megfogalmazásban, a 
tervezni, rajzolni jól tudó gra-
fikus könnyedségével azt híva-
tottak bemutatni, hogyan lett 
az egykori nagy faluból élhető 

kertváros. Érdemes megtekinte-
ni ezt a kiállítást, mert rámutat 
azokra a helyekre, amelyeket 
azoknak is érdemes felkeres-
ni, körüljárni, akik a város egy 
másik részében élnek. Felhívja 
a figyelmet például az egykori, 
és mára megújított pincesorra, 
a Fundoklia-völgy festői szép-
ségére, a városközpont látni-
valóira, vagy Ófalu kis utcáira, 
amelyek ma is őrzik a sok évvel 
ezelőtti mivoltukat, mintha ott 
megállt volna az idő. Eközben 
azonban mégis sok-sok min-
den más megváltozott ezen a 
településen – mutatott rá a pol-
gármester, aki – mint mondta 
– kissé szomorúan vette tudo-
másul, hogy minden szépség, 
látványosság és romantika el-
sősorban a múltból, az egykori 
„faluból” eredeztethető, pedig 
azóta mégiscsak várossá fejlő-
dött Érd, de ezt már szinte alig 
tükrözik Emődy Attila rajzai. 
Ennek talán az is oka lehet, 
hogy a nemrégen elkészült lát-
ványosságok most még nem 
oly megkapóak, mint a régebbi 
nevezetességek. Emődy Attila 
szemmel láthatóan építészként 
közelített az általa bemutatott 
helyekhez, szinte belelátott az 
épületekbe, és talán ezt az érzé-
kenységet nem ártana eltanulni 
tőle azoknak is, akik régóta itt 
élnek, és azoknak is, akik éppen 
nemrégen költöztek a városba, 
hogy ők is megláthassák tele-
pülésünk valódi szépségeit és 
értékeit. Emődy Attila megörö-
kítette, és megmutatta nekünk 
ezeket a kincseket, amelyek to-
vábbgondolhatóak, és így talán 
30-40 év múlva újabb neveze-
tességekkel dicsekedhetünk – 
mondta a kiállítást megnyitva T. 
Mészáros András, majd Daróci 
Lajosné, az Irodalomkedvelők 
klubvezetője Bíró András: Nyár 
végi este az érdi kertben címû 
versét mondta el, végül Szigeti 
Eszter még egy dallal megaján-
dékozta a közönséget. Végül 
Emődy Attila köszönetet mon-
dott Szedlacsek Emíliának és 
Ágó Mátyás főépítésznek, akik 
útitársai voltak, és segítették ab-
ban, hogy Érdet jobban megis-
merje, és rajzai által bemutassa. 
Hozzátette: alkalma volt megta-
pasztalni, hogy a városvezetés 
és a városlakók nem kis munkát 
fektettek abba, hogy ez a telepü-
lés ne csak egy főváros közeli, 
jellegtelen alvóváros legyen, ha-
nem egy olyan település, amely-
nek sikerült kialakítani a saját 
arculatát, és élhető, értékekkel 
teli város legyen.

Tegyenek egy érdi sétát 
Emődy Attila kiállításán, amely 
november 2-ig várja a látogató-
kat a kultúrházban.

 Bálint Edit

Emõdy Attila Érdrõl készített rajzaiból nyílt kiállítás a mûvelõdési központban

Egy falu, amelybõl város lett
Ahogyan egy-egy velünk megtörtént múltbéli esemény meg tud szépülni az idõ mú-
lásával, úgy egy remek fotó vagy szeretettel és átéléssel megrajzolt kép is képes 
erõteljesebben felhívni a figyelmet és szebbnek is láttatni a város nevezetességeit, 
jellegzetes helyeit. Emõdy Attila több tucatnyi rajzával úgy kalauzolja el az érdieket 
a jól ismert helyekre, hogy egészen biztosan gyönyörûnek látjuk azt is, amit észre 
sem veszünk a hétköznapokon. Az „Érd – egy falu, amelybõl város lett” címû kiál-
lítást T. Mészáros András polgármester nyitotta meg október 2-án. 

A városban lakók kissé csodálkozva fedezik fel a rajzokon azokat a látnivalókat, amelyek mellett úgy mentek el 
eddig, hogy észre sem vették, milyen szép
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Szedlacsek Emília, a mûvelõdési ház igazgatója, mellette Emõdy Attila 
építész és Szigeti Eszter elõadómûvész

A kiállítást T. Mészáros András polgármester ajánlotta az érdeklõdõk 
figyelmébe.

Daróci Lajosné Bíró András érdi vonatkozású versét olvasta fel

Emõdy Attila a megnyitó végén egy apró ajándékkal kedveskedett T. 
Mészáros Andrásnak   

helyi társadalom

AJTÓ-ABLAK

Budapest III., Bécsi út 267.
(bejárat a Fehéregyházi útról)

Telefon: 430-0181,
e-mail: diadaliv2001@t-online.hu

www.diadaliv2001.hu

- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával

Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 13 éve a lakosság szolgálatában!

Látogasson el a budafoki Duna-partra, a Vasmacska Teraszra, mely 
egész évben várja vendégeit! Télen fedett, kellemesen meleg 

-

Nézzen be hozzánk, hozza el ezt az újságcikket, és 
10% egyszeri kedvezményt adunk a teljes fogyasztás 

árából 3000 Ft számlaérték felett.

Várjuk szeretettel céges- és családi rendezvények alkalmával 
is – amennyiben 2014. október 1. és 2015. március 31. között 

-
-

vasmacskaterasz.hu, vasmacskaterasz@gmail.com

egy étterem,
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Népi és ügyességi játékokkal, 
hangszeres és táncbemutató-
val, mustkóstolással, főző- és 
sütisütő-versennyel és még sok 
izgalmas programmal várta az 
Érdi Teleki Sámuel Általános 
Iskola a családok apraját-nagy-
ját az iskola hagyományos szü-
reti mulatságára. Mint Patkóné 
Séra Ilona igazgató lapunknak 
elmondta, ez a rendezvény már 
évtizedes múltra tekint vissza.

– A szülői munkaközösség 
javasolta, hogy teremtsünk egy 
hagyományőrző napot. Mivel 
egy szüreti bálon gyerekek 
nem vehettek volna részt, úgy 
gondoltuk, családi délutánt ren-
dezünk – és ez azóta hagyo-

mánnyá vált. Ide a szülő csak 
a gyerekkel jöhet, és fordítva 
– hangsúlyozta Patkóné Séra 
Ilona, aki beszélgetésünk alatt 
körbevezetett a szépen feldíszí-
tett iskolaépületben, amelynek 
földszintjén kézmûves foglalko-
zások zajlottak: az egyik terem-
ben a gyerekek és a felnőttek 
papírdíszeket és őszmanócská-
kat készítettek, egy másik te-
remben társasjátékoztak, míg 
a következőben ínycsiklandó 
sütemények kellették magukat. 
Az édességeket a szülők (és a 
gyerekek) sütötték még otthon, 
és díszítették fel gondosan a 
legfinomabb sütemény-verseny-
re. A tornaterem környékén is 

nagy volt a nyüzsgés: a fellé-
pők készültek a tánc- és egyéb 
bemutatókra. Magát a termet 
már kora délután feldíszítették 
a vacsorához; a helyiség meg-
telt asztalokkal, hiszen 230-an 
igényeltek vacsorajegyet.

