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Folytatódik a munka
T. Mészáros András tervekrõl, lehetõségekrõl, 
a lezárult kampányról beszélt.

3

Közbiztonság
Rendõrségi eredményekről számolt be a városi 
kapitányság vezetőhelyettese.

2

Iskola a múzeumban

A múltat nemcsak elméletben bemutatni és megõrizni szándékozó múzeumpedagó-
gusok gyakorlati tevékenységükrõl tartottak konferenciát Érden, amelynek a Magyar 
Földrajzi Múzeum adott otthont. A gondolatébresztõ tanácskozás résztvevõi az érdi 
járás helytörténeti gyûjteményt is bemutató múzeumaiból érkeztek, és elsõsorban 
arról cseréltek eszmét, hogyan lehetséges ezeket a gyûjteményeket az általános és 
középiskolai tananyagba illesztve megismertetni az ifjú nemzedékkel.      7. oldal

Sakk-készlet 20 ezer gyufaszálból
Lépésrõl lépésre gyarap-
szik sakkgyûjteménye, 
aminek már országos, 
sõt, határon túli híre van, 
különösen a sok ritka-
ság közül az egyiknek, 
amelyik gyufából készült 
és bekerült a rekordok 
könyvébe. Mindezek a kü-
lönlegességek Érden ta-
lálhatók, Németh József 
nyugdíjas jogász otthoná-
ban, akinek sakkóra- és 
sakk-könyvgyûjteménye 
is legendás. 12. oldal

Kutyák az óvodában

Valóban hamis jószág a kuvasz? Milyen is az a mu-
di? Hány õsi magyar fajtát ismerünk? Többek közt 
ezekre a kérdésekre kaphattak választ a Kisfenyves 
óvodába járó gyerekek október 10-én, a Magyar 
Kuvasz Fajtagondozó Egyesület bemutatóján. Jázmin 
és Bíbor, a két kuvasz, illetve Akác, a mudi elvarázsol-
ta a gyerekeket, akik maguk is részt vehettek a kutyás 
produkciókban. 9. oldal

Állatok a könyvtárban
Állatkert a könyvtárban címmel rendeztek szí-
nes, változatos programokkal családi délutánt. 
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Tervezett formák
Design Management Díjat kapott az érdi  
GIA Form Szerszám- és Alkatrészgyártó Kft. 
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Almanap

Almalé, almás pite, al-
mahalászat és almato-
rony – szinte minden e 
finom és roppant ízle-
tes gyümölcs – az alma 
– jegyében zajlott októ-
ber 18-án a Tusculanum 
Tagóvodában, ahol a 
szüret és a finomabbnál 
finomabb gyümölcsök be-
takarítása alkalmából vi-
dám almanapot tartottak. 
 9. oldal

Maminbaba

Tánc, torna, kikapcsoló-
dás a mamának, kelle-
mes, ringató együttlét a 
babának – vajon mi ez? 
Érden egyre több kisgyer-
mekes anyuka tudja a vá-
laszt: ez a Maminbaba 
hordozós latin fitness. 
 8. oldal
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A napokban  arról  tett  bejelen-
tést  a  rendőrségen  egy  érdi  fér-
fi,  hogy  a  saját  háza  udvarából 
ismeretlen  elkövető  eltulajdo-
nított  egy  értékes  mountain 
bike  kerékpárt.  Azt  is  közölte 
a  károsult,  hogy  ingatlanán  be 
volt  kapcsolva  a  térfigyelő  ka-
mera.  A rendőrök  visszanézték 
a  felvételeket,  és  a  járőröknek 
ismerősnek  tûnt  a  biciklitolvaj. 
Visszaemlékeztek  arra,  hogy 
nem  sokkal  korábban  igazol-
tattak  egy  fiatalembert  az  ut-
cán,  aki  épp egy kerékpárt  tolt. 
A kamera felvételei és a nyomo-
zati  adatok  alapján  sikerült  is 
beazonosítani  a  22  éves  férfit, 
akit  előállítottak,  majd  az  ello-
pott biciklit  is megtalálták nála. 
Így a tulajdonos kára megtérült, 
a  fiatalembert  pedig  őrizetbe 
vették  a  rendőrök,  és  gyorsított 
úton  történő  bíróság  elé  állítá-
sát  is kezdeményezték – kezdte 
lapunknak  adott  nyilatkozatát 
Tolnai Ildikó rendőr őrnagy. 
– Ugyancsak gyors büntetésre 

számíthatnak azok a fiatalok, aki-
ket falfirkálás miatt állítottak elő 
az  Érdi  Rendőrkapitányságon. 
Lakosok  tettek  bejelentést  ar-
ról,  hogy  a  Bagoly  utcai  vasúti 
átjárónál  graffitiket  fest  néhány 
fiatal. A járőrök azonnal a hely-
színre  vonultak,  de  addigra  a 
falfirkálók  kereket  oldottak. 
A rendőrök  azonban  elkezdték 

az  adatgyûjtést,  majd  átkutat-
ták a környéket, és nem sokkal 
később  rá  is  bukkantak  arra  a 
három  csellengő  fiatalra,  akik 
megalapozottan  gyanúsíthatók 
azzal,  hogy  falfirkákkal  rongál-
tak  meg  épületeket  a  Bagoly 
utcai  átjárónál  és  környékén. 
Igazoltatásukat  követően  a 
helyszíntől  nem  messze  az  el-
dobott  színes  festékszórókat  is 
megtalálták  a  járőrök.  Kiderült, 
hogy nem ez volt az első esetük, 
ugyanis Érd területén már több-
ször,  több  helyen  is  falfirkák-
kal  csúfítottak  el  falfelületeket. 
Nem árt, ha a graffitiző fiatalok 
figyelembe  veszik,  hogy  a  fal-
firka  már  nem  enyhébb  bün-
tetést  feltételező  rongálásnak, 
illetve  szabálysértésnek  minő-
sül,  hanem  bûncselekménynek 
számít,  így  az  elkövetője  akár 
három év  letöltendő szabadság-
vesztéssel  is  sújtható  –  figyel-
meztetett  Tolnai  Ildikó  rendőr 
őrnagy,  majd  beszámolt  azok-
ról az esetekről, amelyekben az 
elkövetőkre  gyorsított  bírósági 
eljárással  már  30  napon  belül 
kiszabták a büntetést. 
–  Érden  a  Kócsag  utcában 

egy  családon  belül  történ  sú-
lyos  testi  sértés.  Itt  rokonok 
verekedtek  össze,  akik  minden 
előzmény nélkül – talán korábbi 
sérelmek miatt  –  kinn  az utcán 
összekaptak,  és  az  erősebbik 

fél  nyolc  napon  túl  gyógyuló 
sérülést  okozott  a  rokonának, 
akinek  a  bal  kezén  eltört  az 
egyik  ujja.  A súlyos  testi  sértés 
elkövetőjét  30  napon  belül  bí-
róság  elé  állították,  aki  ezért  a 
bûncselekményért  akár  három 
évig  terjedő  börtönbüntetést  is 
kaphat.  Egy  áruházi  tolvajt  is 
sikerült tetten érni, valamint egy 
betörőt  is  elfogtak,  aki  a  száz-
halombattai  lakótelepen  köve-
tett  el  betörést;  mindkettőjüket 
gyorsított  eljárással  állították  a 
bíróság  elé,  így  nem  kell  soká 
várniuk a büntetésükre. 
A kapitányságvezető  helyet-

tes  egy  friss  sikerről  is  beszá-
molt:  október 16-án két betörőt 
fogtak  el  a  rendőrök  Érden,  a 
Kéményseprő  utcában.  A gyors 
reagálás  a  szomszédoknak  volt 
köszönhető, akik a kora délutáni 
órákban telefonon értesítették a 
rendőrséget, hogy gyanús alako-
kat  láttak az utcában. A járőrök 
azonnal  kivonultak,  és  egyik 
családi házban elfogták azt a két 
férfit,  akik megpróbáltak ugyan 
elrejtőzni  a  rendőrök  elől,  de 
sikertelenül.  A betörés  meghi-
úsult,  semmit  nem  vittek  el  a 
házból, de kiderült, hogy előző-
leg már jártak egy másik családi 
házban,  ahonnan  több  értéket 
eltulajdonítottak, így ez a kár is 
megtérült. A tetten ért betörőket 
őrizetbe  vették  és  előállították 

az Érdi Rendőrkapitányságra. 
Miután  beszámolt  az  elmúlt 

napok  eredményeiről,  a  kapi-
tányságvezető  helyettes  arra 
is  felhívta  a  figyelmet,  hogy  a 
rengeteg figyelmeztetés ellenére 
továbbra  is  igen  nagy  az  olyan 
alkalmi lopások száma, amelyek 
az  állampolgárok  figyelmetlen-
sége  miatt  következnek  be. 
A rendőrség  nem  győzi  hang-
súlyozni, hogy egy kis odafigye-
léssel  mindenképpen  megelőz-
hetőek azok a lopások, amelyek 
szinte  alkalmat  kínálnak  azok-
nak,  akik  a  „könnyû  prédára” 
vadásznak.  Például  a  bevásárló 
központok  parkolójában  egyet-
len pillanatra  se hagyják nyitva 
a  gépkocsijukat!  Még  arra  az 
időre  is  megéri  bezárni,  amíg 
visszatolják  a  bevásárlókocsit  a 
gyûjtőhelyre.  Pakolás  közben 
se  tegyék  a  táskájukat  a  nyitva 
hagyott  autó  ülésére,  mert  az 
alkalmi  tolvaj  egy  szempillan-
tás  alatt  képes  meglépni  vele. 
A riasztót  mindig  érdemes  be-
üzemelni,  akkor  is,  ha  csak  rö-
vid időre szállnak ki a jármûből. 
Ugyanakkor  az  áruházak  par-
kolójában  „márkás  termékeket” 
kínáló alkalmi árusoktól soha ne 
vásároljanak,  mert  csalás  áldo-
zatai  lehetnek.  A zsúfolt  helye-
ken  –  piacokon,  áruházakban, 
tömegközlekedési  eszközökön 
–  fokozottan vigyázzanak a  tás-
kájukra, pénztárcájukra, mert itt 
van  a  zsebtolvajok  „paradicso-
ma”,  és  csak  a  kellő  pillanatra 
várnak.  Éppen  ezért  ne  hagy-
ják zsebben a pénztárcájukat, a 
hölgyek a vállra akasztható tás-
kájukat  tartsák  szorosan  a  tes-
tük mellett, és semmiképpen se 
hagyják  táskájukat  az  őrizetle-
nül hagyott bevásárló kocsiban 
–  addig  sem,  amíg  lehajolnak 
egy  termékért!  A nyílászárók, 
nyitva  hagyott  bejárati  és  tera-
szajtókról már nem is beszélve 
–  az  alkalmi  tolvajok  ezekre 
„szakosodnak”, és mire a meg-
lopott,  károsult  emberek  ész-
be  kapnak,  már  árkon-bokron 
túl  vannak  az  elkövetők.  Nem 
lehet  kizárólag  a  rendőrség-
től  várni  a  bûncselekmények 
visszaszorítását  akkor,  ha  az 
állampolgárok  nem  vigyáznak 
kellőképpen  a  saját  értékeikre. 
Márpedig  ez  mindenkinek  ér-
deke. Ne adjanak esélyt a tolva-
joknak, inkább nehezítsék meg 
számukra az elkövetést, és nem 
fognak próbálkozni! 
– Lehet, hogy ezeket a jótaná-

csokat  már  sokszor  elmondtuk 
és leírtuk, de az alkalmi lopások 
magas számából ítélve úgy tûnik, 
még mindig nem elégszer figyel-
meztettük a lakosokat, ezért tar-
tottam fontosnak újra megtenni 
–  hangsúlyozta  lapunknak  nyi-
latkozva  Tolnai  Ildikó,  az  Érdi 
Rendőrkapitányság  helyettes 
vezetője. 
  Bálint Edit

Rendõrségi eredmények és bûnmegelõzési jótanácsok

Elfogták a biciklitolvajt és a falfirkálókat
Korábban gyakran érte az a vád az rendõröket az érdi lakosok részérõl, hogy a 
kapitányságon nem foglalkoznak elég körültekintõen az úgynevezett kisebb súlyú 
vagyon elleni bûncselekményekkel, mert az alacsonyabb értékû lopások elkövetõit 
nem is keresik, csak eredmény nélkül, hamar lezárják az ügyet. Azt, hogy az utóbbi 
években jelentõsen megváltozott ez a gyakorlat, már nem egy eset igazolta. Így 
például a közelmúltban is elfogtak egy biciklitolvajt, valamint három graffitizõ 
fiatal is rendõrkézre került – tudtuk meg Tolnai Ildikó rendõr õrnagytól, az Érdi 
Rendõrkapitányság helyettes vezetõjétõl.

Tolnai Ildikó rendõr õrnagy: A falfirka már nem enyhébb büntetést feltételezõ rongálásnak, illetve szabálysértésnek 
minõsül, hanem bûncselekménynek számít, így az elkövetõje akár három év letöltendõ szabadságvesztéssel is sújtható

helyi társadalom

Tájékoztatás 
Érd Megyei Jogú Város  

Tehetséggondozó Ösztöndíjáról
Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Oktatási  és  Mûvelõdési 
Bizottsága az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
tanulmányi  ösztöndíjakról  szóló  30/2013.  (IX.24.)  önkormány-
zati  rendelet  7.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  jogkörében  eljárva 
a  Tehetséggondozó  Ösztöndíjpályázat  2014/2015.  tanévre  szóló 
pályázatait elbírálta. 
A  49/2014.  (IX.29) OMB határozat  alapján  az  alábbi  95  tanuló 

részesül 10.000 Ft/hónap összegû tanulmányi ösztöndíjban:

Bacsó Sára
Bagi Miklós László
Barabás Vivien Magdolna
Baranyai Sára
Béres Lilla
Bihari Ádám Bence
Bihari Eszter Beatrix
Bodnár Eszter
Borka Bálint
Borsay Enikõ
Czeglédi Bálint Róbert
Dallos Virág
Detki Anna Cilla
Detki Dominika Csenge
Dobos Dóra
Dobrádi Lilla
Dömötör-Nagy Dóra
Édes Gergõ
Elekes Márta
Erényi Júlia Gabriella
Farkas Ákos
Farkas Laura Fruzsina
Fazakas Norbert
Ferdinándi Gyöngyvér 
  Boglárka
Ferenczi Fanni
Filep Ákos
Fogarasi Áron Zoltán
Fülöp Noé
Gábor Viktória
Galamb Violetta Szederke
Gergely Klára
Gulyás Alíz
György-Mózes Réka
Haszon Emese
Haszon Luca
Hegedüs Nikolett Mónika
Helmeczi Kristóf
Holtság Dóra Renáta
Horgos Aletta Pálma
Horváth Júlia Kata
Hürkecz Péter
Janicsek Melinda
Kádár Julianna Enikõ
Kirilla Réka Alexandra
Kisfaludy Fanni
Kisfaludy Kinga
Kiss Gabriella Annamária

Kovács Balázs
Kovács Noémi Katinka
Kovács Zsuzsanna
Kristóf Gergely
Lászka Patrik
Lévay Sára
Madarász Tamás Zoltán
Majzik Bálint Zoltán
Majzik Sára Virág
Melegh Anna Sára
Meskó Alex István 
Miskéri Maja Rebeka
Müller Dávid Attila
Nádasi Soma
Nagy Kristóf Márk
Nagy Regina
Németh Noémi
Oláh Andrea
Pintér Katrin
Rátz Nikoletta
Ruzsinkó Bence Károly
Sági Petra
Serényi Laura
Sikolya Dominika
Sinkó Eszter Szolanzs
Suhó Csaba István 
Svingor Emma Dóra
Svingor Hanna
Szabó Ágnes Angéla
Szabó Eszter Noémi
Szalai Norbert
Szalma Péter
Szatmáry Zsófia
Széphalmi Dóra
Szirmai Tünde
Szõke Bálint Csaba
Sztojka András
Szûcs Lilla
Takács Bertalan
Varga Lilla Andrea
Varga Zsófia Sára
Várhegyi Cintia
Végh Norbert
Vincze Boglárka
Virágh Anna
Vörös Eszter Anita
Zana Dániel Imre
Zana Klaudia Olimpia

Oktatási és Mûvelõdési Bizottság

Érd	 Megyei	 Jogú	 Város	 Önkormányzat	
Oktatási	és	Művelődési	Bizottsága	az	Érd	
Város	Esélyteremtő	Ösztöndíjpályázatáról	
szóló	 30/2013.(IX.	 24.)	 önkormányzati	
rendelet	 18.	 §	 (1)	 bekezdésében	 fog-
lalt	 jogkörében	 eljárva	 az	 Esélyteremtő	
Ösztöndíjpályázat	 2014/2015.	 tanévre	
szóló	pályázatait	elbírálta.