– Tizenkilenc bográcsban fő 
az étel az udvaron; emellett az 
iskola is főz egy nagy üstben, 
hogy mindenkinek jusson a 
finom ételekből. A bográcsos 
főzőverseny mellett hagyo-
mány az őszi csokor-készíté-
si verseny, illetve az legszebb 
ősztündér-pár díjazása; a kicsik 
közül sokan beöltöztek idén 
is ősztündérnek, és nemcsak 
a lányok, hanem a fiúk is… 
Hagyomány az is, hogy az isko-
lában mûködő táncszakkörök is 
bemutatkoznak a nagyközön-
ségnek. A sok egyéb foglalko-
zás mellett nem maradhat el 
az igazi szüreti mulatság, azaz 
a mustkészítés (és -kóstolás) 
sem: idén két csapat préseli, 
darálja a szőlőt. Az egyik család 
nemcsak szőlőprést hozott, ha-
nem egy kétlovas kocsit is, amin 
a gyerekek és szüleik egy-egy 
kört mehetnek az iskola körül 
– tette hozzá az igazgatónő.

Nem volt ezen a napon a 
hatalmas iskolaudvarnak olyan 
pontja, ahol ne zajlott volna 
valamilyen verseny, ügyességi 
próba, játék, bemutató. Nagy 
sikere volt a népi játékoknak és 
hangszereknek csakúgy, mint a 
sörösdobozos célbadobásnak és 
a gólyalábazásnak. Bár a vacso-
rára „csak” 230-an maradtak, a 
délutáni mulatságon ott volt a 
telekis gyerekek mintegy fele, 
no meg a családjuk, sőt, eljöttek 
korábban végzett diákok is, akik 
külön főzőcsapatot alkottak. 

– Jönnek ilyenkor nagyma-
mák, nagypapák is, mivel na-
gyon népszerû ez a mulatság. 
A diákoknak a szüreti családi 
nap teljesen ingyenes, a fel-
nőttektől kérünk 1500 forintot 
– ebből fedezzük a vacsora alap-
anyagát – zárta szavait Patkóné 
Séra Ilona.

A délután három órától zajló 
programokat nemcsak vacsora 
koronázta meg, hanem tombola 
és tánc is. Az esti mulatságra 
a gyerekek már nem marad-
tak, de a felnőttek sokáig ropták 
a Teleki iskola 2014-es szüreti 
családi napján. Ádám Katalin

Családi szüreti mulatság a Teleki iskolában

Bográcsozás, népi játékok és közös vacsora 
Mustkóstolás, lovaskocsizás, fõzõverseny, kézmûveskedés, népi játékok, hangszer- 
és táncbemutató – többek közt ezek programok szerepeltek a Teleki iskola október 
4-i családi szüreti mulatságán. Az évtizedes múltra visszatekintõ rendezvényen az 
iskola diákjainak fele vett részt, családostul, és bár nem mindenki maradt vacso-
rára, így is 230 fõre terítettek a bálteremmé varázsolt tornateremben.

Idén lovaskocsizás is várta a telekis gyerekeket
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Tizenkilenc bográcsban fõtt az étel az udvaron

A mustkészítés és  -kóstolás idén is népszerû program volt

Egy õsztündérke, a sok versenyzõ közül

Sütemények versenye - a kiállított finomságokra nemcsak szavazni lehe-
tett, zsûrizés után meg is ehették a gyerekek

A kézmûves foglalkozásokon többek közt õszmanók készültek

Még egy aranyos õsztündér

A családi mulatságon bemutatkoztak az iskola tánccsoportjai is

helyi társadalom
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A mûvészet  iránti  elkötelezett-
ségével kezdtük a beszélgetést, 
majd  kiderült,  Fülemen  Rózát 
éppen  pár  nappal  ezelőtt  hiva-
talosan  is  kinevezték  a  hunga-
rikumok nagykövetévé, végül a 
Franciaországban  élő  ötvenha-
tosok  felkutatásáról  és  a  róluk 
szóló  könyvről  is  szót  kellett 
ejtenünk, hiszen Róza asszony, 
számos elfoglaltsága mellett, ez 
utóbbit is szívügyének tekinti.

– Miért tartja fontosnak, hogy 
a Termál Hotel Ligetben havon-
ta nyíljon képzőmûvészeti ki-
állítás?
–  A mûvészet  számomra  lel-

ki  feltöltődést  jelent.  Magam 
ugyan nem mûvelem, de nagyon 
kedvelem, ezért egyfajta pártoló 
tevékenységet  is  felvállaltam, 
hisz  jól  tudom,  hogy  a  kortárs 
mûvészek igencsak nehéz hely-
zetben  vannak  napjainkban. 
Nem elég a tehetség, amellyel a 
mûvet megalkotják, vevőt is kell 
találni  ahhoz,  hogy  a  mûvész 
megélhessen. Az eladásnak pe-
dig  egyik  lehetősége,  ha  teret 
adok  a  kiállításoknak,  hogy  az 
alkotó  itt  találkozhasson  a  po-

tenciális  vásárlóval.  Számos  ér-
di mûvésznek volt már tárlata a 
szállodában. Általában egy festő 
és egy szobrász mutatkozik be, 
de volt már családi tárlat, illetve 
mester  és  tanítványa  alkotásait 
bemutató kiállítás is. Mivel sze-
rencsém  volt  több  országban 
élni,  mindig  törekedtem  arra, 
hogy külföldön is bemutassam, 
népszerûsítsem a magyarorszá-
gi mûvészeket. Amikor például 
az Európai Magyar Gimnázium 
ügyvezető  igazgatója  voltam, 
mûvészeti  klubot  szerveztem a 
diákoknak,  ahol  magyar  ven-
dégek  oktattak.  Többek  között 
Eőry  Emil  is  egy  hónapon  át 
tartott órákat.

– Az utóbbi három év jó ré-
szét Párizsban töltötte, és ez új 
távlatokat, új lehetőségeket kí-
nált a magyar kortárs mûvészet 
népszerûsítéséhez. Hogyan sike-
rült betörni Párizsba?
– Nem fér hozzá kétség, hogy 

minden  mûvész  álma  legalább 
egyszer  Párizsban  kiállítani, 
hiszen  azt  az  európai  kultúra 
fővárosaként tartják számon, és 
aki ott bemutatkozhat, annak ez 

a  lehetőség nem kis mértékben 
befolyásolja egész pályafutását. 
Mivel  a  francia  fővárosban  mi 
magyarok  nem  rendelkezünk 
olyan „főhadiszállással”, ahol a 
kortárs  mûvészek  kiállíthatnák 
alkotásaikat,  elkezdtem keresni 
a  kapcsolatot  magángalériák-
kal.  Így  találtam  rá  egy  kore-
ai,  majd  egy  japán  galériára. 
A koreaiban  két  évvel  ezelőtt 
kiváló  visszhangja  volt  Eőry 
Emil  szobrászmûvész  tárla-
tának,  majd  idén  szeptember 
11-én  a  japán  Toko  Galériában 
Karsch Manfred, Kéri Mihály és 
Fritz  Rautner  tárlatát  nyithat-
tam meg. 

– Ezek által egyfajta nemzet-
közi kapcsolat is megszületett…
–  Igen,  ugyanis  két  évvel  ez-

előtt  a  koreai  galéria  tulajdo-
nosának  kedvességét  azzal  vi-
szonoztuk,  hogy  Hende  Csaba 
miniszter  úr  segítségével  –  aki 
ugyancsak  mûvészetpártoló 
ember  –  a  Stefánia  Palotában 
szerveztünk  egy,  Párizsban 
élő  koreai  kortárs  festőket  be-
mutató  kiállítást.  Ennek  óriási 
visszhangja  volt  –  különösen 

Koreában  –,  három ottani  tévé-
társaság  is  jelen  volt  és  közve-
títette a  tárlat megnyitó ünnep-
ségét.

– Így kezdődött tehát a pári-
zsi kapcsolat. Hogyan fogadták 
az érdi mûvészeket a francia 
fővárosban, és legutóbb a Toko 
Galériában? 
– Nagyszerû visszhangja volt, 

sokan voltak rá kíváncsiak, de a 
megnyitón nemcsak a remek al-
kotásokkal,  hanem  hungariku-
mokkal is óriási sikert arattunk. 
A megnyitó  utáni  állófogadás 
megszervezésében  nagyszerû 
partnerem  volt  Vasuta  Gábor 
vállalkozó,  aki  prémium  kate-
góriájú,  nagyon  finom  magyar 
fröccseit  hozta  el;  valamint 
Tóth  Tibor,  a  Surjánhús  igaz-
gatója,  aki  a  különféle  húské-
szítmények  magyaros  ízeivel, 
kolbász-,  sonka-  szalámi-  és 
szalonnafalatokkal  bûvölte  el 
a  francia  látogatókat.  A Flavon 
cég  igazgatója,  Gaál  László  a 
cég  termékeiből  összeállított 
csomagot  küldött  a  nagykövet-
feleségeknek.  A hungarikumok 
külföldi  népszerûsítését  eddig 
is  fontos  feladatomnak  tartot-
tam,  de  nemrég  hivatalosan  is 
kineveztek  a  hungarikumok 
nagykövetének,  így  mostantól 
még  nagyobb  felelősség  hárul 
rám  e  tekintetben,  aminek  ter-
mészetesen  igyekszem  maxi-
málisan  megfelelni,  hogy  kül-
földön  is  piacot  szerezhessünk 
a  kiváló  magyar  termékeknek. 
Már  felvettem  a  kapcsolatot 
nagy,  neves  cégek  vezetőivel, 
és  úgy  vélem,  a  Hungarikum 
Szövetség tagjai mindenképpen 
a  segítségemre  lesznek  abban, 
hogy  e  téren  a  lehető  legtöbb 
sikert elérjük.

– Ha jól sejtem, ettől függetle-
nül a mûvészek továbbra is szá-
míthatnak a támogatására?
–  Természetesen.  A Termál 

Hotelben folytatódnak a havon-
ta  megrendezett  tárlatok,  és  a 
párizsi  kiállítás  viszonzásaként 
–  ismét Hende Csaba miniszter 
úr jóindulatú segítségével élve – 
novemberben négy-öt Párizsban 
élő,  japán  képzőmûvész  mu-
tatkozik  majd  be  a  Stefánia 
Palotában. Ugyanakkor egy óri-
ási  meglepetést  is  tervezünk, 
de  mivel  nem  szeretném  előre 
lelőni  a  poént,  nem  árulhatom 
el, mi lesz az, csak annyit, hogy 
egy  igazi  párizsi  csodára  szá-
míthat majd a közönség.

– Idén egy különleges könyvbe-
mutató is tervben van. Elárulna 
erről is valamit?
–  Amikor  a  férjemet  párizsi 

nagykövetnek  kinevezték,  ter-
mészetesen  vele  tartottam,  de 
nem kívántam az unatkozó dip-
lomatafeleség bőrébe bújni, ha-
nem  mindenképpen  hasznossá 
akartam tenni magam. A francia 
nyelv  tanulása  és  a  kiállítások 
szervezése  mellett  arra  gon-
doltam,  összegyûjthetném  az 
1956-ban  Franciaországba  me-
nekült  magyarokat.  Párizsban 
az „ötvenhatosok” már csaknem 
fél  évszázada  minden  évben 
a  Diadalív  közelében  tartják 
meg  az  október  23-ai  megem-
lékezést.  Ilyenkor  a  rendőrség 
lezárja  a  forgalmat,  és  a  ma-
gyarok  a  francia  hadsereg  ka-
tonáival  közösen  koszorúzzák 
meg az ismeretlen katona sírját. 
Úgy  véltem,  érdemes  felkutatni 
azokat,  akik  az  1956-os  forra-

dalom  és  szabadságharc  utáni 
megtorlások elől,  fiatalon elme-
nekültek  Magyarországról,  és 
Franciaországban  kezdtek  új 
életet. Érdekelt, hogyan sikerült 
boldogulniuk egy idegen ország-
ban.  Csaknem  ezernyolcszáz 
ilyen  embert  sikerült  megtalál-
nom, és egy valami közös ben-
nük:  mindegyikük  sokra  vitte 
új  hazájában. Meggyőződésem, 
hogy ezek az emberek rengeteg 
élettapasztalatot és bölcsességet 
halmoztak föl, amit nem kellene 
a sírba vinniük, ezért összehoz-
tam  egy  kis  csapatot,  amely-
nek köszönhetően megszületett 
egy  beszélgetéskötet  Tar  Pál 
nyugalmazott  nagykövettel. 
A nyomdakész  állapotban  lévő 
kötet borítóját Szyksznian Vanda 
budapesti grafikusmûvész készí-
tette. Még ebben az évben meg-
jelenik,  és  itt, Magyarországon, 
illetve  Párizsban  is  lesz  majd 
bemutatója.  Bálint Edit

A hungarikumok nagykövete a magyar mûvészetet is népszerûsíti külföldön

Érdi alkotók mutatkoztak be Párizsban
Mint már hírt adtunk róla, szeptember 11-én három érdi festõmûvésznek nyílt 
kiállítása Párizsban, a Toko Galériában. A tárlat szervezésében kulcsszerepe volt 
Fülemen Rózának, aki immár három évtizede kötõdik munkája révén az érdi Termál 
Hotel Ligethez, és egyszersmind elkötelezett támogatója a kortárs mûvészetnek. 
Számos kiállításnak adott, ad ma is otthont a szállodában, és mióta Párizsban is 
él, közvetítõ szerepet vállal abban, hogy az európai kultúra egyik fellegvárában 
magyar, köztük érdi kortárs mûvészeket népszerûsítsen.