Az	50/2014.	(IX.	29.)	OMB	határozat	alap-
ján	 az	 alábbi	 12	 tanuló	 részesül	 10	000	
Ft/hónap	tanulmányi	ösztöndíjban:	

Fehér	Szabina	Fanni
Kovács	Andrea	Gina
Kovács	János	Martin																			
Liszencziás	Elvira																										
Munkácsi	Karolin	Rachel													
Novák	György	Angeló
Nyári	István		
Sándor	Benedek	József															
Sándor	Eszter	Fanni		
Saphír	Ágnes	Adrien
Sipos	Nikolett																														
Ván	Evódia.

	 Oktatási és Művelődési Bizottság

Tájékoztatás Érd Megyei Jogú Város  
Esélyteremtő Ösztöndíjáról
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Vannak emberek, akiknek sem-
mi nem jó. Élhetnek bárhol, 
bármikor, még azt sem tudják 
megbecsülni, hogy Érden bá-
mulhatják a csillagos eget. Így 
nem kell csodálkoznunk azon, 
hogy T.Gy. érdi lakos, a Magyar 
Népköztársaság állampolgára 
nem tett eleget választási köte-
lezettségének. Ült a kertben egy 
idejekorán beszerzett szatyor 
sör mellett, rést ütve az alko-
holtilalom szigorán, olvasgatott 
fakult (és szakadt) nyugágyában 
és élvezte a vasárnapot. Nem ér-
dekelte az sem, hogy a Hazafias 
Népfront által hosszas mérle-
gelés után kiválasztott jelöltet 
hozza kellemetlen helyzetbe. 
Sőt, bizonyos értelemben meg-
kérdőjelezi szocialista hazánk 
demokratikus elveit, a négy 
esztendőnként esedékes válasz-
tások hitelességét. T.Gy., ami-
kor a választási bizottság tagjai 
a körzeti megbízott kíséretében 
a délutáni órákban becsenget-
tek kapuján, arra hivatkozott, 
hogy ő fegyelmezett állampol-
gár. Munkáját a magyar vasutak 
mentén felelősségteljesen végzi, 
állomásfőnök-helyettesként a 
beosztásokat időben leadja, azt 
ellenőrzi, a vonatokat (ha pon-
tosan érkeznek) pontosan indít-
ja tovább, balesetet soha nem 
okozott, tevékenységét többször 
jutalmazták, törzsgárdajelvényét 
minden alkalommal, amikor va-
sutasnapon kitûzi, gondosan ki-
fényesíti. Csak azért nem megy 
el szavazni, mert egyetlen jelölt 
van és abból ő nem tud válasz-
tani. Ezt a demagóg magatartást 
a választási bizottság tagjai vi-
tatták, hiszen igaz, hogy minden 

egyes tanácstagságra egyetlen 
jelölt van, de ők majd kiválaszt-
ják a tanácselnököt, akit nekik 
gondosan kijelölt a párbizottság. 
Mi ez, ha nem a demokratikus 
centralizmus kristálytiszta rend-
je, ami alapja annak a társadal-
mi harmóniának, amely szerint, 
ahogy azt Kádár elvtárs is meg-
fogalmazta: aki nincs ellenünk, 
az velünk van. Másképpen: aki 
velünk van, az nincs ellenünk. És 
most velünk van a körzeti megbí-
zott rendőr elvtárs, aki határozot-
tan felkérte T.Gy. elvtársat, hogy 
önként tartson velünk és adja 
le szavazatát, hogy a település 
megmutathassa, hogy egy em-
berként áll a Hazafias Népfront 
jelöltje és szocialista demokrá-
ciánk mellett. T.Gy. még e ked-
ves és bíztató szavak hallatán is 
kelletlennek mutatkozott, de vé-
gül izzadt testére fölhúzta fehér 
ingét, felesége hozta élre vasalt 
nadrágját, kifényesített cipőjét, 
és a választási bizottság tagjainak 
segítségével felöltözködött. Cipő-
fûzőjére csinos csokrot, nyakken-
dőjére ügyes bogot kötött (pedig 
a magyar vasutak kitûnő gumis 
nyakkendőket biztosítanak mun-
katársainak), amelyek egységes-
sé teszik az egyenruha viselését, 
de lássuk be, T.Gy. nem először 
tér el a közös értékektől és nem 
csak ilyen apró dolgokban. Õt 
azonban ennek ellenére a kora 
délutáni órákban a választási bi-
zottság tagjai a körzeti megbízott 
elvtárs segítőkész támogatásával 
elkísérték a szavazóhelyiségbe, 

így Érden az önkormányzati vá-
lasztás az 1974-es esztendőben 
a szokott rendben, 99%-os rész-
vétellel megnyugtatóan lezárult. 
(K.Z., mindenki Rózsika nénije 
a választás napján a szociális ott-
honban jobblétre szenderült. Az 
1%-os veszteségről jegyzőköny-
vet vett föl a választási bizottság.) 
T.Gy. állampolgári kötelezettsé-
gének eleget téve hazatért és a 
maradék két üveg Kőbányai sö-
rét kissé ingerülten, de az utolsó 
kortyig elfogyasztotta.

Hétfőn T.Gy.-t a munkahe-
lyén a fegyelemi bizottság több 
apró munkahelyi vétsége nyo-
mán, amelyre hirtelen fény 
derült, felmentette állomásfő-
nök-helyettesi tisztségéből, s a 
visszaminősítéssel egy időben 
áthelyezte Érd alsó állomásra. 
A kijáró váltókezelői épületében 
aztán az áthaladó vonatoknak 
zászlóval tisztelegve volt ideje 
töprengeni azokról az állampol-
gári kötelezettségekről, amelyek 
a társadalmi aktivitás önkéntes 
vállalására épülnek. T.Gy. fölha-
gyott a vasárnapi kerti sörözé-
sekkel, amelyeket mindig olva-
sással igyekezett álcázni környe-
zete előtt. Munkából hazafelé 
tartva egyre gyakrabban tért be 
Érd felső állomásának restijébe, 
ahol a társaságtól félrehúzódva 
magányosan ült korsója mellett. 
A rendszerváltáskor elköltözött 
Törökbálintra, a frissen alakuló 
pártok egyikének színeiben kép-
viselő lett. Egy választási ciklus 
után kiábrándult a politikából. 
Azóta csak gyümölcsöskertjének 
él. Nemesített fajtáinak csodájá-
ra járnak. Saját főzésû kisüstije 
díjnyertes.  Antall István

Izgágaság

Innen, vagyis 2014 őszi, hol 
esős, hol meg napsütéses októ-
beréből visszatekintve milyenek 
is látjuk azt az 58 évvel ezelőtti 
őszt? Mit látunk, és amit lá-
tunk, jól látjuk-e? Történelmi 
léptékben számolva nem volt 
olyan régen – mégis, mennyi 
minden történt azóta. Annak 
idején már a nevével is gond 
volt. Így visszatekintve szinte 
szánnivalóan megmosolyogta-
tó, ahogy a hatalom mennyire 
rettegett még a „forradalom” és 
a „szabadságharc” szavaktól is 
– idősebbek talán emlékeznek 
rá, egy ideig OSE-nek kellett ne-
vezni, azaz: Októberi Sajnálatos 
Eseményeknek…

Volt tehát egy ötvenhat. Így 
ősz táján valamivel többet be-
szélünk róla – de értjük-e a lé-
nyeget? Érti-e, látja-e minden-
ki, hogy a birodalom repedése 
Budapesten és akkor kezdő-
dött; hogy az összes többinek, 
Varsótól Berlinig, az akkori 
Magyarország mutatta meg: le-
het, és kell is mozdulni az elnyo-
más, a túlerőben lévő diktatúra 
ellen. A magyar 1990-es rend-
szerváltozás is tulajdonképpen 
akkor kezdődött – más kérdés, 
hogy egyre jobban látjuk: a mai 
napig nem fejeződött be. 

Meglehet, vissza kellene 
kanyarodni a kezdetekhez, öt-
venhat lényegéhez. Például 
az összefogáshoz. Az akkori, 
emlékezetes tüntetéseken, a 
Bem szobornál, meg a rádiónál 
ugyanis nem volt jobboldal meg 
baloldal, nem számított szárma-
zás, vallás, életkor: a cél szá-
mított csak, a jobbító változás 
elérése. 

Az emlékezéshez természete-
sen szükséges lenne az akkori 
eseményeknek, szándékoknak, 
az akkor szereplők cselekede-
teinek hû megismerése – de 
vannak-e hiteles ismereteink? 
Tudjuk-e, ki volt Maléter Pál, 
Mansfeld Péter vagy Szabó bá-
csi? Aki már élt akkor, annak 
látnia kellett, ha mást nem, leg-

alább néhány kisebb eseményt 
– és annak érzékelnie kellett a 
barikádokat is, ha nem fizikai 
valóságukban, akkor jelképe-
sen, és azt is, hogy kik, melyik 
oldalon álltak.

Napjaink és az utóbbi időszak 
eseményeinek ismeretében ta-
lán ez a legfontosabb: a bari-
kádok, amelyeket jól körülha-
tárolható csoportok igyekeznek 
újraépíteni. Természetesen nem 
utcai bazaltkövekből, hanem 
megnyilatkozásokból, különféle 
hazai és külföldi akciókból. Ide 
sorolható az ötvenedik évfor-
duló tüntetőivel szembeni bru-
talitás, ujjperecek eltördelésétől 
szemkilövésig, amelynek fele-
lősei mindmáig büntetlenek, és 
ide tartozik az a fölényes, ma-
gabiztos megnyilatkozás is az 
ötvenhatot követő kínzások és 
kivégzések elrendelőjétől, mi-
szerint az akkori intézkedései 
vállalhatók és rendben lévők. 

Láthatjuk tehát az utódo-
kat, az eszmei barikád másik 
oldaláról, akik nem adják fel. 
A szervezetek, csoportok neve 
olykor változik, az eszmerend-
szer azonban, láthatjuk, nem. 
Ezért fontos 1956-tal foglalkoz-
nunk, felidézni a történéseket, 
elolvasni az akkori újságokat, 
történészek elemzéseit, meg-
hallgatni a még élő tanúkat, hogy 
szemügyre vehessük: mi maradt 
meg napjaink Magyarországán 
ötvenhatból? Csak a külsődle-
ges emlékezés, az ünnepségek, 
a koszorúzások, vagy valami a 
lényegből is?

Alapigazság, hogy a múlt is-
merete nélkül nem lehet meg-
érteni a mát sem – márpedig 
1956 olyan tanulságos múltat, 
olyan „történelmi leckét” kínál, 
amely nélkülözhetetlen napja-
ink eseményeinek helyes érté-
keléséhez.

A szerkesztõ jegyzete

Innen nézve

Az önkormányzati választás 
volt a témája a múlt szerdai pol-
gármesteri sajtótájékoztatónak. 

A harmadik ciklusát kezdő 
T. Mészáros András elmondta: 
mind a tizenkét egyéni válasz-
tókörzetben a Fidesz–KDNP je-
löltje nyert (Antunovits Antal, 
Simó Károly, Mórás Zsolt, 
Bács István, Tekauer Norbert, 
Kopor Tihamér, Donkó Ignác, 
Demjén Attila, Fülöp Sándorné, 
Kéri Mihály, dr. Veres Judit 
és Szabó Béla); kompenzáci-
ós listáról jutott be 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). Az 
újraválasztott polgármester 
gratulált nekik, illetve jelölő 
szervezetüknek, és köszönetet 
mondott mindazoknak, akik se-
gítették e szervezetek, illetve a 
jelöltek munkáját. 

– A Fidesz–KDNP jelszava az 
volt: „Folytassuk!” Az eredmény 
azt mutatja: a többség az eddigi 
munka folytatására szavazott. 
A magam, illetve képviselőink 
nevében köszönöm a belénk 
fektetett bizalmat. Folytatni fo-
gom, fogjuk a város és a kom-
munális infrastruktúrahálózat 
fejlesztését, az intézményháló-
zat építését és az érdi közös-
ség, identitás megteremtését. 
Reméljük, a rendelkezésünkre 
álló öt esztendő minden egyes 
évében elmondhatjuk a szám-
adásnál: ismét előbbre jutottunk 
– hangsúlyozta a polgármester, 
aki tájékoztatott arról is, hogy 
október 23-án tartják az alaku-
ló – és nyilvános – közgyûlést, 
amelyre ezúton meghívott min-
den érdeklődő érdi lakost. 

– Elkészültek a javaslataink a 
bizottsági felosztásra; nincs sok 
változás az eddigiekhez képest. 
A szavazati arányokból, illetve 
abból, hogy a város vezetése lé-

nyegében a Fidesz–KDNP párt-
szövetség kezében maradt, az 
következik, hogy nincs ok jelen-
tősebb változásra. Javaslatom 
szerint az eddigi hét bizottság 
áll fel újra. Két alpolgármestert 
javaslok a közgyûlésnek; mind-
ketten kiemelten sokat tettek 
a városért: egyik Simó Károly, 
aki a csatornázás felelőse volt 
a polgármesteri kabinetben, 
igen sokat dolgozott, és rend-
kívül nagy volumenû munkát 
végzett az elmúlt években. 
A másik jelöltem Bács István, 
aki szintén tagja volt a kabinet-
nek, majd mint polgármesteri 
főtanácsadó dolgozott. Nevéhez 
fûződik többek közt a Gyula és 
a Kutyavári utcai óvodák bő-
vítése. A jövőben alpolgármes-
terként számítok a munkájára. 
Javaslok egy külső alpolgármes-
tert is: Tóth Tamást, aki eddig 
alpolgármester volt a városban. 
Kapcsolatrendszere, ismertsége 
és tapasztalata miatt szeretnék 
továbbra is együttmûködni ve-
le – hangsúlyozta T. Mészáros 
András, aki összegezte a kam-
pány heteit is. 

– Úgy érzem, meg tudtuk 
győzni a lakosságot, amely ne-
met mondott a felelőtlen ígér-
getésekre és a hozzá nem ér-
tésre. Egyes ellenfeleink azzal 
riogatták az itt élőket, hogy is-
mételt megválasztásom esetén 
első dolgom lesz a parkolóórák 
felszerelése. Meg szeretnék 
nyugtatni mindenkit: ez csak 
a távoli jövőben következhet 
be, hiszen Érden igen kevés a 
kiépített parkolóhely – először 
ezeket kell létrehozni. Volt, aki 
azzal kampányolt, hogy a csa-
tornázás után égető szükség 
van a vízvezetékek cseréjére is, 
amit majd ő megtesz. Jelentem: 
ez a munka már másfél eszten-
deje folyamatban van; a Svájci 
Alap segítségével felújítottuk a 
vízmûvek telephelyét, és folyik 
a főnyomóvezetékek cseréje is. 