Karsch Manfred, Kéri Mihály és Rautner Fritz érdi festömüvészek a párizsi utcán

A megnyitón Pierre Laniau elöadómûvész egy Kodály csellóátirattal lepte 
meg a közönséget

A kiállításra sokan voltak kíváncsiak, de nemcsak a kiállított alkotásoknak, 
hanem a hungarikumoknak is sikerük volt

panoráma

Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
pályázatot hirdetett ki a Fûtéskorszerûsítés (Kazáncsere) alprog-
ramra,  valamint  a  Háztartási  nagygépek  energiamegtakarítást 
eredményező cseréje alprogramra fordítható támogatásban való 
részesülésre.
A pályázati kiírások lényeges elemei, feltételei az alábbiak:
Fûtéskorszerûsítés (Kazáncsere) alprogram – ZFR-KAZ/14
A pályázat célja: A pályázati úton elnyerhető forrásból lehetőség 
nyílik a  lakóingatlanok elavult állapotú gázkazánjainak új kon-
denzációs gázkazánra történő cseréjére, és ehhez kapcsolódóan 
a  fûtési  és  használati  melegvíz-rendszerük  korszerûsítésére. 
A gázkazánok  cseréjével  jelentősen  csökkenthető  az  energia-
veszteség és a széndioxid-kibocsátás.
A pályázók köre: azon magánszemélyek, akik a pályázattal érin-
tett  életvitelszerûen  lakott  lakóépület  tulajdonosai.  Pályázatot 
benyújtani  legfeljebb  4  lakásból  álló,  nem  iparosított  techno-
lógiával épített  lakóépület részét képező  lakás korszerûsítésére 
lehet.  Az  egyes  lakások  tulajdonosai  önállóan  nyújtanak  be 
pályázatot.
A támogatás formája: vissza nem térítendő
A támogatás mértéke: max. 40 %
A támogatás összege: max. bruttó 650.000 Ft
A pályázat benyújtása: A pályázatot  kizárólag  elektronikus 
úton,  a pályázati  portálon  (http://zfr-kazancsere.hu)  keresztül 
nyújthatja  be  a  www.magyarorszag.hu  Kormányzati  Portálon 
ügyfélkapus  regisztrációval  rendelkező  természetes  személy. 
A pályázati  portálon  regisztrálni  a  pályázati  kiírás  meghirde-
tésétől  (2014.09.22),  és  a  pályázatot  benyújtani  2014.10.22-től 
2015.  01.31-ig,  illetve  a  rendelkezésre  álló  forrás  kimerüléséig 
lehetséges.

Háztartási nagygépek energiamegtakarítást  
eredményező cseréje alprogram – HGCS-2014

A pályázat célja: A háztartások energiahatékonyságának növe-
lése meglévő háztartási nagygépek  (hûtő/fagyasztó) új, magas 
energiahatékonyságú  hûtő/fagyasztó  berendezésekre  történő 
cseréjének támogatására.

A pályázók köre: Magyarországi lakóhellyel rendelkező nyugdí-
jas, illetve nagycsaládos magánszemélyek.

A támogatás formája: vissza nem térítendő

A támogatás mértéke: 
•   A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén a bolti ár 

50%-a, de maximum 25.000,- Ft / háztartási gép.
•   A++  és  A+++  kategóriájú  háztartási  nagygép  beszerzése 

esetén a bolti ár 50%-a, de maximum 35.000,- Ft / háztartási 
gép.

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

A pályázatok  benyújtásával  kapcsolatban  további  felvilágo-
sítás,  valamint  a  részletes  pályázati  dokumentáció  az  ÉMI 
Nonprofit  Kft.  pályázatkezelő  szerv  honlapján  (www.emi.hu) 
érhető el.
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„Építsd újra önmagad!”- szól 
a Nippon Zengo jelmondata. 
A napokban nyílik meg a má-
sodik klub Érden, ahol kipró-
bálhatjuk az új testmozgást. 
A küzdősport a kyokushin kara-
te elemeit ötvözi az aerobikkal. 
Az edzés különlegessége, hogy 
rövid idő alatt rengeteg mozdu-
latot – ütést, rúgást – hajtanak 
végre a résztvevők, mindezt 
buzdító kiáltásokkal, mosollyal 
az arcukon. 

A sportág 2007-ben jött lét-
re olyan emberek számára, 
akik az önvédelem elsajátítá-
sa mellett fölösleges kilóiktól 
is meg akarnak szabadulni. Az 
új japán őrületről a többszörös 
Európa- és sokszoros magyar 
bajnokot, 6 danos karate mes-
tert, a Nippon Zengo alapítóját, 
Brezovai Sándort kérdeztük.

 – A Nippon Zengo egy tö-
megsportrendszer, hiszen egy 
küzdősport teljes repertoárját 
foglalja magában. Ez a prog-
ram mindenkinek lehetőséget 
ad arra, hogy egyfajta önvédel-
met gyakoroljon, megtanuljon 
egyenesen ütni, rúgni, köríve-
sen rúgni, hátrafelé rúgni, több 
irányba ütni, rúgni és mind-
emellett óriási kondíciót sze-
rezzen, és ami nagyon fontos, 
hatalmas súlyvesztéssel jár. 
Nem kell rengeteg pénzt táp-
lálékkiegészítőkre költeni, csak 
sportolni. Rendszeres sporttal, 
heti 4-5 alkalommal, illetve vé-
kony étrenddiétával nagyon ko-
moly súlyvesztést lehet elérni 
úgy, hogy nem esünk össze, 
az eredmény pedig feszes test-
alkat.

– Az edzésen, amit láttam, 
egy-két kivételtől eltekintve csak 
nők vettek részt. Kiknek ajánl-
ható ez a sport?

– Kortól, nemtől függetle-
nül ajánlom mindenkinek. 
A legidősebb tagunk például 
egy 60 év körüli nő, de van 7 
éves tagja is a Zengo szövet-
ségnek.

– A keleti sportágakra jellem-
ző, hogy bizonyos életfilozófiá-

val élnek. A Nippon Zengonak 
mi az életfilozófiája?

 – „Építsd újra önmagad”, il-
letve feltétlen tisztelete a társak-
nak, barátoknak, partnereknek, 
akikkel együtt edzünk, és en-
nek továbbélése a családban, 
valamint kiterjedése az egész 
társadalomban. Vegyük észre 
a másikat, tisztelettel viseltes-
sünk a másik iránt, senki ne 
nézze le a másikat! Ezt nagyon 
fontosnak tartom. Az edzésnek 
például van egy olyan része, 
amikor a résztvevőknek meg 
kell fogniuk egymás kezét, telje-
sen mindegy, hogy mennyire iz-
zadt meg a szomszédunk, vagy 
hogy sovány vagy éppen kövér 
az, aki mellettünk áll. Arra is 
figyelünk, hogy ha valakinek 
valamilyen problémája van, azt 
demokratikus úton, közösen 
beszéljük meg, ne pedig egy-
mást megkerülve. Itt egy család 
van, a Nippon Zengo család, 
nincsenek különbségek, csak 
kölcsönös tisztelet. 

– Említette, hogy itt nem csak 
puszta zsírégetésről van szó, 
hanem komoly önvédelmi gya-
korlatokat sajátítanak el a részt-
vevők. A rendszeres edzés meg-
tanít minket arra, hogy megvéd-
jük magunkat az utcán?

– Így van! A Nippon Zengo 
azért több, mint egy aerobik 

óra, és ezzel nem akarom az 
aerobikot sem lebecsülni, hiszen 
fantasztikus alakot el lehet érni 
rendszeres aerobikozással, de itt 
a résztvevők önvédelmet is tanul-
nak, illetve a Nippon Zengonak 
köszönhetően magabiztosab-
bakká válnak. Beszámolhatok 
3-4 olyan lányról a tanítványaim 
közül, akiket már ért utcai at-
rocitás, és meg tudták magu-
kat védeni. Például egy fiatal 
szolnoki lányt akart a támadója 
megerőszakolni, de a lány be-
törte támadója orrát, így megme-
nekült. A férfi azóta rács mögött 
van, a lány előtte soha nem tett 
ehhez hasonlót. Összességében 
elmondható, hogy a Nippon 
Zengo nem helyettesíthető egy 
harcmûvészeti tudással, de 
a tanítványok nagyon jól rúg-
nak, ütnek, így lehetne belőlük 
harcmûvészt is képezni, hiszen 
megtanulják az alapokat. 

– Ha már szóba kerültek az 
ütések, rúgások, miből áll pon-
tosan egy ilyen edzés?

– Ahogy láthatta, igen színes 
a repertoár. Egy edzésen több 
ezer ütés és rúgás van. A tempó 
feszített, egy perc alatt nyolcvan 
mozdulatot hajtanak végre a 
résztvevők, mindezt folyamatos 
irányváltoztatásokkal.

– Hol találhatnak ide az érdi 
sportolni vágyók?

– Érd központban kedden es-
te fél héttől nyolcig, pénteken 
este hattól hétig vannak az órák. 
Az első edzés ingyenes minden-
ki számára, ezért is érdemes 
kipróbálni a Nippon Zengot. 
Általában 15-25 fő között mo-
zognak az órák, korosztálytól 
függetlenül. Vannak tavaszi, 
nyári, téli programjaink, feszti-
váljaink, edzőtáboraink is, ezek 
kivétel nélkül Szentesen kerül-
nek megrendezésre. Fitbalance 
rendezvényeken is jelen va-
gyunk, valamint október 23-án 
lesz egy Nippon Zengo giga-
fesztivál. Azért giga, mert kö-
zel 700 jelentkezőnk van eddig. 
Mindenkit szeretettel várunk!

 Gájász Enikő

Ismét rangos versenyt rendeztek 
városunkban a harcmûvészet 
magyarországi legjobb mûvelői, 
amelyek között örvendetesen 
egyre több az érdi, akik közül 
egyre többen nyernek aranyér-
met. Az országos szakszövetség 
hétvégi országos bajnoksága 
az Érdi Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskolában siker volt.

 Megtelt az iskola sportcsar-
noka békés harcmûvészekkel 
szombaton, egész nap három 
szőnyegen folytak a versenyek, 
de mielőtt megkezdődött volna 
a küzdelem, a felvonult sporto-
lók és a vendégek oroszlántán-
cot nézhettek végig. Két fiatal-
ember öltözött be oroszlánnak 
és akrobatikus mutatványukkal 
szórakoztattak, illetve adtak 
erőt a résztvevőknek. Jelen volt 
Varga István, szakszövetségi fő-
titkár, Fejér Gábor főtitkár és vá-
rosunk régi-új polgármestere, T. 
Mészáros András, aki ezekkel a 
szavakkal nyitotta meg a rangos 
rendezvényt: 

– Büszke vagyok arra, 
hogy ismét az ország legjobb 
harcmûvészei versengenek vá-
rosunkban az érmekért és a 
serlegekért, ahogy ez már az 
utóbbi években többször is 
előfordult, sőt, tavaly a világ 
legjobbjai is Érdre jöttek – s jó 
versenyzést kívánt.

– Egyesületünk négy éve 
szervezi az országos szakszö-
vetség versenyeit Érden – nyi-
latkozta lapunknak Balogh 
Péter, az Érd Shaolin Wushu 
és Sportakrobatika elnöke. 
– Eddig tizenkét bajnokságot 
rendeztünk, ebből három ma-
gyar bajnoki döntő volt, és egy 
Világkupát, az Imaf világszö-
vetség megbízásából, ahol ti-
zenegy ország harcmûvészei 
voltak jelen, minden kontinenst 
képviselve ezzel. Egyesületünk 
versenyzői minden évben sike-
resen helytállnak ezeken a ver-
senyeken, és igen sokszor lehet 
érdi versenyzőt látni a dobogó 
felső fokán. Nagy hangsúlyt he-

lyezünk az utánpótlás korú ver-
senyzőkre, de vannak sikeres 
felnőtt versenyzőink is. 

A hétvégi bajnokság az or-
szágos szakszövetség bajnoki 
sorozatának második fordulója 
volt, amelyre az ország min-
den szegletéből jöttek ver-

senyzők (Nyíregyháza, Pápa, 
Mezőtúr, Győr, Szombathely, 
Mosonmagyaróvár, Szolnok, 
Budapest, Budaörs, Törökbálint, 
Szigetszentmiklós, Érd), azaz 
tizenkét városból, huszon-
egy egyesületből mintegy 

másfélszázan. A versenyt 
az Érdi Shaolin Wushu és 
Sportakrobatika sportegyesület 
és a Magyar Wushu Egyesület 
elnöke, Serflek József közösen 
rendezte. A tavaszi és az őszi 
fordulók alapján kerülnek a 
versenyzők a döntőbe, ahova a 
szövetség az eddig elért pontok 
alapján rangsorolva hívja meg a 
versenyzőket. A döntő győztesei 
kerülnek be a magyar kungfu 
válogatottba. Az idei döntő idő-
pontja november nyolcadikán 
lesz, szintén Érden, a Batthyány 
tornacsarnokban.