Várhatóan a kisebb vezetékek 
felújítása is megtörténik majd. 
Mások a közbiztonság javítását, 
a turizmus fejlesztését ígérték 
– ezeken mi is dolgozunk. Ezen 
kívül fejleszteni kell az intéz-
ményhálózatot, a kulturális éle-
tet, a sportpályákat és az egész-
ségügyet is. Mindezeket már 
megkezdtük: gondoljunk csak 
az óvodák bővítésére, a sport-
csarnokra, a szakorvosi rendelő 
átépítésére és a háziorvosi ren-
delők felújítására – emelte ki T. 
Mészáros András, aki hangsú-
lyozta azt is: a riogatásokkal el-
lentétben nem kívánják emelni 
az ingatlanadót. 

– Álláspontunk az, hogy csak 
az infláció mértékével emel-
jünk. Mivel ebben az évben 
gyakorlatilag nem volt infláció, 
ebben az évben semmiképpen 
sem lesz telek-, illetve épít-
ményadó-emelés. Hangsúlyozni 
szeretném azt is: azok, akik 
nehezen vagy egyáltalán nem 
tudják fizetni ezt az adót, ké-
relmezhetik, hogy az adóhiva-
tal méltányosságból mérsékelje 
vagy engedje el e terhet, vagy 
adjon részletfizetésre lehetősé-
get. Évente a 17 ezer építmény 
és a közel négyezer telek után 
több mint háromezer ingatlan-
tulajdonos kért méltányossá-
got, és 93 százalékuk meg is 
kapta. Ez célravezetőbb, mint 
az ingatlanadó ötven százalé-
kos csökkentése – amit egyes 
ellenzéki jelöltek ígértek –, hi-
szen általános mérséklés esetén 
azok is kevesebbet fizetnének, 
akiknek módjukban áll a teljes 
összeget befizetni. Bevételeink 
ebben az esetben csökkenné-
nek, és kevesebb pénz maradna 
a fejlesztésekre, építkezésekre. 
Szeretnénk ismételten felhívni 
a figyelmet arra: akinek az in-
gatlanadó megfizetése gondot 
jelent, éljen a méltányosság 
lehetőségével – ismételte T. 
Mészáros András, hozzátéve: 

T. Mészáros András tervekrõl, lehetõségekrõl, a lezárult kampányról beszélt

„Folytatjuk a megkezdett munkát”
A választópolgárok többsége az eddigi munka folytatására szavazott. Köszönjük a 
bizalmat, a munkát folytatni fogjuk – így fogalmazott a város újraválasztott polgár-
mestere a voksolást követõ elsõ sajtótájékoztatóján. T. Mészáros András elmondta: 
az új közgyûlés október 23-án ül össze; a bizottsági felosztásban nem várható vál-
tozás, az alpolgármesterek tekintetében igen: a városvezetõ Simó Károlyt és Bács 
Istvánt javasolja e posztra, illetve Tóth Tamást külsõ alpolgármesternek. Szó esett 
az elmúlt hetek kampányígéreteirõl és a fejlesztési tervekrõl is. 

mint azt az érdiek is tudják, 
minden egyes bejelentett lakó 
után 10 százalék kedvezmény 
jár az ingatlant érintő adóból, 
egészen az 50 százalékos mér-
tékig.

T. Mészáros András kitért a 
személyét érintő támadásokra 
is. Mint mondta, 2012-2013 for-
dulóján fölterületeket értékesí-
tett, és most emiatt támadták 
meg.

– A vagyonnyilatkozatomat 
bárki megvizsgálhatja, és ha 
abban kivetnivalót találnak, je-
lezhetik az illetékes szerveknek 
– jegyezte meg a városvezető.

– Mint polgármester-jelölt, 
megszereztem a szavazatok 46,7 
százalékát, és a képviselőjelölt-
jeink is nagyon jól szerepel-
tek. Úgy érzem, ez a választási 
eredmény megalapozza, hogy 
az elkövetkezendőkben a város 
jobbá tételével foglalkozzunk, 
ne pedig a stílustalan, hozzá 
nem értő támadásokkal – fûzte 
hozzá T. Mészáros András, akit 
ezt követően arról kérdeztünk: 
véleménye szerint mi lehet az 
oka, hogy Érden kevesebben 
szavaztak, mint az országos át-
lag?

– Sok érdi emberrel találkoz-
tam, beszélgettem még a vá-
lasztás előtt. Õk azt mondták, 
nem is kellene kampányolni, 
mert ez a kérdés úgyis eldőlt… 
Ez lehet az egyik ok. A másik 
pedig, hogy a jó idő miatt sokan 
nem tartózkodtak a városban a 
szavazás napján. Harmadrészt 
az emberek egy nagy része úgy 
gondolta: nem óhajt azon vál-
toztatni, ami van, ezért nem 
ment el voksolni – vélekedett 
a polgármester, hozzátéve: a 
közgyûlésben együtt kíván 
mûködni minden érdi képvise-
lővel – azokkal is, akik nem a 
Fidesz–KDNP színeiben indul-
tak –, és arra kéri azokat a pol-
gármesterjelölteket, akik nem 
nyertek, hogy lehetőségeikhez 
mérten segítsék a várost a to-
vábbiakban.  Ádám Katalin

T. Mészáros András szerint azért lehetett alacsonyabb a részvételi arány a választáson, mert az emberek egy 
része eldõltnek tartotta a kérdést, másik részük pedig nem kívánt változást
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Találkozzunk a könyvtárban! 
– ez volt a mottója az idei Or-
szágos Könyvtári Napok prog-
ramsorozatának, mely október 
13-tól 20-ig zajlott, a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával 
és az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség szervezésében. 
E napokon a könyvtárak azt kí-
vánták bemutatni, milyen sokfé-
le tanulási, tájékozódási, kultu-
rális és szociális lehetőség rejlik 
a könyvtári találkozásokban. Az 
országszerte egységes tartalmú 
programokat úgy alakították 
ki, hogy valamennyi korosztály 
igényének megfeleljenek.

A könyvtárak szolgáltatásait 
népszerûsítő rendezvények-
hez a Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár is csatlakozott, bősé-
ges programot kínálva október 
harmadik hetében: a felnőttek 
Endrei Judittal és gróf Nádasdy 
Borbálával találkozhattak, a 
gyerekeknek mókás kiállítást 
rendeztek, ráadásul egész hé-
ten meglepetés-könyvekkel 
(azaz zsákbamacskával) várták 
a kisebb és nagyobb olvasókat 
egyaránt. Ez a hét egyben a 
megbocsátásé is volt: a könyvtár 
összes részlegében elengedték 
a késedelmi díjat a nem időben 
visszahozott köteteknél; ezzel 
a lehetőséggel idén is nagyon 
sokan éltek.

A könyvtári napok keretében 
immár ötödik alkalommal ren-
dezték meg a családi délutánt, 

amelynek évről évre igen nagy 
sikere van – idén (is) jóval több 
család jelentkezett, mint ahá-
nyat a könyvtár fogadni tudott. 
Október 18-án délután tizen-
négy család vehetett részt a 
könyvtár különleges állatkerti 
mulatságán, amelyen nem csak 
virtuális és mesebeli állatokkal 
találkozhattak a gyerekek.

– Az állatok nagyon közel 
állnak a gyerekekhez, világuk 
már a legkisebbeket is fog-
lalkoztatja, és a felnőttek kö-
rében is népszerû ez a téma. 
Részben ennek köszönhető, 
hogy idén nagyon sokan je-
lentkeztek a családi délutánra; 
közülük sokan visszajáró ven-
dégként – mondta lapunknak 
Szabó Andrea könyvtáros, az 
Országos Könyvtári Napok érdi 
szervezője, hozzátéve: ezen az 
ingyenes programon nemcsak 
könyvtártagok vehettek részt, 
hanem minden érdeklődőt szí-
vesen láttak.

– Hat állomást hoztunk létre 
a felnőtt- és a gyermekkönyvtár-
ban; minden állomáson egy-egy 
kolléga várta, fogadta a családo-
kat. Az első állomáshelyen né-
mi arcfesték segítségével állato-
kat varázsoltunk a gyerekekből, 
a másodikon zenés totókat és 
fejtörőket tölthettek ki, termé-
szetesen a felnőttek segítségével 
és az állatokkal kapcsolatosan, 
a harmadik állomás pedig a me-
sesarok volt, ahol olvashattak 
és papírfigurákból állatkertet 
építhettek. A negyedik állomá-

Családi délután a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban

Állatkert a könyvek között
Állatkert a könyvtárban címmel rendezte meg családi délutánját a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár. Tizennégy családot láttak vendégül ezen a napon az érdi könyv-
tárosok; a résztvevõ gyerekek és felnõttek játékos feladatokat oldottak meg, hat 
állomáson. Az amúgy csendes épület ezen a napon gyerekzsivajtól volt hangos, a 
kertben pedig vakvezetõ kutyák vezettek bekötött szemû gyerekeket.

son só-liszt gyurmából állatfi-
gurákat készítettek a családok. 
Az ötödik asztalnál állatokról 
szóló feladatlapokat töltöttek ki, 
míg az utolsó helyszínen szí-
nes kartonból és zseníliadrótból 
gömbállatfigurát készítettek, és 
egy vidám családi fotót is kap-
tak ráadásul – sorolta a családi 
nap programjait Szabó Andrea, 
hangsúlyozva: az egész család-
nak szóló délutánon a résztve-
vők nemcsak a kreativitásukat, 
ügyességüket próbálhatták ki, 
hanem az adott témához kap-
csolódó (szak)irodalommal is 
megismerkedhettek, természe-
tesen játékos formában. 

A szervezők egy meglepetést 
is tartogattak: a családi dél-
után vendége volt a Baráthegyi 
Vakvezető Kutya Iskola érdi 
munkatársa, Nyíriné Kovács 

Mária kutyakiképző és két vak-
vezető kutya. Segítségükkel a 
gyerekek – és a felnőttek – nem-
csak azt tudhatták meg, miben 
és hogyan segíti a nem látó em-
bereket a vakvezető kutya, ha-
nem ki is próbálhatták, milyen 
érzés teljes teljesen a kutyára 
hagyatkozni: bekötött szem-
mel, a kutya hámját fogva sétál-
tak végig a könyvtár udvarán. 
(E program aktualitását részben 
az adta, hogy október 15-e a 
fehér bot napja, és e bemutató 
kapcsán a jelenlévők közelebb 
kerülhettek a vakok világához.) 

A családi délután közös ol-
vasással zárult; a gyerekek 
minden állomáson kaptak egy 
versrészletet, melyet a progra-
mok végén összeillesztettek és 
felolvastak. A részletekből Kiss 
Ottó: Állatos album címû verse 
kerekedett ki. 

Aki eljött ezen a napon, nem 
távozott üres kézzel: egyrészt 
hazavihette azt a sok állatfigu-
rát, amit a különböző állomás-
helyen és különböző techniká-
val készített, másrészt sok jó 
élményt is: a kutyasimogatásét, 
az udvaron és a ház mögötti 
bújócskáét, no meg a könyvek 
és a közös családi tevékenység 
élményét. 

Szabó Andrea így fogalma-
zott: 

– A könyvtári napok célja, 
hogy ne csak azok jöjjenek el 

hozzánk, akik már olvasóink és 
rendszeres látogatóink, hanem 
olyanokat is elérjünk, akik még 
nem ismerik könyvtárunkat. 
Nemcsak e rendezvényekkel, 
hanem megújuló, a modern igé-
nyekhez is alkalmazkodó szol-
gáltatásainkkal is igyekszünk 
nyitni az emberek felé, hogy 
kedvet kapjanak, és akár mint 
olvasók, akár mint látogatók el-
jöjjenek hozzánk.

Reméljük, így lesz, és minél 
többen felfedezik maguknak a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtárat 
és programjait.  Ádám Katalin

A legkisebbeknek is jutott elfoglaltság a könyvtár családi délutánján
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Az egyik állomáson papírból és pici figurákból építhettek állatkertet a gyerekek

Süni, kutyus, csiga, csibe és megannyi állat készült ennél az asztalnál só-
liszt gyurmából

Hogyan kel át egy vak ember kutyával a zebrán? Meg szabad-e simogatni 
a vakvezetõ kutyát? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak a gyerekek.

Az idejében felismert 
melldaganat  

gyógyítható!

A korai felismerés eszköze
a mammográfiás  

szűrővizsgálat.
Az Érden lakó  

45–65 éves nők, 
akik utolsó mammográfiás 

vizsgálata óta 
eltelt 2 év,  

meghívólevelet 
kapnak, 

amin szerepel, hogy 
mikor várják őket  
a Romics László  
Eü. Intézetben

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

vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is 
a mammográfiás 
szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat ingyenes.

Információ:
Budapest  

Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi 

Szakigazgatási  
Szerve

Telefon.:  
06 (1) 465-3823

A lehetőség adott!
Éljen vele!

2014. október - december

Helyi szolgáltatók
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Az elnyert díjról, általában a 
designról és a jövőbeli tervekről 
Gaszt Attila ügyvezetőt kérdez-
tük

– Kezdjük onnan, hogy átve‑
hették a Design Management 
Díjat. A bírálóbizottság sok di‑
csérő szóval illette önöket, de 
végül is mit takar ez a rangos 
elismerés, miért kapták a díjat?

– Ezt a díjat azok a cégek 
és szervezetek kaphatják meg, 
amelyek a dizájnt stratégiai szin-
ten alkalmazzák, és nemcsak 
a termékgyártásba, nemcsak a 
termékfejlesztésbe, hanem az 
összes vállalati folyamatba in-
tegrálják. A díj célja továbbá, 
hogy bemutassa, hogyan nö-
velheti egy szervezet hatékony-
ságát, versenyképességét a di-
zájntudatos szemlélet, a dizájn 
alkalmazása és szakszerû me-
nedzselése. A dizájnt általában 
formatervezésnek szokták for-
dítani, de ez jelentősen szûkíti 
a fogalmat, hiszen ez alatt nem 
csak formatervezést kell érteni, 
hanem rengeteg egyéb folyama-
tot is, például a termelési folya-
matot, a logisztikai folyamatot, 
a belső építészeti tervezést, az 
épület kialakítását, a kert meg-
tervezését és még sorolhatnám, 
azaz magába foglalja a teljes 
megjelenést, illetve a gyártási 
folyamatok során minden olyan 
ésszerû döntést, amely elősegíti 
a gazdaságos mûködést. 

– A bíráló bizottság értéke‑
lésében szerepelt, hogy a kft. 
a magas minőség megtartása 
mellett új felhasználási terüle‑
tekre lépett, ahol a funkcionális 
és hatékony felhasználás mellett 
az esztétikum, a termék szerepé‑
nek újragondolása is elsődleges 
szempont. Származik‑e mind‑
ebből gazdasági előny, például 
egy ilyen elvek alapján gyártott 
cukrászati tálalóeszköz esetén?

– Természetesen, ha belegon-

dolunk, bármilyen tálkába bele 
lehetne tenni mondjuk a hab-
krémeket, de ha ez a formavilág 
tetszetős, egyedi, megkülön-
böztethető, újdonság a piac, a 
vevő számára, vagyis egy for-
mavilág olyan, hogy az eladatja 
magát a terméket, akkor a külső 
megjelenés, az első belépő már 
sikert hozhat. Egyértelmû, hogy 
előnyhöz jut az ilyen termék a 
többi termékkel szemben, mi-
vel esztétikus, formatervezett. 
Persze ez nem azt jelenti, hogy 
a mûszaki tartalom és az ösz-
szes többi feltétel elhanyagol-
ható, de jelentősen hozzájárul 
ahhoz, hogy sikeresebb legyen 
a piacon. Véleményem szerint 
egyébként az is hozzásegíthe-
tett az elismerés elnyeréséhez, 
hogy rendkívül befogadó cég 
vagyunk. Számos fiatal dizáj-
nerrel mûködünk együtt, az 
egyetemistáknak megpróbálunk 
a segítséget adni a diplomamun-
kájukhoz, amennyiben az tech-
nológiailag nálunk megvalósít-
ható, emellett a Moholy-Nagy 
László Ösztöndíj keretén belül 
is olyan befogadó cég voltunk, 
ahol az ösztöndíjasok munkáit 
elősegítettük.