A második forduló – érdi 
– eredményei, formagyakorlat 
kategóriákban: Mák Attila 5 
arany, Mák Dorottya 4 arany, 
Szalma Péter 2 arany, 1 ezüst, 
Bereczki András 1 ezüst, Bényei 
Máté 2 arany, 2 bronz, Nagy 
Márk Krisztián 2 arany, 1 ezüst 
1 bronz, Pataki Éva 1 arany, 
1 ezüst. Full contact küzde-
lemben: Szabó Bence +90 ki-
logramm, arany (érdekesség: 
Bence súlya 72 kg.!), Fekete 
Barnabás 65 kg., arany. 

Összesítve tehát az érdi ver-
senyzők taroltak: tizennyolc 
arany-, négy ezüst- és három 
bronzérmet nyertek, amely jól 
mutatja, milyen eredményes 
munka folyik az egyesületben. 

 (temesi)

Új, intenzív, zsírgyilkos sport a keleti szellem jegyében

Küzdelem a kilók ellen is

Az ütõ- és rúgógyakorlatok mellett a nyújtás is szerepet kap
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Nippon Zengo: egy nagy család

Harcmûvészek lepték el a Batthyány iskolát

Érdi sikerek az országos bajnokságon

Felsorakoztak a csapatok
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Az aranyérmes érdi versenyzõ, Bényei Máté gyakorlata a zsûri elõtt

Oroszlán-tánccal kezdõdött a verseny

sport
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Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú
termékeket, kizárólag kiadónkon keresztül vásárolhatja meg.

Keresse webshopunkat a tema.hu oldalon,
vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!

119 FOGYASZTÓ/SALAKTALANÍTÓ KÚRA

Akciós ár:
5.000 Ft

Listaár: 
10.000 Ft

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

10.000 Ft értékű 
10 alkalmas, fogyasztó/
salaktalanító kúra 
a világ leghatékonyabb 
méregtelenítő övével
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

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

120 TALPREFLEXOLÓGIA/GÉPI TALPMASSZÁZS 10 ALK.

Akciós ár:
5.000 Ft

Listaár: 
10.000 Ft

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

10.000 Ft értékű 
10 alkalmas talpreflexoló-
giás kúra a világ leghaté-
konyabb, talpmasszírozó 
készülékével
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

019 JÓGA KEZDŐKNEK 10 ALKALOM

Akciós ár:
9.000 Ft

Listaár: 
18.000 Ft

1196 Bp., Hunyadi utca 87, tetőtér 
Telefon: 06 (30) 589 7874 
Email: shanti@jogasziget.hu
http://www.jogasziget.hu

Többször is gondoltál 
már rá, de még nem 
merted kipróbálni? 
Fontos számodra az 
egészség, a fiatalság és 
a belső nyugalom?

117 CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

Akciós ár:
3.000 Ft

Listaár: 
6.000 Ft

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

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

121 VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR, 10 ALKALOM 

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

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

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

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).

123 VADÁSZREPÜLŐGÉP SZIMULÁTOR, 10 ALK.

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

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

Beülhetsz egy az igazihoz 
megtévesztésig hasonló 
MIG-29-es vadászgép
pilóta kabinjába,
de repülhetsz Szu-25,
Szu-27, Szu-33, F-15,
A-10 gépekkel is.

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

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.

092 EGYEDI DEKORÁCIÓJÚ DÍSZTÁRCSA 

Akciós ár:
8.500 Ft

Listaár: 
17.000 Ft

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

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

077 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
25.995 Ft

Listaár: 
51.990Ft

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

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



ABLAK-AJTÓ

ÜVEGFELETT FÓLIÁZÁS!!! Lakás, 
üzlet, irodák, ipar, üvegeinek hõvédõ, 
betörésvédelmi, (Rács helyett), uv védõ 
FÓLIÁZÁSA garanciával. 30/4648-104

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

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

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

Budafoki és Érd Tusculánumi élelmi-
szerboltunkba gyakorlattal rendelkezõ 
csemegepultos-eladót felveszünk.T:06 
30 582 1280

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

Szobafestõ szakmunkást foglalkoz-
tatnék. T:06 20 912 2208

ÁLLÁST KERES

Otthonápolást vállal megbízható, 
szakképesítéssel rendelkezõ ápolónõ. 
T:06 20 286 5551

Takarítást vállalok. T:026 30 713 
7022

ÁLLAT

Letojt tyúkok vására: 750 Ft/db, azon-
nal 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





















AUTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLETJÁRADÉK

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

Életjáradéki szerzõdést kötne, belsõ 
kerületi ingatlanra, budai, több gyere-
kes család. 06-20-426-0015

FELVÁSÁRLÁS

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

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

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

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

Érd-Parkvárosban eladó 72 m² ame-
rikai konyhás (beépített bútorral) két 
hálószobás+elõszoba+fürdõszoba+
WC+terasz. Ár: 14,9 M Ft. T:06 20 
513 6676















Eladó Kincsesbánya-Rákhegyen 
300 N-öles telek 1 szoba konyhás téli-
esített faházzal. T:06 30 5656 901

Eladó Érdligeten 2 szobás családi 
ház 65 m², 700 m² telek. Ár:13,5 M Ft 
T:06 70 942 7157

INGATLANIRODA

JÁRMÛ

AUTOJAT MEGVASAROLOM! lehet 
serult vagy akar roncs is.forgalombol 
INGYENESEN kivonom,kiszallasi dij nel-
kul a het minden napjan!06704330123

KERT

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

Marhatrágya, gombatrágya, fekete 
föld, virágföld, sóder, homok, egész 
évben rendelhetõ! T:06 30 5611 569

KIADÓ

Amerikai konyhás, berendezett, tel-
jesen közmûvesített lakás, gépkocsi 
beállóval, hosszú távra kiadó. T:06 20 
920 4261

Albérlet Érdligeten! 40 m²-es felújított 
ház, kerttel kiadó, 55 E Ft/hó+rezsi+2 
hó kaució. T:06 70 332 5544

Parkvárosban garzonlakás kiadó 1-
2 fõnek 40 E Ft+rezsi+kaució. T:06 
20 470 7491

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

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

Érd központjában található ven-
déglátóegység, más tevékenységre is 
kiadó. T:06 20 910 7526

Érdligeten az óvodával szemben 35 
m²-es üzlethelyiség kiadó. T:06 70 
612 0268























KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MUNKÁT KÍNÁL

Nyugdíjas vízvezeték szerelõt kere-
sek, fürdõszoba és konyha felújításhoz, 
szerszáma legyen. T:20-449-6963

MUNKÁT VÁLLAL

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

Családi házak takarítását vállalom, 
referenciával, nagy gyakorlattal. Most 
kedvezõ áron! T:06 30 9703 593

MÛHELY - KIADÓ

Érden kiadó 50 és 100 m²-es helyi-
ségek! Aszfaltos út, ipari áram van. 
T:06 20 264 7849

OKTATÁS

Angol magánórák gyakorlott tanár-
tól, hagyományos módszerrel, bármely 
napszakban. T:06-20-9255-288













MATEMATIKA és FIZIKA korrepe-
tálás, érettségire felkészítés. T:06 23 
378 077, 06 30 566 4456

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-
8909

RÉGISÉG

KIMAGASLÓ ÁRON vásárolunk 
hagyatékot, antik bútorokat, festmé-
nyeket, régi márkás órákat, Herendi 
és körpecsétes Zsolnai tárgyakat! 06-
30/944-8539 József krt.15

ROBOGÓ

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

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitelben, 
bútormozgatással, takarással akár 
azonnalra! Vezetékes telefon: 706-
6419 Mobiltelefon: 06-20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS











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

TÁRSKERESÕ

68/168/82 özvegyasszony keresem, 
65-70 éves káros szenvedélytõl men-
tes férfit, õszinte, komoly kapcsolatra. 
T:06-30-330-0966

TELEK

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

Érden 500 N-öles telek eladó: 10 M 
Ft. T:06 70 256 1885

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Eladó olcsón:szivattyú, TV, asztal, 
rekamié, hokedli, nõi ruhák XXL méret 
500 Ft/db. T:06 70 942 7157

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
csap,szifon,wc-tartály,radiátor,elzáró 
csere javítás.Vízóra csere beszerelés 
mosó és mosogatógép bekötés 06 70 
642 75 26
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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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Hazai pályán veretlen vendég
látók vártak az egyre jobban és 
eredményesebben játszó ven
dég érdi csapatra. Míg a gödöl
lőiek sorozatuk folytatására, 
addig az érdi csapat vezető he
lye megőrzésének reményében 
várta a találkozót.

Hazai támadásokkal kezdő
dött a mérkőzés, de néhány perc 
után az Érd magához ragadta a 
kezdeményezést. Az első gól
szerzési lehetőség is a vendégek 
előtt adódott, de Gyurácz B. 
kecsegtető helyzetben a kapu 
mellé fejelt. Negyedóra eltelté
vel kiegyenlítetté vált a csapatok 
küzdelme, de váratlanul mégis 
a hazaiak szerezték meg az első 
találatot. A 21. percben Brkic 
D. kísérte a hazaiak támadóját, 
majd az alapvonalról kapusá
nak akarta haza rúgni a labdát. 
Kertész F. közben kimozdult a 
kapujából, így a középen érkező 
Rontó R. senkitől sem zavartat
va lőtt az üresen maradt kapu
ba. 10. A vendég érdieket nem 
zavarta meg a váratlan hazai ta
lálat, tovább folytatták megszo
kott játékukat, amelynek hama
rosan meg is lett az eredménye. 
A 35. percben Kónya B. indítá
sával Obot D.S. futott el, majd 
a kapust is kicselezve gurított a 
hálóba. 11. A továbbra is aktí
van támadó érdiek a félidő előtt 
már maguk javára fordították a 
mérkőzés állását. A 43. percben 
Obot D. S. ismét egy hosszú 
indítással futott el és a kapus 
mellett megszerezte a vezető 
találatot. 12.

A második félidőre úgy jöt
tek ki a hazaiak, hogy legalább 
a döntetlen eredményt elérjék 
ezért csapatuk támadójátékát 
igyekeztek feljavítani. Az érdi 
csapat pedig azt játszotta, amit 
ilyenkor kell, gyors kontrákkal 
igyekezett a találkozót vég
leg eldönteni. Nyíltabbá vált a 
mérkőzés, és izgalomból sem 
volt hiány. Mindkét kapu több
ször fogott veszélyben, sőt, egy 
szögletrúgás után a vendégek a 

gólvonalról mentették meg ka
pujukat az egyenlítő találattól. 
Negyedóra elteltével alább ha
gyott a hazaiak lendülete, ezt 
kihasználva a vendégek újabb 
találattal növelték előnyüket. 
A 61. percben érdi szöglet után 
Feil M. szerezte meg a labdát 
és 15 méterről lőtt a hálóba. 1
3. Eldőlni látszott a találkozó, 
de ez sem a színvonal, sem az 
iram visszaesésében nem mu
tatkozott meg. A vendég érdi 
csapat sem állt be az eredmény 
őrzésére, hanem további roha
mokkal igyekezett újabb talá
latokat elérni. A 70. percben 
Brkic D. szögletét Csizmadia 
Z. közelről lőtte a hálóba. 14. 
A végeredményt a 82. percben 
Csizmadia Z. 23 méterről le
adott lövése állította be. 15.

A vártnál biztosabb, nagyará
nyú győzelmet aratva az érdi 
csapat jobb gólkülönbségével 
tovább őrzi vezető helyét a baj
noki táblázaton.

Gödöllői SK – Érdi VSE  
1-5 (1-2)
Gödöllő, 150 néző
Vezette: Péli Á.
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Ebedli Z., Csiszár Z., Pintér 
N. (Berzéki D.) – Csizmadia 
Z., Kovács B. (Cservenka G.), 
Kónya B. – Brkic D. (Héray L.), 
Obot D.S., Gyurácz B. (Feil M.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Rontó R. 21’, Ill. 
Obot D.S. 35’, 43’ Csizmadia Z. 

70’,82’, Feil M. 61’
Sárga lap: Ország P., Feil M.

A találkozó után mindkét 
edző az érdi csapat játékát 
emelte ki.

Limperger Zs.(Érd): 
– Az első félidőben kapott bu

ta gól után azt a játékot játszot
ták a fiúk, amit szeretnénk és 
teljesen megérdemelten nyer
tük meg a találkozót.

Jenei S.(Gödöllő): 
– Úgy érzem, ameddig tudtuk 

az Érd játékát kontrolálni, rend
ben volt a csapat. Sajnos, utána 
nem tudtuk felvenni a versenyt 
a vendégek támadójátékával. 
Gratulálok az Érdnek.

A 10. fordulóban, október 
18án szombaton kettő órakor 
a Taksony csapata érkezik az 
Ercsi úti pályára, majd októ
ber 26án vasárnap fél kettőkor 
Örkényben vendégszerepel az 
Érdi VSE.