– A filozófiájuk szerint nem 
akkor érhető el a cél, ha belekez‑
dünk valamibe, hanem akkor, 
ha kitartunk mellette, de mek‑
kora munkát, kitartást testesít 
meg a díj? 

– Édesapám több mint ötven 
éve szerszámgyártással foglal-
kozik. Ez a fél évszázad nem kis 
kitartást testesít meg. Vallom, 
hogy amit az ember a fejébe 
vesz, persze a külső tényező-
ket figyelembe véve, azt végig 
kell csinálni. Erre a szemléletre 
próbálom ösztönözni gyerme-
keimet, kollégáimat, hogy amit 
elkezdünk, azt végig kell csinál-
ni, konzekvensen, ésszerûen, 
logikusan.

Design Menedzsment díjat kapott az érdi GIA Form Kft.

Tervezett formák irodától a mûhelyekig
Jellegzetes ipari kockaházra számítottunk, ám a várt szokásos, unalmas külsejû 
létesítmény helyett kifinomult építészeti és belsõépítészeti tervezést sugárzott az 
épület, amely teljes összhangban állt a mûszaki és funkcionális kialakítással, azaz 
minden egyes részletében tükrözõdött a dizájnközpontú gondolkodás. A magyaror-
szági Design Management Díjat 2014. október 14-én adták át. Hét sikeres szervezet 
került reflektorfénybe, köztük az érdi  GIA Form Szerszám- és Alkatrészgyártó Kft. 

– Ez a díj azonban nemcsak 
a kitartást értékeli, az egyedi‑
ség is fő szempontot képezett a 
díjazásnál. Mitől mások, mitől 
egyedibben önök, mint a többi, 
hasonló berkekben tevékenyke‑
dő cég?

– Az eddig említetteken túl 
érdemes például rátekinteni 
az épületünkre. Ha egy külső 
szemlélő belép, olyan környe-
zetet talál, amely az iparban 
nem megszokott, akár a kert 
kivitelezését, akár a csarnok 
formavilágát tekintjük. Ez a for-
mavilág abból adódott, hogy a 
telek elhelyezkedése a főúthoz 
képest nem merőleges, hanem 
egy kicsit szögben áll. Ebből 
a tulajdonképpen előnytelen 
helyzetből mégis előnyt lehetett 
kovácsolni azzal, hogy szüksé-
gessé vált egy minden irányból 
impozáns látványt nyújtó formát 
létrehoznunk. Az épület bel-
sejében nagy szerepet játszott 
az ergonómia, igyekeztük úgy 
kialakítani a nem megszokott, 
kicsit háromszögletû irodákat, 

hogy az ott dolgozók számára a 
lehető legkényelmesebb legyen, 
ne üljenek egymással szemben, 
ne lássanak rá a másik monito-
rára, ugyanakkor kihasználtuk 
a rendelkezésünkre álló helyet 
úgy, hogy az a tágasság érzetét 
keltse.

– Két Red Dot díjat nyert ter‑
mék mûszaki fejlesztése és gyár‑
tása is a GIA Formhoz köthető. 
Mindemellett a cég eredményes‑
ségét az is mutatja, hogy a kft. 
sikeresen növekedett egy gazda‑
ságilag lassuló folyamatban. Ez 
hogy sikerült? 

– A 2008-as gazdasági válság, 
és ezen belül az autóipari válság 
természetesen minket is, mint 
minden más hasonló céget, ér-
zékenyen érintett. Láttuk, ahogy 
néhány partnerünk becsődölt, 
visszaesett a forgalmunk. Ezt a 
forgalmi hiányt részben sikerült 
új partnerek bevonásával kikü-
szöbölnünk, részben a felsza-
baduló kapacitásainkat, például 
a tervezői, fröccsöntői és szer-
számgyártási kapacitásainkat 
úgy próbáltuk kihasználni, hogy 
saját termékfejlesztésbe fogtunk. 
Az ötlet cukrászati és élelmi-
szeripari designeszközök gyár-
tása volt. Ehhez formatervezők 
bevonására volt szükség, illetve 
egy dizájner stúdiót is bevon-
tunk. Õk megtervezték ezeket 
a termékeket, amelyeket később 
mi felszerszámoztunk, legyártot-
tunk. Ezt követően terveztünk 
egy standot, majd egy kiállítás 
alkalmával be is mutattuk vala-
mennyit. Ezek a termékek nagy 
újdonságot jelentettek, gyakor-

latilag behoztuk ezeket a piac-
ra. Ez megmentett minket attól, 
hogy embereket bocsájtsunk el. 

– Ez volt eddig, de hogyan 
lehet tovább lépni egy ilyen ran‑
gos elismerés után? Mit akarnak 
fejleszteni a jövőben?

– Idén a weblapunk is meg-
újult. Tartalmilag nagyságrend-
jében megegyezik a régivel; 
újdonsága abban rejlik, hogy 
optimalizáltuk tabletekre és 
mobilokra is. Ugyanis a kutatá-
sok szerint a felhasználók nagy 
része, 60-70 százaléka és – ami 
számunkra különösen fontos 
– a döntéshozóknak még ennél 
is nagyobb százaléka valami-
lyen mobil platformon nézi a 
weboldalakat. Az új egy úgy-
nevezett reszponzív weboldal, 
amely alkalmazkodik ahhoz 
az eszközhöz, amelyen éppen 
nézik: más képet mutat a web-
oldal, ha laptopon vagy éppen 
mobilon nézik, változik az oldal 
elrendezése vízszintesen, füg-
gőlegesen, de mindig esztéti-
kus és logikus marad. A weblap 
korszerûsítésén túl továbbra 

is szeretnénk a termékfejlesz-
tésben, illetve a komplett pro-
jektkezelésben élenjárók lenni. 
Jelen lenni az ötlettől egészen a 
megvalósításig, azaz a formater-
vezésen, terméktervezésen ke-
resztül a szerszámgyártáson és 
logisztikai feladatokon át egé-
szen a csomagolásig. Ezenfelül 
a társadalmi felelősségvállalás-
ból is igyekszünk kivenni a ré-
szünket, hiszen ez is a design 
szemléletmódhoz hozzátarto-
zik. Az előző telephelyet példá-
ul kialakítottuk edzőteremmé a 
Benta Sportegyesület számára. 

– A dolgozóik száma évről 
évre nő. Mennyiben járulnak 
hozzá a környékbeliek foglal‑
koztatásához?

– A dizájnszemlélet egyértel-
mûen piaci előnyt jelent, a piaci 
előny pedig fejlődést, fejlesz-
téseket hoz, így további mun-
kavállalók alkalmazását teszi 
lehetővé. Mielőtt elköltözött 
a cég az új telephelyére, har-
mincöten voltunk, most pedig 
ötvenen vagyunk, ami jelentős 
létszámnövekedés a kft. törté-
netében. Ahogy beérik a két 
éves munkánk, a már említett 
szélesebb körû piaci nyitás, to-
vább bővülünk. Beruházásaink 
„hozományai”, mindenekelőtt a 
kapacitásbővítés már részben 
beérett és folyamatosan érik, 
folyamatosan vesszük fel az 
újabb és újabb partnerekkel a 
kapcsolatot, Magyarországon és 
külföldön egyaránt. Minden jel 
szerint az elkövetkezendő egy-
két évben teljes mértékben fel 
tudjuk tölteni a plusz kapacitá-
sokat, és ez új munkahelyeket 
fog teremteni. Természetesen 
többnyire érdi és Érd környéki 
munkavállalókat alkalmazunk.

 Gájász Enikő

A 2014-es Design Management Díjat Gaszt Attila ügyvezetõ vette át, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
jelenlétében
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A GIA Form Kft. új telephelye - a dizájntudatos gondolkodás az épület 
minden részletében fellelhetõ

A fröccsöntõ üzem

Ahol jó dolgozni: a cég fontos feladatának tekinti az ergonometikus mun-
kahely-kiépítést
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. október 27 – november 2.

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 27-én, hétfőn 17 órakor
A Kinezio – Tape ragasztásról.
Előadó: Tóth Rita

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

Kiállítás

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

Az előtéri kiállítótérben
„Kristályvilág”
Cserháti Gabriella üvegcsiszoló 
kiállítása
Megtekinthető: november 2-ig.

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

Programelőzetes:

November 6-án, csütörtökön 10 órakor
Babaszínház-játszótér
Verses, élőzenés vidám játék 
kicsiknek
A szobából el kell jutni a ját-
szótérre, erdőn, vízen, sivata-
gon át, de az is lehet, hogy a 
valódi utcán, pocsolyákon, zeb-
rákon keresztül, 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!

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

 
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

A zenei könyvtár programja 
Október 30. (csütörtök) 18 óra
Zenei Klub 
Vendég: Boros Csaba, a 
Republic együttes tagja
Beszélgetőpartnere: Győri 
Zoltán

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

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

igazolvány és nyugdíjas  
igazolvány is kedvezményre 

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

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

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

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h

szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
 
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h

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

Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

A 20-30 Egyesület idén ötödik alkalommal 
rendezi meg Érd Főterén az érdi TökJó 
Fesztivált! A program főszereplői azon 
tökök, melyeket otthonról hozva vagy a 
helyszínen megvásárolva faraghatnak ki 
kicsik és nagyok egyaránt. Az elkészülő 
töklámpások – a versenyt követően – a 
családi otthonok díszeként szolgálhatnak 
majd, így nem vesznek kárba, és a leg-
szebbek értékes nyereményeket is hoz-
hatnak gazdáik számára. 

A program fő attrakcióját, a tök szép-
ségversenyt követő jelmezes felvonulás, 
mely során a Főteret körbejárva, sötéte-
dést követően a világító töklámpásokkal 
egy igazán „félelmetes” hangulat kere-
kedik.

Természetesen a legkreatívabb jelme-
zek sem maradnak díjazás nélkül!

Azok számára, akik nem a hely-
színen faragják ki töklámpásaikat, az 
eredményhirdetésig forralt bort, teát, 
és tökös süteményeket kínálunk, illetve 
részt vehetnek a tavaly már nagy sikert 

aratott TökMaratonon, ahol négy hely-
színen ügyességi és logikai rejtvényeket 
kell megfejteniük. Az esemény zárása egy 
helyi zenekar koncertje lesz.  
 

Időpont: 2014. október 31. 14 órától
Helyszín: Érd, Főtér

Programok:
14  órától:  Esemény megnyitója, tökök 
és jelmezek regisztrációja a versenyre, a 
tökfaragás, melyhez eszközöket biztosí-
tunk
15:30-tól:    TökMaraton – játékos vetél-
kedő kicsiknek és nagyoknak 4 helyszínen, 
értékes nyereményekért
17:00-tól:    A jelmez- és tökfaragó-ver-
seny eredményhirdetése, illetve felvonu-
lás a Főtéren.
A legkisebbeknek: arcfestés, rajzolás, 
gipszfestés, ügyességi játékok, kreatív 
foglalkozás. Meleg tea, forralt bor, tökös 
sütemények, sült gesztenye. 

A rendezvényre a belépés  ingyenes.

Meghívó az V. érdi TökJó Fesztiválra

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

l
kovaridora@helyitema.hu

Hirdessen Ön is
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október 27. 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… 

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

10:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:55 Ízőrzők 13.
11:25 Fény-Kép kulturális magazin
15:30 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:15 Magyarok a balkáni háborúban 1. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 51’

17:05 Mozgás sportmagazin
17:35 Fény-Kép kulturális magazin
18:05 Kamaszok a vészbíróság előtt 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 54’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Dunaújváros
21:00 Kamaszok a vészbíróság előtt 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 54’

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 64. rész 
22:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:55 Híradó ism.

október 28. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted… 

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

9:10 Mozgás sportmagazin
9:40 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
9:55 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Dunaújváros

11:25 Kamaszok a vészbíróság előtt 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 54’

15:40 Híradó
15:55 Fény-Kép kulturális magazin
16:25 Magyarok a balkáni háborúban 1. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 51’

17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/79. 
18:30 Ízőrzők 14.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Angi Vera  

színes, magyar játékfilm, 1979 92’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Gábor Pál 
operatőr: Koltai Lajos 
szereplő(k): Pap Vera, Dunai Tamás

21:05 Híradó ism.
21:20 Bibliai Szabadegyetem 90/79. 
22:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:35 Fény-Kép Kulturális magazin
23:05 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 64. rész 
23:35 Híradó ism.

október 29. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Magyarok a balkáni háborúban 1. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 51’

9:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:50 Aggódunk érted… 

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

10:30 Bibliai Szabadegyetem 90/79. 
11:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 64. rész 
16:00 Híradó
16:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Dunaújváros
18:00 Kamaszok a vészbíróság előtt 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 54’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Magyarok a balkáni háborúban 2. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’

20:50 Híradó ism.
21:05 Mozgás sportmagazin ism.
21:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:50 Magyarok a balkáni háborúban 2. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’

22:40 Charlie Chaplin: A bank 
Burleszk

23:05 Kamaszok a vészbíróság előtt 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 54’

0:00 Híradó ism.

október 30. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted… 

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

9:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:40 Charlie Chaplin: A bank 

Burleszk
10:00 Élő közvetítés Érd MJV Önkormányzati 

közgyűléséről
15:45 Híradó
16:00 Mozgás sportmagazin
16:30 Ízőrzők 14.
17:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:20 Magyarok a balkáni háborúban 2. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’

18:05 Mozgás sportmagazin
18:35 Charlie Chaplin: A bank 

Burleszk
19:00 Híradó 

19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Angi Vera  

színes, magyar játékfilm, 1979 92’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Gábor Pál 
operatőr: Koltai Lajos 
szereplő(k): Pap Vera, Dunai Tamás

21:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:35 Bibliai Szabadegyetem 90/80. 
22:35 Híradó ism.
22:50 Kamaszok a vészbíróság előtt 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 54’

22:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:00 Bibliai Szabadegyetem 90/80. 

0:00 Híradó ism.

október 31. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/80. 
9:15 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
9:30 Magyarok a balkáni háborúban 2. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’

10:15 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 64. rész 

10:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:00 Aggódunk érted… 

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

11:40 Fény-kép kulturális magazin
16:00 Híradó 
16:15 Ízőrzők 14.
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Kamaszok a vészbíróság előtt 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 54’

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

társadalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 A hetedik pecsét  

fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1957 96’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k): Max von Sydow, Bengt Ekerot

21:40 Híradó ism.
21:55 Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:10 Kamaszok a vészbíróság előtt 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 54’

23:05 Mozgás sportmagazin
23:35 Híradó ism.

november 01. 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 64. rész 

10:30 Ízőrzők 14.
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Dunaújváros
15:00 Híradó
15:15 Mozgás sportmagazin
15:45 Magyarok a balkáni háborúban 2. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’

16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 Bibliai Szabadegyetem 90/80. 
17:50 Fény-kép kulturális magazin
18:20 Aggódunk érted… 

A cukorbetegség veszélyei 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Charlie Chaplin: A bokszbajnok 
Burleszk

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

20:40 Kamaszok a vészbíróság előtt 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 54’

21:35 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

22:05 Charlie Chaplin: A bokszbajnok 
Burleszk

22:35 A hetedik pecsét  
fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1957 96’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k): Max von Sydow, Bengt Ekerot

november 02. 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 14.
11:30 Bibliai Szabadegyetem 90/80. 
15:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:45 Aggódunk érted… 

A cukorbetegség veszélyei 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:40 A hetedik pecsét  

fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1957 96’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k): Max von Sydow, Bengt Ekerot

18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Kamaszok a vészbíróság előtt 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 54’

19:55 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 65. rész

20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom 
21:25 Charlie Chaplin: A bokszbajnok 

Burleszk
21:55 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:25 Fény-kép kulturális magazin
22:55 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 65. rész

2014. október 27 – november 2.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

„Az idő az embereket átalakít-
ja, de a róluk őrzött képün-
ket nem” – írta Marcel Proust. 
Nemzeti identitásunkhoz elen-
gedhetetlen, hogy megismerjük 
és megőrizzük elődeink életé-
nek fontos mozzanatait, szoká-
sait, hagyományait. Mindezt jó 
esetben sikerül elérni a család-
ban is, de a legtöbb dologban 
elsősorban az erre szakosodott 
intézmények jelenthetnek meg-
bízható támpontot számunkra, 
amelyekben kiemelten fontos-
nak tartják, hogy főként az if-
jú nemzedék számára vonzó 
programokkal készüljenek fel a 
múzeumpedagógusok. Az októ-
ber 16-án „Iskola a múzeumban 
– múzeum az iskolában” cím-
mel megtartott konferenciának 
kettős célja volt. Egyrészt azzal 
a szándékkal szervezték meg, 
hogy az érdi járásban a helytör-
téneti gyûjteményeket fenntartó 
és mûködtető muzeológus kol-
légák megismerjék egymást, és 
tapasztalatot cseréljenek szak-
májuk jól bevált fortélyairól. 
Másrészt azt kívánták elérni, 
hogy a térség pedagógusai is 
megismerjék a közelünkben 
található kiállítóhelyeket, és 
tudomást szerezzenek azok ér-
tékes gyûjteményeiről. Annál is 
inkább, mert napjainkban egyre 
több pedagógus érzi, mennyire 
fontos, hogy a fiatalok megis-
merjék a helyi értékeket, nem 

csupán a természeti kincsek, 
hanem az építészeti és a hagyo-
mányok szempontjából is. 