Utánpótlás csapataink  
eredményei:
U 21 Százhalombattai VUK- 
Érdi VSE 14-0
Érdi VSE –Taksony 0-6
U 15 Érdi VSE- Érd Fogócska 2-1
U 13 Érdi VSE – Törökbálint 
0-1
Érdi VSE – Diósd TC 0-0
Érdi VSE –Asterix 0-0
U11 Érdi VSE- Törökbálint 1-3
Érdi VSE – Diósd TC 0-4
Érdi VSE – Asterix 0-3
  Harmat Jenő

Az Ercsi úti sporttelepen került 
sor az Érdi VSE évadnyitó 
nyílt sakkversenyére, melyen 
a hazai versenyzőkön kívül 
érdi amatőrök, tárnokiak, 
valamint a MartonVál SE és a 
Százhalombattai TC sakkozói 
képviseltették magukat. A végig 
jó hangulatú küzdelmes verseny 
érdekes, különleges játszmákat 
is eredményezett.

Az első fordulótól kezdve élen 
álló Czakó László (Érdi VSE) 

megállíthatatlan volt és 100%os 
teljesítménnyel nyerte a versenyt. 
A többi helyezésről az utolsó for
duló döntött és a képzeletbeli 
dobogóra még két érdi állhatott 
fel: Holtság István lett a második 
és Tóth Ferenc a harmadik.

További díjazottak:
–  a legjobb 20 év alatti: Kelemen 

Krisztián (MartonVál SE),
–  a legjobb 10 év alatti: Pálinkás 

Lőrinc (Érd),

Gödöllõi SK – Érdi VSE 1-5 (1-2)

Nagyszerû játékkal

Nyílt sakkverseny

–  a legjobb női versenyző: 
Mocsári Eszter (Százhalom
battai TC)
Továbbra is várjuk a sakkozni 

kívánókat az Ercsi úti sportte
lepen vasárnaponként 10.30 és 
14.00 óra között. H. P. L.

A gödöllõi csapat nem tudta megállítani a zöld mezes érdi csatárokat
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Amint arról már beszámoltunk, 
a DömötörMátrai Beáta–Nagy 
Krisztina érdi strandröplabda 
csapat a sikeres obszereplés 
után megpróbálta a szinte le
hetetlent. Kijutni a 2016os riói 
olimpiai tornára – amelynek az 
egyik kvalifikációs állomását 
szeptember második hétvégéjén 
rendezték meg Odensében. Az 
érdi hölgyek továbbjutása nem 
sikerült, a duó kiesett, de rögvest 
tegyük hozzá: nem akármilyen 
kalandokat követően. A Delta 
Röplabda Sportegyesület ve
zetőjét, az egykori válogatott 
röpist, Mátrai Beátát kérdeztük 
a dániai túráról.

– Mielőtt elutaztak, beszél-
tünk, s azt mondta akkor, hogy 
szeptemberben Dániában már 
hideg lesz, nem igazi strandidő. 
Így volt?

– Így, mert a verseny hétvé
géjén a reggeli órákban alig volt 
több 10 foknál, de ha csak ez 
lett volna a baj, egyetlen szót 
sem szólnék erről…

– Akkor mondja el a gondo-
kat…

– Sosem szerettem, ha egy 
sportember erre is, meg arra 
is hivatkozik, de ami velünk 
történt, az több volt, mint bal
szerencse.

– Avassa be a kalandjaikba az 
olvasóinkat is…

– Kezdődött azzal, hogy le
késtük a frankfurti csatlakozást. 
Igaz, csak néhány perccel, de 
ez pontosan elég volt ahhoz, 
hogy hoppon maradjunk. Mivel 
Frankfurt és a dániai Odense 
között nem repül gép félórán
ként, új útvonalat kellett ke
resnünk. Találtunk is, egy dán 
kisváros, Buillund beiktatásá
val. Csak innen tudtunk tovább
repülni Odensébe. Ráadásul, s 
ez volt az igazi baj, az egyik 
reptérre vezető sztrádán bele

keveredtünk egy súlyos baleset
be. A bennünket szállító autó 
megúszta, de volt halálos áldo
zata is a szerencsétlenségnek. 
Képzelheti, hogyan éltük meg… 
Azt már nem is mondom, hogy 
újabb késést szedtünk ösz
sze. A lényeg, hogy kora reg
gel indultunk Pestről, s csak 
valamikor este érkeztünk meg 
Odensébe. Fizikailag is, lelkileg 
is összetörve, s másnap reggel 
mi voltunk az első pár, amelyik 
pályára lépett.

– Gondolom, vereséget szen-
vedtek…

– Nem, téved, mert ilyen előz
mények után is legyőztük 20
ra a luxemburgiakat, ami még 
bennünket is meglepett.

– Ezzel fel is ébredtek, s rög-
vest „ott voltak” a pályán…

– Ami az ébredést illeti, nem 
is szunyókálhattunk, mert 
olyan hidegre ébredtünk, mint 
amilyen nálunk október köze
pén van. Talán ha 10 fok volt. 
Fáradtan, kialvatlanul kellett be
melegítenünk. Aki sportolt, tud
ja, hogy nincs ennél rosszabb.

– Az első meccs eredménye azt 
tükrözte, mégis sikerült.

– Az igen, de a második már 

nem. A házigazda dán lányok 
ellen mérkőztünk, akik egyrészt 
jó röpisek, másrészt pedig is
merték a pályát. Ki is kaptunk 
20ra, s nem igazán bántuk, 
hogy aznap már nem kellett 
pályára lépnünk.

– De másnap igen…
– Igen, de azt a találkozót 

is elveszítettük. A dánokhoz 
hasonlóan szintén erős, egysé
ges szlovén páros volt az el
lenfelünk. Itt már elfogytunk, 
kijött a szerencsétlen utazásunk 
minden baja. Ismét kikaptunk, 
megint 20ra, s ezzel ki is es
tünk.

– Ami azt jelenti, hogy nem 
lesz ott a röpis párjával, Nagy 
Krisztinával a 2016-os olimpi-
án.

– Igen, ezzel az álommal 
szegényebbek lettünk, persze, 
tudtuk, nagyon nehéz lesz, lett 
volna végigmenni a kvalifikáci
ós állomásokon.

– Mivel a hölgyek mindig kor-
talanok, gondolom, megpróbál-
ják a 2020-as játékokat.

– Ennyire azért a hölgyek 
sem kortalanok… Túl vagyunk 
már a tini koron. Kriszta meg is 
mondta nekem, hogy hazai ver
senyeken még szívesen pályára 
lép,  de a nemzetközieket már 
nem vállalja.

– És ön?
– Én azért hajtanám, hogy ne 

fejezzük be „rossz szervával” 
a páros létünket, meg azért is, 
mert tudom, mennyi kemény 
munka ment kárba, s merem 
állítani, hogy elsősorban a hihe
tetlen utazás és a körülmények 
miatt.

– Keres új párt?
– Ha találnék olyat, aki vál

lalja a rendszeres és kemény 
edzéseket, akkor igen. Ha nem, 
akkor én is csak a hazai verse
nyeken indulok.

 Róth Ferenc

A körülmények is „bûnösek”, hogy nem sikerült a továbbjutás

Lekésett repülõ,  
karambol, tél az õszben