Az „Iskola a múzeumban 
– múzeum az iskolában” el-
nevezésû járási konferenci-
át Kubassek János, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója 
nyitotta meg. A vendégeket üd-
vözölve kiemelte: a találkozó 
lényege a szorosabb kapcsolat 
kialakítása, és a már meglévő 
együttmûködések megerősítése, 
továbbá, hogy együtt keressék a 
megoldást arra, hogyan lehetsé-
ges szinkronba hozni az elvá-
rásokat és a rendelkezésre álló 
lehetőségeket, illetve hogyan 
lehet az ambíciók és az adott 
körülmények között összhan-
got teremteni úgy, hogy min-
denki elégedett legyen azzal, 
amit az ifjú nemzedéknek nyúj-
tani tudnak. Kubassek János 
hangsúlyozta: az Erasmus és a 
Comenius programok is segítsé-
gükre vannak ebben, amelyek 
távlatokat nyitnak számukra, de 
ezen az eszmecserén a meglévő 
programok mellett megpróbál-
nak olyan új utakat is keresni, 
amelyek beépülhetnek a régiek 
mellé, hogy tovább szolgálják a 
gyermekeket és a múzeumot is, 
mindannyiunk megelégedésére 
és javára – emelte ki a múze-
umigazgató, majd a rendezvény 
fő szervezője és házigazdája, 
Mácsai Anetta múzeumpedagó-

gus vette át a szót, aki az első 
előadó bekonferálása előtt elő-
rebocsátotta: a konferencia első-
sorban nem tudományos jellegû 
előadásokat kíván felsorakoz-
tatni, hanem sokkal inkább a 
gyakorlati tapasztalatcserére 
helyezi a súlyt. Igen fontosnak 
tartják a résztvevők egymással 
való ismerkedését, valamint a 
jövőbeni együttmûködést is a 
helytörténeti gyûjteményeket 
bemutató intézmények és az 
iskolák között is. Szükséges 
ugyanis, hogy a gyermekek mi-
nél jobban megismerjék a saját 
környezetüket – beleértve a kö-
zeli településeket is –, a múlt 
hagyományait ahhoz, hogy 
megértsék, megbecsüljék és 
szeressék a saját városukat és 
térségüket, valamint tisztában 
legyenek az elődeink által ránk 
hagyott értékekkel. 

A konferencia előadói tehát 
a járási múzeumok, helytörté-
neti gyûjtemények szakemberei 
voltak, így a résztvevők töb-
bek között betekintést nyertek 
a budaörsi Heimatmuseum, 
a Cziffra György Nagytétényi 
Kulturális Központ helytörténe-
ti kiállítótere, a százhalombattai 
Hamvas Béla Városi Könyvtár 
archívuma, a százhalombattai 
Matrica Múzeum és természe-
tesen a házigazda, a Magyar 
Földrajzi Múzeum Helytörténeti 
Gyûjteményének gyermekeket 
és fiatalokat vonzó programjai-
ba. Ezt követően Sárközi Márta, 
a KLIK Érdi Tankerületének 
igazgatója és Tóthné Sasvári 
Judit történelem tanár arra a 
kérdésre kereste a választ, ho-
gyan lehetséges a meglévő ér-
tékes gyûjtemények, kiállítások 
megismerését az oktatásba, az 
iskolai tananyag részeként be-
építeni. A rendezvényt – mint-
egy kitekintésképpen – két, az 
érdi járáson kívüli szakember 
előadása zárta, akik a veszpré-
mi és a gödöllői szellemi és tár-
gyi értékek megőrzését is érin-
tették. Rybár Olivér Cholnoky 
Jenő szellemi örökségéről 
beszélt, Fábri Mihály pedig a 
gödöllői Teleki Pál egyesületet 
mutatta be a hallgatóságnak. 

A múzeumi tanácskozáson 
nemcsak „egyszemélyes” elő-
adásokat hallgattak meg a részt-
vevők, hanem a délután folya-
mán megtartott kerekasztal-be-
szélgetésen tapasztalatokat is 
cseréltek, valamint megvitatták 
az aktuális szakmai kérdése-
ket. A múzeumpedagógusok 
abban egyetértettek, hogy nap-
jainkban már a hagyományos, 
szöveggel megtartott tárlatveze-
téssel egybekötött múzeumlá-
togatás nem kelti fel a diákok 
figyelmét, ezért mindenütt arra 
törekszenek, hogy különféle 
vonzó, interaktív programokkal 
tegyék vonzóvá és emlékeze-
tessé a gyerekek látogatásait. 
Fontos, hogy ezek a találkozá-
sok játékosan történjenek, és 
célszerû, hogy az elméleti is-
mereteken kívül is magukkal 
vihessenek egy-egy apró tárgyi 
emléket. Az iskolások számára 
akkor lesz maradandó élmény 
egy múzeum vagy helytörténe-
ti kiállítás meglátogatása, ha a 
kiállítás bemutatása mondjuk 
humorral tarkítva történik, vagy 
ha olyan foglalkozásokon ve-
hetnek részt, amelyekbe maguk 
is aktívan bekapcsolódhatnak. 
Mint kiderült, például a bu-
daörsi Heimatmuseum fontos 
szerepet tölt be a helyi német 
nemzetiségû diákok honismere-
ti óráinak megtartásában, mert 
a sváb hagyományokról nem-
csak elméletben hallanak, ha-
nem maguk is megtekinthetik 
elődeik szûkebb környezetét, 
kézbe vehetnek régi tárgyakat, 
és kipróbálhatnak egyes szoká-
sokat. Ennek érdekében a mú-
zeumpedagógusok segítőikkel 
gyakran tartanak itt komplex 
kézmûves foglalkozásokat, ame-
lyekre a gyermekek is szívesen 
készülnek. A hagyományőrző 
szakköri találkozásokról pedig 
rengeteg új élménnyel és isme-
rettel gazdagodva mennek el 
a diákok – emelte ki Gajdos-
Frank Katalin, a budaörsi hely-
történeti múzeum munkatársa. 
Hasonlóképpen mûködik az ér-
di múzeum is, ahol egész évben 
számos rendezvényre, táborba, 
vetélkedőre, kézmûves foglal-
kozásra és érdekfeszítő előadás-
ra várják az iskolásokat. 

Az október közepén megtar-
tott „Iskola a múzeumban – mú-
zeum az iskolában” címû konfe-
rencia nemcsak közelebb hozta 
egymáshoz a járás muzeoló-
gusait és pedagógusait, hanem 
alkalmat adott a tapasztalat- és 
ötletcserére is, amit valamennyi 
múzeumpedagógus maga is al-
kalmazhat a jövőben.

 Bálint Edit

Konferenciát tartottak az érdi járás helytörténeti muzeológusai

Iskola a múzeumban, múzeum az iskolában
A múltat nemcsak elméletben bemutatni és megõrizni szándékozó múzeumpedagó-
gusok gyakorlati tevékenységükrõl tartottak konferenciát Érden, amelynek a Magyar 
Földrajzi Múzeum adott otthont. A gondolatébresztõ tanácskozás résztvevõi az érdi 
járás helytörténeti gyûjteményt is bemutató múzeumaiból érkeztek, és elsõsorban 
arról cseréltek eszmét, hogyan lehetséges ezeket a gyûjteményeket az általános és 
középiskolai tananyagba illesztve megismertetni az ifjú nemzedékkel.     

Gajdos-Frank Katalin a budaörsi Heimatmuseum diákprogramjait mutatta be a résztvevõknek
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Megyeri István a Nagytétényi Helytörténeti Kiállítótér programjairól beszélt 
kollégáinak és az érdeklõdõknek

Kubassek János, a múzeum igaz-
gatója és Mácsai Anetta múzeum-
pedagógus köszöntötte a konfe-
rencia résztvevõit
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Bár az anyává válás a világ 
egyik legcsodálatosabb dolga, 
kevés kismama van, aki el-
mondhatja, hogy 2-3 hónappal 
a szülés után remek formában 
érzi magát. A napi huszonnégy 
órás szolgálat és a szülés után 
megmaradt plusz kilók mellett 
ez nem is csoda – ráadásul sok 
anyuka lehangolt ebben az idő-
szakban, programokra, élmé-
nyekre vágyik, hiszen a nap 
nagy részében egy csecsemő az 
egyedüli társasága – a kikapcso-
lódást azonban a babával együtt 
kell megoldania, hiszen őt nem 
hagyhatja otthon… 

A kisbabás anyukáknak je-
lenthet segítséget az Érden is 
mûködő Maminbaba fitness, 
amit Oláh-Berezvai Ágnes in-
dított el városunkban. Ez egy 
latin tánc alapú mozgásforma, 
amit magyar megalkotója direkt 
a babás anyukáknak fejlesztett 
ki: a Maminbaba órák alatt az 
anyák és – babahordozóban 
rögzített – gyerekeik együtt 
mozognak. Ezeken a hordozós 
latin fitnessórákon nincsenek 
fekvőtámaszok, felülések és ki-
törések – van viszont ritmusos 
latin zene és minden porcikát 
(kíméletesen) átmozgató tánc. 

– Már megvolt a kisbabám, 
amikor egy tévémûsorban felfi-
gyeltem a Maminbabára; azon-

nal eldöntöttem: én ezt szeret-
ném csinálni. Az elsők közt vol-
tam, aki elvégezte a Maminbaba 
oktatói tanfolyamot, és 2013 ja-
nuárjában kezdtem edzéseket 
tartani. Azóta több érdi helyszí-
nen is vannak foglalkozásaim 
– emlékezett vissza a kezde-
tekre Oláh-Berezvai Ágnes, akit 
edzés előtt látogattunk meg egy 
érdi fitness-klubban. 

– Ez a mozgásforma már hat 
héttel a szülés után elkezdhe-
tő, amennyiben a nőgyógyász 
a kontrollvizsgálaton mindent 
rendben talált, sőt, terhesség 
alatt is végezhető. Ha az anyu-
ka szülés, illetve terhesség előtt 
nem mozgott rendszeresen, ja-
vaslom, hogy csak a szülést kö-
vetően három hónappal kezdje 
el a testedzést. A mozdulatsorok 
egyébként fejlesztik a koordiná-
ciót, az egyensúlyérzéket, se-
gítenek leadni a pluszkilókat, 
és hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az anyukák szülés után vissza-
nyerjék régi alakjukat – magya-
rázta az oktató. 

– Természetesen nemcsak 
azokat várjuk, akik az alakju-
kat szeretnék formálni – az is 
kiemelten fontos, hogy a hoz-
zám járó anyukák olyan közös-
ségbe kerülnek, ahol hasonló 
élethelyzetben lévő nők van-
nak. Gyakran előfordul, hogy 

a mamák ezeken a foglalkozá-
sokon ügyes-bajos dolgaikat is 
megbeszélik, illetve megoszt-
ják egymással tapasztalataikat 
– hangsúlyozta Ági, hozzátéve: 
a Maminbaba nemcsak az anyu-
káknak lehet előnyös, hanem a 
babáknak is.

– A kicsiket anatómiailag 
megfelelő hordozóeszközben, 
illetve módon rögzítjük a ma-
mára. Erre nemcsak az anyukák 
figyelnek oda nagyon, hanem 
én is. Azt szoktam egyébként 
javasolni, hogy az öt kiló fölötti 
gyerekeket ne előre, hanem a 
hátukra kössék a mamák; sokan 
itt próbálják ki először a háton 
való rögzítést. A picik rendsze-
rint elalszanak az órák elején, 
és csak a végén ébrednek fel. 
A zene nem túl hangos, nem 
zavarja őket, a ritmikus moz-
gás, amit ők ringatásként élnek 
meg, megnyugtatja a piciket. 
Az a tapasztalat, hogy a babák 
ritmusérzékének és mozgásfej-
lődésének is jót tesznek ezek 
az órák, nemcsak a mama testé-
nek-lelkének – zárta beszélgeté-
sünket Oláh-Berezvai Ágnes.

Időközben a teremben gyûl-
tek az anyukák és a babák. Volt 
várandós mama is, illetve olyan 
anyuka, aki most gyerek nél-
kül érkezett. Látható volt, hogy 
népszerûek ezek az órák, ami 
részint a jó hangulatnak kö-
szönhető, részint pedig annak, 
hogy a Maminbaba fitness 60 
percét nem kötelező egyszuszra 
végigcsinálni; bárki megállhat, 
pihenhet, vagy ha úgy adódik, 
megszoptathatja, tisztába tehe-
ti a babáját. Nem kell hozzá 
különösebb tánctudás sem: a 
mozdulatok könnyen elsajátít-
hatók, a koreográfiák a külön-

böző latin táncok alaplépéseire 
épülnek. Nincsenek hirtelen 
mozdulatok, ugrálós elemek (a 
babák miatt ilyenek nem is le-
hetnek), és az oktató odafigyel 
arra is, hogy a gyakorlatok ne 
terheljék a gerincet, a térdet. 

– Korábban sosem jártam tán-
colni, mert nem tudtam követ-
ni a bonyolultabb lépéseket. Itt 
nincs ilyen gondom, és látom is 
magamon a fejlődést – mondta 
az egyik édesanya, hozzátéve: 
a kislánya is nagyon élvezi az 
órákat.

– Az is nagyon jó dolog, hogy 
nem kell senkire rábíznom a 
babámat, amíg itt vagyok. 
Ráadásul jó a társaság is – tette 
hozzá egy másik anyuka.

A latin hordozós fitnessre jár 
egy gyógytornász mama is; ő 
abban látja e mozgásforma elő-
nyét, hogy szülés után hat hét-
tel már el lehet kezdeni, és nem 
terheli az ízületeket. Ráadásul a 
babának is jó, mert a hordozás 
kedvezően hat a csípőfejlődés-
re; az pedig, hogy a baba ilyen-
kor együtt mozog a mamával, 
az összetartozás érzését mélyíti 
bennük.

Ahogy befejeztük a beszélge-
tést, megkezdődött az óra. Egy 
kis bemelegítés után jöttek a 
táncos elemek; látszott, hogy a 
mamáknak jól esik a mozgás, 
a gyerekeknek pedig a ringa-
tózás. 

Aki szeretné kipróbálni a 
latin táncos edzést (babával, 
vagy akár baba nélkül), Érden 
több helyszín és időpont közül 
választhat; a részletekről Oláh-
Berezvai Ágnesnél lehet érdek-
lődni a https://www.facebook.
com/Maminbabaerden webol-
dalon. Ádám Katalin

Hordozós latin fitness Érden, a csecsemõs anyukáknak

Táncos lábú kismamák, ringatódzó kisbabák
Tánc, torna, kikapcsolódás a mamának, kellemes, 
ringató együttlét a babának – vajon mi ez? Érden 
egyre több kisgyermekes anyuka tudja a választ: ez a 
Maminbaba hordozós latin fitness, amit Oláh-Berezvai 
Ágnes indított el városunkban. Az oktató egyik óráján 
jártunk, hogy megtudjuk: miért is jó ez a mozgásforma 
a mamának és a babának.

Míg a mamák táncolnak, tornáznak, a babák békésen nézelõdnek vagy 
alszanak a hátukon
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mozaik

A rákötés kivitelezése után azon-
nal használatba vehető a csator-
na, a kezdetektől nyugodtan él-
vezhető a kényelem és a komfort 
minden pillanata, legyen szó für-
désről, mosogatásról vagy mosás-
ról. A csatornahasználat azonban 
költséggel jár, ezzel mindenki 
tisztában van. A számla – egyéb 
már megszokott közüzemi díjak-
kal együtt, – minden hónapban 
postán érkezik, ahhoz azonban, 
hogy az első csekk a postalá-
dánkban landoljon, több szer-
vezet közremûködésével történő 
papírmunka, ügyintézés szük-
séges. Nekünk ekkor már csak 
az a dolgunk, hogy türelmesen 
várjuk az első csekk érkezését, 
ami sok esetben a rákötés után 
hónapokkal fog megtörténni. De 
miért van ez így? Ennek jártunk 
utána.

A rákötést az egyszerûsített 
eljárás keretében az esetek na-
gyobb részében akkreditált terve-
ző végezte el. A kivitelezésnél az 
akkreditált tervező, illetve a rá-
kötés átvételéért felelős személy 
készít egy dokumentációt, ami 
igazolja, hogy megtörtént a rákö-
tés, az adott ingatlan tulajdonosa 
jogosan, szakszerûen, attól a bi-
zonyos naptól használatba vette 
a csatornát. Ezt a dokumentációt 
a tervezőnek le kell adnia az Érd 
és Térsége Szennyvízelvezetési 
Önkormányzati Társulásnak, er-

re összesen 30 nap áll rendelke-
zésére. Vagyis egy teljes hónap. 
Ha jól belegondolunk, a rákötési 
engedélyek közel egy időben ér-
keztek a legtöbb ingatlanhoz, 
mindenkinek ugyanannyi ideje 
volt a kivitelezésre, így egyszer-
re tömeges rákötések történtek. 
Több tízezres város esetén ez 
meglehetősen sok ingatlant 
érint, egy-egy akkreditált terve-
ző egyszerre a kapacitásaihoz 
mérten, akár több tíz ingatlant is 
rákötött a hálózatra, így érthető, 
hogy a papírmunka leadására 
miért ilyen hosszú határidő állt 
rendelkezésükre, és az is érthe-
tő, hogy sokan ezt ki is használ-
ták, leginkább azért, hogy minél 
hamarabb minél több család 
élvezhesse a csatorna nyújtotta 
előnyöket.

Második lépésként a doku-
mentáció az akkreditált terve-
zőktől a Társuláshoz kerül, ahol 
ellenőrzik annak hitelességét, 
megfelelőségét, és ha mindent 
rendben találtak, akkor továb-
bítják az üzemeltetőhöz, vagyis 
az Érd és Térsége Csatorna-szol-
gáltató Kft.-hez. Amennyiben hi-
ányosságot találnak, a Társulás 
a tervező, az ÉTCS Kft. pedig 
a lakó felé jelzi azt, és az adott 
anyagok pótlását kérik. Ez 
megint időigényes, ahogyan az 
is időt vesz igénybe, hogy min-
den egyes beérkezett dokumen-

tumot alaposan ellenőrizzenek. 
Több tízezer papír esetében ez 
meglehetősen hosszú mûvelet, 
főleg, hogy mindezt pár munka-
társnak kell megtennie. 

Az Érd és Térsége Csatorna-
szolgáltató Kft. már az utolsó 
lépés a számla és a szerződés 
kézhez kapása előtt. Itt utoljára 
ellenőrzik a dokumentumokat, 
és ha mindent rendben találtak, 
megküldik a szerződést és az 
első számlát az ingatlan tulajdo-
nosának. 

Az első számla összege, 
ahogy az hasonló esetekben 
(új bekötés, átkötés, szolgálta-
tó váltás, stb.) lenni szokott, 
nem azonos összeg lesz a majd 
rendszeresen fizetendő havi díj-
jal. A csatorna használata min-
den esetben a rákötés napjától 
indul, ettől a naptól igénybe 
vesszük a szolgáltatást, tehát 
fizetnünk kell érte. Attól, hogy 
a számla csak hetekkel, hóna-
pokkal később érkezik, mi még 
nem ingyen használjuk a csa-
tornát. A költségeket meg kell 
téríteni, ezért az első számla 
díja várhatóan magasabb összeg 
lesz, mint a következő hóna-
pokban már menetrendszerûen 
érkező számlák díja. Ezért mi 
azt javasoljuk, hogy a rákötéstől 
érdemes félretenni a számla kö-
rülbelüli havi összegét, hogy ne 
érkezzen váratlanul a nagyobb 
kiadás. A csatornadíjak meg-
tekinthetők az ÉTCS Kft. web-
oldalán, településre és évekre 
lebontva, így a vízfogyasztás 
alapján nagyjából kiszámolható 
a várható összeg.

Csatornadíjak: http://erdicsa-
tornamuvek.hu/ugyfelszolgalat/
csatornadijak/

Tájékoztatás a fizetés módjáról és mértékérõl

Mi történik a rákötés után?
Sokat beszéltünk már arról, hogyan történik a rákötés, 
viszont arról már kevesebb szó esett, hogy mi törté-
nik a rákötés kivitelezése után. Miután megtörtént a 
fizikai bekötés kialakítása még rengeteg papírmunka, 
ügyintézés és hatósági jóváhagyás kell ahhoz, hogy 
a zavartalan csatornahasználat hivatalos háttere is 
rendszerezetté váljon.



gyon népszerû volt, de a rá-
ragasztott hiedelmek, illetve a 
külföldi fajták elszaporodása 
miatt mára nagyon háttérbe 
szorult. Ezekkel a bemutatók-
kal azt szeretnénk elérni, hogy 
a gyerekek – és a jelenlévő 
felnőttek – megismerjék a ma-
gyar fajtákat, és lássák, milyen 
okos, jól tanítható kutyák is 
ezek – jegyezte meg Pischoff 
Ferencné, aki elárulta azt is: 
férje tenyészetet és kutyaiskolát 
is mûködtet, igaz, nem Érden, 
hanem a fővárosban – ugyanak-
kor városunkba is származott 
tőlük kuvasz.

– Még betörőt is fogott; ez a 
fajta ugyanis kiválóan őrzi a há-
zat, ugyanakkor nagyon türel-
mes a gyerekekkel. Bár a kuva-
szokra azt mondják, hamisak, 
ez csak előítélet – családunkban 
több gyerek és unoka nőtt fel 
a kuvaszaink mellett. Van egy 
aranyszabály, ami nem fajta-
függő, hanem minden kutyára 
érvényes: ha négy hónapos ko-
ráig gyerekhez szoktatják, és 
jó élmények érik (vagyis nem 
kínozzák, ijesztgetik), nagyon 
fogja szeretni a kicsiket – zárta 
szavait Pischoff Ferencné.

Férje, a Magyar Kuvasz 
Fajtagondozó Egyesület elnöke 
több óvodában járt már, és mint 
mondta, csupán egy alkalom-
mal fordult elő, hogy egy kis-
gyerek elbújt a kertben, mert 
félt a kutyáktól – a délután vé-
gén azonban már ő is ott állt a 
kuvasz mellett, simogatta, alig 
akarta elengedni. 

Nem is csoda, hiszen bemu-
tatóikba bevonják a gyerekeket 
is, akik nemcsak nézhetik, ha-
nem megérinthetik, simogathat-

ják, vezethetik is a kutyusokat. 
A siker másik titka, hogy ezek 
a kutyák nem mutatványos cir-
kuszi ebek, „csupán” okos, jól 
nevelt jószágok – amelyek fel-
nőttnek és gyereknek egyaránt 
méltó társai lehetnek. Pischoff 

Ferenc azt vallja: ha a nézőkö-
zönség tagjai közül akár egy 
család is kuvaszt, pumit vagy 
más magyar fajtát választ, neki 
az bőséges jutalom az ingyen 
tartott bemutatóért. 

 Ádám Katalin
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Különleges élményben volt ré-
sze a Kisfenyves Óvoda aprósá-
gainak október 10-én: e verőfé-
nyes péntek délutánon három 
gyönyörû, okos kutyával ismer-
kedhettek meg, és láthatták, ta-
pasztalhatták, mennyi mindent 
tud és ért egy jólnevelt négylábú. 
Két kuvasz és egy mudi volt az 
óvoda vendége; őket a Magyar 
Kuvasz Fajtagondozó Egyesület 
elnöke és két társa hozta – az 
óvoda felkérésére – Érdre, hogy 
megmutassa és népszerûsítse e 
két ősi magyar fajtát. 

Akác, a két hónapja mentett 
mudi (aki gazdájával, Pentz 
Katalinnal érkezett) bemutat-
ta, hogy tudja „kicsalogatni” a 

jutalomfalatokat a PET-palack-
ból, Bíbor kuvasz pedig lelke-
sen teljesítette az egyszerûbb 
utasításokat. A délután „sztár-
ja” kétségkívül Jázmin volt, a 
díjnyertes kuvasz. A hatéves 
kutya szellemes mutatványokat 
végzett a gyerekek nagy mu-
latságára: átugrotta a guggoló 
óvodásokat; két székre állt, a 
gyerekek pedig átbújtak alatta; 
felszólításra lekapta gazdája fe-
jéről a kalapot; megkereste és 
visszahozta az elrejtett kosarat, 
és ami a legfontosabb: jámbo-
ran tûrte, hogy egyszerre akár 
tíz gyerek is simogassa, dögö-
nyözze, sőt, aki akarta, meg is 
sétáltathatta. 

– Férjem negyven esztendeje 
tartja és tenyészti a kuvaszokat. 
Egyesületünk egyik célja, hogy 
népszerûsítse a magyar kutya-
fajtákat a különböző rendezvé-
nyeken. Amikor a Kisfenyves 
Óvodából megkerestek minket a 
kéréssel, hogy tartsunk bemuta-
tót a kicsiknek, örömmel mond-
tunk igent – mondta lapunknak 
Pischoff Ferencné. Férjével, az 
egyesület elnökével csak pár 
szót tudtunk váltani, mivel őt 
és kuvaszait körülvették az óvo-
dások. 

– Sajnos, a magyar kutya-
fajták szinte kivétel nélkül a 
kihalás szélén állnak. A kuvasz 
a ’70-es, ’80-as években na-

Magyar kutyafajták bemutatója a Kisfenyves Óvodában

Jázmin, Akác és Bíbor a kertben
Valóban hamis jószág a kuvasz? Milyen is az a mudi? Hány õsi magyar fajtát is-
merünk? Többek közt ezekre a kérdésekre kaphattak választ a Kisfenyves Óvodába 
járó gyerekek október 10-én, a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület bemutató-
ján. Jázmin és Bíbor, a két kuvasz, illetve Akác, a mudi elvarázsolta a gyerekeket, 
akik maguk is részt vehettek a kutyás produkciókban.

Akác, a mentett mudi, gazdájával –  és egy rajongóval
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Bíbor és Jázmin a gyerekek gyûrûjében – mindkét kuvasz örömmel fogad-
ta a sok simogatást

Pischoff Ferenc, a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület elnöke segítsé-
gével a gyerekek megsétáltatták a két kuvaszt

mozaik

Almalé, almás pite, almaha-
lászat és almatorony – szinte 
minden e finom és roppant 
ízletes gyümölcs – az alma – 
jegyében zajlott október 18-án 
a Tusculanum Tagóvodában, 
ahol az őszi szüret és a fino-
mabbnál finomabb gyümölcsök 
betakarítása alkalmából vidám 
almanapot tartottak. Idén már 
harmadszor került sor erre a 
rendezvényre, és mint minden 
esztendőben, most is az óvónők 
vezetése és felügyelete mellett, a 
szülőkkel együtt szorgoskodtak, 
vetélkedtek, valamint izgalmas 
kézmûves foglalkozásokon vet-
tek részt az óvoda apróságai. 
Artner Lászlóné tagóvoda-ve-
zető elárulta: az óvoda alapít-
ványa segítségével az anyukák 

számára sütemény versenyt is 
szerveznek, majd a zsûrizést 
követően meg lehet vásárolni a 
sütiket, a bevételt pedig az idén 
az óvoda épületének előkertjé-
ben lévő játszótér felújítására 
szeretnék fordítani. Puha talajra 
cserélnék a balesetveszélyes be-
tonjárdát, és jó néhány elavult 
kültéri játék is cserére szorul 
már. Tavaly a nagy udvarban 
ivókutakat sikerült felszereltetni 
az összegyûjtött pénzből, így 
bíznak benne, hogy ebben az 
évben is „gazdagon szüretel-
tek” a vidám almanapon. Artner 
Lászlóné bemutatta azokat az 
állomásokat, amelyeknél más-
más elfoglaltsággal töltötték a 
délelőttöt az apróságok szüle-
ikkel együtt. Mindenki aktívan 

bekapcsolódott az érdekes, fő-
ként kreativitást és ügyességet 
igénylő foglalkozásokba, mókás 
vetélkedőkbe. Dicséretes, hogy 
nemcsak az anyukák, hanem az 
apukák is szép számban kép-
viselték a családot, és bőven 
kivették a részüket a gyurmá-
zásból, ragasztásból, festésből 
vagy éppen az almatorony épí-
téséből. A kicsinyekre és szü-
leikre néhány mókás vetélkedő 
és könnyed kvíz is várt. A zsûri 
meg degeszre kóstolgathatta a 
rengeteg ízletes süteményt. Nem 
lehetett könnyû dolguk, ami-
kor rangsorolniuk kellett a fi-
nomságokat! A büfében almalé, 
szendvics és sütemény várta a 
kézmûveskedésben kissé kime-
rült ovisokat és szülőket. Fogyott 
is rendesen a temérdek elemó-
zsia, így a sok kicsi forint sokra 
ment, amiből majd – ha sikerül 
még támogatókat szerezni – szép 
új játszóterük is lesz a bejárat 
melletti területen. Egyébként 
igen népes ez az ovi, hiszen ösz-
szesen nyolc csoportban töltik itt 
napjaikat a kicsinyek, így a kívül-
állónak kész labirintus az épület, 
de tágas, napfényes csoportszo-
bák várják az apróságokat. 

A délelőtti programokat egy 
fergeteges közös táncházzal 
zárták, amelyen mindenki jól 
mulatott, és megállapíthatták: 
a szülőknek és a lelkes óvó-
nőknek hála, a Tusculanum 
Tagóvodában az idén is jól sike-
rült az almanap. B. E.

A Tusculanum Óvoda idén az elõkert felújítására gyûjtött

Õszi almanap az oviban

A szorgos kezû apukák és anyukák segítségével a gyerekek gyurmából készí-
tettek õszi gyümölcsöket: almát, körtét, szilvát, szõlõt, esetenként banánt is
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Napjainkban sok szó esik ennek 
szükségességéről. Számomra 
furcsa dolog erről a témáról ol-
vasni és hallani a híreket, még-
pedig több okból. Nekünk a 
rendszerváltás előtt számottevő 
iparunk volt, amely néhány év 
alatt felmorzsolódott, eltûnt, 
még füstje-ködje se maradt.

Kezdetben örültünk, hogy 
tőkeerős, nyugati cégek felvá-
sárolják cukorgyárainkat, majd 
közösségi és szövetkezeti élel-
miszeriparunkat, sőt szinte a 
fanfárokat ma is hallom, ami-
kor a soron lévő kormány a 
nehézipari üzemek eladásába 
kezdett. Mindez, amit itt felso-
roltam, egy – a nyugatiak által 
előre elkészített – forgatókönyv 
alapján történt. A nyugati tőké-
nek ugyanis szüksége volt ar-
ra, hogy túladjon élelmiszer- és 
egyéb ipari tartalékain. Ezért 
aztán a megvásárolt gyárakban, 
üzemekben, tejkombinátokban 
beszüntette a munkát, elbocsá-
totta a korábbi alkalmazottakat, 
s még a gépeket is leszereltette 
az utolsó csavarig. 

Sértett önérzetemből ki-
folyólag akkoriban egy hosz-
szabb tanulmány írásába 
kezdtem, amelynek az itt is 
olvasható, fenti címet adtam. 
Tanulmányom első részében 
tényekkel támasztottam alá azt 
az állapotot, amely a honfogla-
lás idején jellemezte a magyar 
társadalmat. Köztudott, hogy a 
hét vezér törzsének tagjai nem 
afféle mûveletlen barbárok vol-
tak, ellenkezőleg. Már európai 
szintû, sőt, helyenként azt meg-
haladó színvonalú háziiparral 
rendelkeztek. Gondoljuk csak 
meg, hányféle és minőségben 
is különböző fémtárgyra volt 

szüksége egy ló tulajdonosá-
nak, ha azt el akarta látni a 
megfelelő eszközökkel és szere-
lékekkel. Kellett érteniük akko-
ri eleinknek egyebek mellett a 
fémkohászathoz, az állati bőrök 
feldolgozásához, nevezetesen a 
cserzéshez és az anyagok hosz-
szú idejû eltarthatóságához. 

Mint tudjuk, őseink maguk 
készítette jurtákban laktak, 
amelynek vázát nagyrészt ti-
szafából állították elő, íjaikat is 
ebből a fából készítették, szál-
láshelyüket pedig főként állati 
bőr fedte. Asszonyaik szövő- és 
fonóeszközökkel készítették ru-
házatukat. 

Ilyen honfoglalás-kori jurtá-
ban magam is többször jártam, 
és meglepetéssel tapasztaltam a 
berendezés modernségét. A fal- 
és a padlófûtés módszerével 
szellemes módon melegítették 
fekhelyüket a téli fagyok ellen 
védekezve. Mindennek megvolt 
a maga helye, tehát külön tárol-
ták, kezelték a konyhafelszere-
léseket, és zárták el a maihoz 
hasonló, korszerû módon a ru-
hákat. Jól ismerték a növények 
természetét, egyik-másik gyógy-
erejét, és tudták, melyikük tar-
talmaz mérgeket. 

Nyugati részről ma is elhang-
zik olykor, hogy a Kárpát-me-
dencébe betelepült magyarok a 
nyereg alatt puhították a húst. 
A valóság az, hogy a nyers húst 
tényleg a ló hátára simították, 
de csakis azért, hogy a rá helye-
zett, fából készített nyereg ne 
törje fel az állat bőrét. A cél te-
hát nem a hús puhítása, hanem 
féltett kincsüknek, lovuknak 
egészségvédelme volt. 

Ne felejtsük el, az elmúlt 
ezer év alatt hányszor virág-

Iparosítás

zott, majd pusztult el, főként 
idegen hódítások és háborúk 
miatt a magyar ipar. Voltunk 
jogfosztott, letiport ország, 
sőt, államiságunkat is elvesz-
tettük jó időre, de népünk újra 
meg újra talpra állt. 

Nem kétséges, hogy néhány 
év múlva az ország ipara ismét 
felfejlődik arra szintre, ame-
lyet a lakosság ellátása megkö-
vetel. Bízni lehet az export nö-
vekvő sikerében is, hiszen ha 
helyreáll szétrombolt tej-, ba-
romfi-, húsfeldolgozó- és kon-
zerviparunk, valamint a többi 
iparág, akkor máris az európai 
termelés élvonalába kerülünk. 
Hazánkban jelenleg több tíz-

ezer családi kis- és középvál-
lalkozás létezik, amelyeket a 
kormány hathatósan támogat. 
Az iparosításhoz azonban igen 
sok és nagy volumenû tőkére 
van szükség. Ennek hiányában 
a kormány törekszik az ide 
települt ipari üzemekkel ún. 
stratégiai szerződéseket köt-
ni, amelyek biztosítják hosszú 
idejû tevékenységüket. 

Sajnos, elmúltam harminc-
éves, így nem lehetek ismét 
vállalkozó, pedig nagy kedvem 
lenne néhány iparág újraindí-
tásához. Ezért aztán bízom a 
fiatalokban, kitartásukban és 
kreativitásukban. 

  Bíró András

A szerzõ portréja – Szentgyörgyi Erika alkotása

Az olvasás kérdése, illetve az 
aggodalom, hogy nem olvasnak 
eleget csemetéink, egyre gyak-
rabban kerül szóba napjaink-
ban. Pedig a gyerekek igenis 
szeretnek olvasni, ha koruk-
nak és korunknak megfelelő 
könyveket írnak nekik – vallja 
Bosnyák Viktória írónő, aki a 
Tündérboszorkány címû mese-
regényét 2003-ban tulajdonkép-
pen a saját, tíz év körüli gyer-
mekeinek írta, akik akkoriban a 
Harry Potter regények rajongói 

voltak, és alig tudták kivárni a 
sorozat negyedik részét. Ezért 
az írónő ikerlányait, Sárit és 
Dórit egy saját meseregénnyel 
lepte meg születésnapjukon. 
Tulajdonképpen így készült el 
a Tündérboszorkány első kö-
tete, majd e különleges aján-
dékot – amely később könyv 
formájában is megjelent, sőt, 
népszerûségének köszönhető-
en trilógia is lett belőle – újabb 
izgalmas kiadványok követték, 
mint például a Glott Gatya, ne 

fárassz, az Analfa visszatér 
vagy a Mantyusok. Ugyancsak 
Bosnyák Viktória a szerzője a 
Sirály a király, az Amikor kivi-
rágzott a fánk fánk és az Elek, 
merre keresselek? címû, a he-
lyesírás szabályaira mókásan 
figyelmeztető, ismeretterjesztő 
könyveknek is. Mint kiderült, 
egyébként angol és német nyel-
vet tanít, valamint népszerû 
angol nyelvû könyveket fordít 
magyarra. Azt is elárulta, már 
csaknem hétszáz író-olvasó 

találkozón van túl, de az idei 
tanévben ez az érdi az első ta-
lálkozása olvasóival. 

– Csapjunk tehát a lecsóba, il-
letve – ha nektek jobban tetszik 
– csapjuk a lovak közé! – szó-
lította fel közönségét az írónő, 
miután a fiúkat megnyugtatta, 
hogy ma nem lesz „hercegnős 
mese”, akkor sem, ha a lányok 
nagyon szeretnék, majd rend-
hagyó módon, mindjárt a neki 
szánt kérdések megválaszolá-
sával indította az irodalmi dél-
utánt. Kezdetben kissé vissza-
fogottan, majd egyre bátrabban 
faggatták a kisdiákok az írónőt 
munkásságáról, az írói hivatás-
ról, a meseregények főhőseiről. 
Igaz-e, hogy egyik-másik sze-
replőjében saját magát mintázta 
meg? – érdeklődött egy kisfiú. – 
Ó, hogyne! Gyermekkoromban 
én is folyton leettem magam, 
mert mindig ott volt egy könyv 
is mellettem, amit épp olvas-
tam. Kitámasztottam a só- és 
borsszóróval, hogy evés köz-
ben is tudjam olvasni, de ennek 
többnyire az lett vége, hogy le-
ettem magam. Leginkább a leb-
bencsleves volt az ellenségem, 
mert bizony elég sok pecsétet 
hagyott a ruhámon – válaszolta 
Bosnyák Viktória. Milyen író-
nak lenni? – ez érdekelte egy 
másik diákot. 

– Amikor találkozom azokkal, 
mint most itt veletek, akik olvas-
sátok a könyveimet, nagyszerû! 
Amikor kitalálom, hogy miről 
fogom írni a következő regé-
nyemet, úgy érzem, óriási dolog 
írónak lenni, de amikor elkez-
dek rajta dolgozni, akkor ret-
tentő, mert rám tör a félelem, 
hiszen nem szeretnék csalódást 
okozni az olvasóknak. Mindig 

Meseregények szerzõje az érdi gyermekkönyvtárban

Tündérboszorkány, Mantyusok és Glott Gatya
Akár olvasták már a könyveit, akár nem a jó hangulatú író-olvasó találkozót 
követõen biztosan elõveszik majd a gyerekek Bosnyák Viktória némi varázslattal 
átszõtt, izgalmas, a mai kiskamaszoknak írt ifjúsági- és meseregényeit. A közvetlen, 
nagyszerû humorú írónõvel az Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában 
beszélgethettek az érdi harmadik és negyedik osztályos olvasók.

előttem lebeg a kérdés, vajon az 
újabb könyvemet is elolvassák, 
szeretni fogják? Persze, aki sze-
ret írni, annak csodálatos írónak 
lenni. Én szeretem ezt a hiva-
tást – mondta az írónő, majd a 
kíváncsiaknak azt is elárulta, 
hogy a Tündérboszorkányt min-
dössze három hét alatt írta meg, 
de alapvetően legalább hat hétig 
dolgozik egy-egy könyvén. Épp 
készülőben van egy felnőttek-
nek szánt kötete is, amit viszont 
már egy éve ír, és még ennél is 
tovább is kell dolgoznia rajta, 
de tény, hogy a gondolatai oly-
kor gyorsabbak, mint a gépelési 
sebessége, így sok a betûhiba, 
amit aztán javítania kell. 

A nebulók közül valaki azt 
is tudni szerette volna, hogy az 
írónő miért ír mindig boszorká-
nyokról. 

– Noha napjainkban játszód-
nak a történetek, minden köny-
vemben vannak mágikus, va-
rázslatos dolgok, boszorkányok, 
tündérek, manók is. Nem szere-
tem a hétköznapi könyveket, 
hiszen minden gyermek fejében 
mesék vannak, a mesékben pe-
dig csodás, varázslatos lények 
is szerepelnek. A varázslatra 
szükségünk van, persze, más 
fontos dolgok is előfordulnak 
a könyveimben, így például a 
Széchenyi Könyvtár, ahol mil-
liónyi könyv vár az olvasók-
ra. Persze, az a jó, ha a saját 
könyveimmel nem találkozom 
a könyvtárakban, mert így tu-
dom, kikölcsönözték mindet, 
nem porosodnak ott, hanem 
épp olvassák a gyerekek. 

A kérdésre, hogy honnan jön 
az ihlet, amiből a könyvei szü-
letnek, Bosnyák Viktória meg-
lepő választ adott: Például a 
Tescóból! No persze nem úgy, 
hogy leveszi a polcról, mint 
az árucikket, hanem egy kicsit 
másként, talán úgy, ahogyan a 

Kivirágzott a fánk fánk címû 
könyvének az ötlete született. 
Fánkot vett a Tescóban, és a 
fánk szó elindította a képzele-
tét: karácsonyfánk, tölgyfánk, 
gyümölcsfánk… Lám csak, ilyen 
„butaságokból” is kisülhet vala-
mi jó – viccelődött.

 – Nektek csak másfél órányi 
időt kell velem eltöltenetek, de 
képzeljétek csak el a családo-
mat, nekik bizony már évek óta 
ezeket kell hallgatniuk, mert én 
ilyen „fura” vagyok a hétközna-
pokban is! 

Azt is elmondta, azért írta 
meg a Sirály a király, az Amikor 
kivirágzott a fánk fánk vagy 
az Elek, merre keresselek? 
címû könyveit, hogy a kisisko-
lásoknak segítségére legyen a 
magyar helyesírási szabályok 
megismerésében és alkalmazá-
sában, mert egy érdekes könyv 
alapján sokkal könnyebb eze-
ket emlékezetbe vésni. Miután 
az érdi gyerekek kifogytak a 
kérdésekből, Bosnyák Viktória 
válaszút elé állította őket: fel-
olvasással vagy egy filmrészlet 
megtekintésével folytassák-e az 
író-olvasó találkozót? A többség 
persze a film mellett döntött. 
A vetítés azért is különleges 
volt, mert a Tündérboszorkány 
film változatát budapesti diá-
kok készítették el, és ők maguk 
voltak a szereplői is. A kellemes 
hangulatú és a kíváncsi arcokra 
gyakran mosolyt csaló író-ol-
vasó találkozót követően egé-
szen biztosan olvasni fognak 
a gyerekek. Azok is kezükbe 
veszik majd Bosnyák Viktória 
könyveit, akik eddig még nem 
olvastak az írótól egyet sem, 
és könnyen lehet, hogy ez az 
irodalmi délután a többi könyv 
megismerésére ösztönözte 
azokat is, akik már ismerték a 
Tündérboszorkányt. 

 Bálint Edit

Bosnyák Viktória érdeklõdéssel hallgatta az érdi gyerekek kérdéseit, és mindegyikre szívesen válaszolt

A 
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rző
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lei

Nagy sikere volt a fõvárosi diákok által készített filmnek, amirõl a vetítést 
követõen még elbeszélgettek az írónõvel

panoráma

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város  Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 
51/2014. (IX.29.) OMB határozat alapján ezennel kiír
ja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, 
valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje:  

2014. november 7.

A pályázati felhívások a www.erd.hu honlap Pályázatok, 
álláshirdetések rovatából letölthetők, vagy átvehetők a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó 
u. 3., Polgárok Háza fsz.).
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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 széndioxid-kibocsátás.
A pályázók köre: azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett 
lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerûen lakják. Pályázatot 
benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiá-
val 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 nyílászárócsere 
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 felvilágosítás, 
valamint a részletes pályázati dokumentáció az ÉMI Nonprofit Kft. 
pályázatkezelõ szerv honlapján (www.emi.hu) érhetõ el.

Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium pályázatot hirdetett ki a Fûtéskorszerûsítés 
(Kazáncsere) alprogramra, valamint a Háztartási nagy-
gépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprog-
ramra 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 gázka-
zánjainak új kondenzációs gázkazánra történő cseréjére, 
és ehhez kapcsolódóan a fûtési és használati melegvíz-
rendszerük korszerûsítésére. A gázkazánok cseréjével 
jelentősen csökkenthető az energiaveszteség és a széndi-
oxid-kibocsátás.
A pályázók köre: azon magánszemélyek, akik a pályázat-
tal érintett életvitelszerûen lakott lakóépület tulajdonosai. 
Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem 
iparosított technológiával épített lakóépület részét képező 
lakás korszerûsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdono-
sai 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 elektro-
nikus úton, a pályázati portálon (http://zfr-kazancsere.
hu) keresztül nyújthatja be a www.magyarorszag.hu 
Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendel-
kező természetes személy. A pályázati portálon regiszt-
rálni a pályázati kiírás meghirdetésétől (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 
növelése meglévő háztartási nagygépek (hûtő/fagyasztó) 
új, magas energiahatékonyságú hûtő/fagyasztó berende-
zésekre történő cseréjének támogatására.

A pályázók  köre: Magyarországi lakóhellyel rendelkező 
nyugdíjas, 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 beszer-
zése esetén a bolti ár 50%-a, de maximum 35.000,- Ft/ 
háztartási gép.

A pályázat  benyújtása:  A pályázatot kizárólag elekt-
ronikus úton, a pályázati portálon (https://uszt-hgcs.
hu) keresztül nyújthatja be a www.magyarorszag.hu 
Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval ren-
delkező 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 felvilá-
gosítás, valamint a részletes pályázati dokumentáció az 
ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelő szerv honlapján (www.
emi.hu) érhető el.

Elõzetes tájékoztató 

Indulnak a zöldjáratok 
Sokak megkeresésére előzetesen tájékoztatjuk tisztelt 
érdi lakossági ügyfeleinket, hogy az idei őszre is elké-
szítettük az úgynevezett zöldjárati munkatervet. Ennek 
során, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a 
lakosságnál összegyûlt kerti nyesedéket, lombot tervez-
zük elszállítani. 

A szállítási ütemezést az újonnan felálló Érd Megyei 
Jogú Város közgyûlése első rendes munkanapjára kíván-
juk jóváhagyásra beterjeszteni. Terveink szerint a zöld-
járatokat november első felében indítjuk, amikorra már 
jelentősebb mennyiségben elhullajtják lombjukat a fák. 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a helyi sajtó vala-
mennyi felületén, valamint az ÉTH honlapján folyama-
tosan megjelentetünk minden információt a zöldjáratok 
útvonal tervéről és indulási ütemezéséről.

 Most is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Sas utcai 
telephelyünkön a zöldjáratok tervezett mûködése alatti 
időben (2014. november 10-től 2014. december 5-ig) az 
érdi lakosok díjmentesen és korlátlan mennyiségben le-
rakhatják a kertjükben keletkezett nyesedéket, lekaszált 
füvet, összegyûjtött lomblevelet az évi 250 kg/ingatlan/
év ingyenesen leadható kontingensen felül.

Ugyanakkor javasoljuk azt is megfontolni, hogy a kerti 
zöldhulladék kevés munkaráfordítással, komposztálás-
sal kitûnő tápanyag utánpótlásra alkalmas, ingyenes 
szerves alapanyag minden kiskert tulajdonos számára. 

 ÉTH Sajtószolgálata

információk
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Lépésről lépésre gyarapszik 
sakkgyûjteménye, aminek már 
országos, sőt, határon túli híre 
van, különösen a sok ritkaság 
közül az egyiknek, amelyik 
gyufából készült és bekerült a 
rekordok könyvébe. Mindezek 
a különlegességek Érden talál-

hatók, Németh József nyug-
díjas jogász otthonában, aki-
nek sakkóra- és sakk-könyv-
gyûjteménye is legendás.

A kis kertes házban dobo-
zokban pihennek a gyalogok, 
a bástyák, a lovak, a futók, a 
királyok és a királynők – igaz, 

ezúttal néhányan kiszabadul-
tak, hogy megmutassák ma-
gukat… Az asztalon hever egy 
kalocsai mintás porcelántábla, 
de vannak faragott és festett, fá-
ból és fémből készült bábuk is. 
Mi azonban elsősorban a talán 
legkülönlegesebbre, a gyufa-
szálakból összerakott figurákra 
voltunk kíváncsiak, mégiscsak 
ők a sztárok, ők szerepelnek 
az 1997-es Guinness Rekordok 
Könyvében! Egyet óvatosan 
kézbe is vettem, hogy alapo-
sabban megnézzem, valóban 
gyufából van-e? Abból volt, a 
kalocsai modellező húszezer 
(!) gyufaszálat ragasztott ösz-
sze, míg elkészült a világon is 
egyedülálló sakk-készlet.

– Egy barátom készítette 
negyven évvel ezelőtt – mondta 
a házigazda –, akinek model-
lezés volt a hobbija, hajókat, 
szélmalmokat csinált, de nem 
szeretné, ha a neve kiderülne. 
Annyira megtetszettek a mun-
kái, hogy sakkrajongóként, rá-
vettem, gyufaszálakból rakjon 
össze nekem egy sakk-készle-
tet, amit egy-két hónapos mun-
kával meg is tett. Amikor elké-
szült, 1975-ben, kiszámoltuk, 
csak az anyagköltség körülbe-
lül négyezer forintba került!

– Innen datálódik a gyûjtési 
szenvedélye?

– Nem hiszem, mert gye-
rekkorom óta sakkozom, 
versenyszerûen játszottam és 
a mesterjelöltségig vittem, a 
Tolna megyei Sakk Szövetség 
és a Nemzetközi Eszperantó 
Sakk Szövetség elnöke is vol-
tam. Sokat utaztam, és amerre 
jártam, mindenünnen igyekez-
tem beszerezni sakk-könyve-
ket, sakkórákat és sakk-készle-

teket. S ezeket kapom születés- 
és névnapomra, karácsonyra 
is.

– Mit szól hozzá a felesége?
– Igazi partner ebben, mint 

egykori sakkozó, sokszor ő hív-
ja fel a figyelmemet egy-egy 
különlegességre. Minden kon-
tinensről van már készletem, 
könyvem és órám. Azt ne kér-
dezze, hogy mennyi, mert ma-
gam sem számoltam.

– Milyen ritkaságai vannak?
– Egyedi fafaragványok, 

mint amiket itt lát az asztalon 
– mutatta. – Például ez a festett 
hartai mintás készlet, de van 
kerámiából, üvegből, fémből, 
mûanyagból, sőt, elefántcsont-
ból és papírból is! A gyerekeim 
után az unokáim és a déduno-
káim gyönyörködnek bennük, 
néha játszanak is velük.

– Sakkoznak?
– Ismerkednek ezzel a játék-

kal, elég ügyesek…
– Mikor gyönyörködhetnek 

az egyedi sakkfigurákban má-
sok is?

– Erre nem könnyû válaszol-
ni, hiszen egy ilyen kiállítást 
megszervezni komoly feladat. 
Hevesben van egy sakk mú-
zeum, ahol láthatók érdekes 
sakk-készletek, de úgy gondo-
lom, én is tudnék újat mutatni, 
a gyûjteményemmel nem szé-
gyenkeznék…

Lehet, hogy érdemes vol-
na Németh József különleges 
gyûjteményét „komolyabban” 
venni, mert sokaknak nyújtana 
élményt, s nemcsak a sakk-
hoz értőknek. Mindenesetre, 
mielőtt elköszöntem volna, 
tettem még egy-két lépést – a 
gyönyörû sakktáblák között… 

 Temesi László

A bajnoki táblázat élmezőnyé-
hez tartozó, számos magasabb 
osztályban is megforduló ru-
tinos játékosokból álló ven-
dégcsapat múlt heti fiaskóját 
(Taksony-Törökbálint 0-2) igye-
kezett feledtetni Érden. A  ha-
zai csapat számára, mint eddig 
minden hazai mérkőzésen, csak 
a győzelem lehetett a cél. Ennek 
tükrében nagy küzdelemre és 
szoros eredményre lehetett szá-
mítani.

Óvatosan kezdtek a csapatok, 
biztonsági játékra törekedve, így 
sokáig egyik kapu sem forgott 
veszélyben. Negyedóra eltelté-
vel az Érd átvette a kezdemé-
nyezést, míg a vendégek főleg 
gyors ellentámadásokkal igye-
keztek megközelíteni a hazaiak 
kapuját. Az első kapura lövést 
közel fél óra elteltével küldték 
a taksonyiak az érdi kapura, de 
Kertész F. biztosan fogta a lab-
dát. Eseménytelen mezőnyjáték 
után a 40. percben egy szép 
hazai támadás után megszüle-

tett a vezető érdi gól. Obot D.S. 
futott el a baloldalon, beadására 
Gyurácz B. érkezett és helyezte 
a labdát a kapuba. 1-0.

Hazai támadásokkal kezdő-
dött a második félidő. Az első 
érdi lehetőségre sem kellett so-
kat várni, de Pintér N. lövése el-
ment a kapu előtt. Nagyot javult 
a mérkőzés irama és színvonala. 
A csapatok most már a támadá-
sok vezetésére is egyre nagyobb 
figyelmet fordítottak. Ebben a 
hazai játékosok jártak az élen, 
számos szép támadást vezettek, 
de az utolsó passzokba rend-
re hiba csúszott. A 80. percben 
végre bebiztosította győzelmét 
érdi együttes. A vendég 16-oson 
belül kigurigázták a vendégek 
védelmét, majd Csizmadia lab-
dáját Gyurácz B. fordulásból 
lőtte a hálóba. 2-0. A találkozó 
hátralevő részében itt is, ott is 
voltak lehetőségek a gólszerzés-
re. Hazai oldalon a 23. születés-

napját ünneplő Kertész F. vé-
dett, míg a másik oldalon Obot 
D.S. 40 méteres sprint után lőtt 
a kapu fölé, így az eredmény 
már nem változott.

Újabb fontos győzelmet 
aratott tehát az érdi csapat és 
ami nem mellékes, kapott gól 
nélkül húzta be a találkozót. 
A legnagyobb rivális, a Vecsés 
csapata vasárnap játszik, de 
nagy valószínûséggel meg tudja 
tartani az Érd vezető helyét a 
bajnoki táblázaton.

Érdi VSE –Taksony SE 2-0 (1-0)
Érd, 250 néző
Vezette: Solymosi A.
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Ebedli Z., Csiszár Z. (Jakab 
Á.), Cservenka G. – Kónya B. 
(Héray L.), Brkic D. (Kupi Z.), 
Csizmadia Z. – Gyurácz B. 
(Berzéki D.), Obot D.S., Pintér 
N. (Feil M.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerző: Gyurácz B. 40’, 80’
Sárg lap: Kónya B., Brkic D.,

A hazaiak edzője a jó hely-
zetkihasználást említette pozi-
tívumként.

Limperger Zs.(Érd):
– Nem volt folyamatos a játé-

kunk, sok volt a pontatlanság, 
de szerencsére a kevés lehető-
ségünk közül kettőt sikerült gól-
ra váltanunk. Megérdemelten 
nyertük meg a mérkőzést.

A 11. fordulóban, október 
26-án vasárnap fél kettőkor 
Örkényben lép pályára az Érdi 
VSE, majd november másodi-
kán vasárnap fél kettőkor a Pilisi 
LK csapatát fogadják az Ercsi úti 
sportpályán.

Utánpótlás csapataink  
eredményei:

U 21 Érd-Kiskunlacháza  2-1 
 Halásztelek-Érd  1-2
U 15  Érd-Pereg  5-10

 Harmat Jenő

Érdi VSE – Taksony SE  2-0 (1-0)

Újabb gyõzelem

Egy élmezõnyhöz tartozó csapatot sikerült a fehér mezes érdieknek legyõzni
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Németh József ritka sakk-készleteket gyûjt

Rekord: sakktábla, sakkfigurák gyufából

Ime a sakk-készlet gyufából

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A fából faragott figurákA Guinness Rekordok Könyvében is megtalálható

sport

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,
Házunk vagy lakásunk mérete ritkán egyezik 
azokkal a szabványminták szerint készített 
bútorokkal, amelyek a nagykereskedésekben 
kaphatók. A XII. kerületi Ében Bútorszalon 20 
éve a vásárlók egyedi igényeinek kiszolgálásá-
ra törekszik, elérhető áron. 

Simor Imre hosszú évek óta foglalkozik bú-
torkészítéssel és értékesítéssel. Termékeire az 
egyedi megvalósításon kívül a környezet- és 
egészségbarát termékhasználat is jellemző, pél-
dául az emberi szervezetre káros nitrolakkok 
helyett a vizes bázisú készítmények használata. 
A szalon egy igazán egyedi és rendhagyó prog-
ramot indított el a Facebook közösségi oldalon. 
Aki tőlük rendeli meg új bútorát, annak a régi használt, vagy megunt 
konyhabútorát díjmentesen elszállítják, ezzel is megkímélve a vásárló 
pénztárcáját az akár több tízezer forintra rugó szállítási költségektől. A 
tehermentesítésen kívül nemes célja is van a kedvezménynek. A cég tu-
lajdonosa a használható állapotban lévő bútorokat felajánlja azoknak a 
hátrányos helyzetben lévő rászorulóknak, akik jelentkeznek érte a kö-
zösségi oldalon, és a szállítási költségeket is az Ében bútorszalon állja. 

Ráadásul bárki, aki most készíttett új konyhabútort, az az eladási ár 
10%-ért konyhai kiegészítő termékekre használhatja fel.  

Spóroljunk több tízezret 
a régi konyhabútorunkon

Elérhetőség: 06-30/280-8071, 06/1-202-7057
Cím: 12. ker. Alkotás utca 27.
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Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu

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

092 EGYEDI DEKORÁCIÓJÚ DÍSZTÁRCSA 

Akciós ár:
8.500 Ft

Listaár: 
17.000 Ft

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

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

124 HŰVÖS FELTÖLTŐDÉS HÉTKÖZNAP 3 NAP/ 2 ÉJ   

Akciós ár:
8.950 Ft

Listaár: 
17.900 Ft

Hajnal Hotel
3400 Mezőkövesd, 
Hajnal utca 2.
06-49-505-190

 Hűvös napokon kényez-
tesse magát nálunk 
melengető árakon. 
Érvényes: 2014.11.01 és 
2014.12.20 között, kivétel 
péntek és szombat éjszaka.

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

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

079 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
25.495 Ft

Listaár: 
50.990 Ft

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

Anyag: gipsz
Magasság: 45 cm
Paraméterek: 
125x70cm

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!
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ABLAK-AJTÓ

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

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

Budapestre keresünk kártevõirtó szak-
munkás pozíció betöltésére kollégákat. 
Kártevõirtó szakmunkás végzettség elõny, de 
nem követelmény. Jogosítvánnyal kell rendel-
kezni. Fiatal, nagy teherbírású, tanulni vágyó, 
szakma iránt érdeklõdõk (pályakezdõk) 
jelentkezését várjuk a 06-1-352-0253, vagy 
az info@ronix.hu e-mail-re.

VI.kerületi irodánkba idõpont egyeztetõ 
telefonos kollégákat keresünk! Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Jelentkezés: 
30/9218259; wellnessinfo@t-online.hu







Érdi autószervizbe gyakorlattal rendelkezõ 
autószerelõt keresünk. T:06 20 262 0336

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

ÁLLAT

Konyhakészen háztáji, tömött májkacsa 
5-6 kg 7000 Ft/db májával. Márton napi liba 
elõjegyezhetõ. T:06 30 532 6507

ÁLLATORVOS

ALMA

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

AUTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG

ÉLETJÁRADÉK

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

ELTARTÁSI SZERZÕDÉS

Eltartási szerzõdést kötnék idõs, becsü-
letes, rászoruló, szavahihetõ idõs férfival. 
Gondoznám, ápolnám becsülettel. Elvált 
asszony vagyok, tisztelettel:Piroska T:06-
30-420-2238

FELVÁSÁRLÁS

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

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

Fürdõkád felújítás helyszínen, garanciá-
val, minden színben. Villanyszerelés. Tel.: 
0670/510-8127

GARÁZS KIADÓ

Érdligeten, a Balatoni úton biztonságos, jól 
megközelíthetõ garázs, hosszú távra kiadó. 
T:06-23-375-734, 06-30-838-9733





















GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCSLÉ

INGATLAN

Budapesten a  XII.ker, Meredek utcában 
a Sas hegy egyik utolsó 1.150 nm-es,  telke  
Eladó! Ár: 130 millió Ft +36209753845 
www.ingatlan.com/20982508

Budapest XI., 33 nm felújítandó tégla-
lakás tulajdonostól Eladó. FöldszintiÁr: 8.9 
millió Ft. +36706301450   
www.ingatlan.com/21016142

Eladó Érd kp-ban liftes, 4.em. 55 m²-es 
lakás 2 szoba+hall+erkély, nagy konyha, 
mûa. ablakok, panorámás, ár:7,2 M Ft. T:23 
361 368

INGATLANIRODA

INGATLANT KERES

Budapesten nagykörúton belül vagy annak 
közelében keresek kizárólag teljes felújításra 
szoruló öröklakást, kulturált házban.Tel. 06-
70-635-0558

JÁRMÛ

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

KERT

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













KIADÓ

Amerikai konyhás, berendezett, teljesen 
közmûvesített lakás, gépkocsi beállóval, hosz-
szú 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

KIADÓ - KERES

Bérelnék egy szobát egyedül élõ hölgynél. 
Hét közben Érden dolgozó 50-es éveiben járó 
mackós, szakállas, nem ivó, nem dohányzó 
férfi vagyok. Kapcsolat lehetséges:+36-30-
286-8430

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

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

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi 
rakodókkal, igény szerint raktározással. 
Vidékre és külföldre egyaránt! Ingyenes áraján-
latért hívjon akár most: 06-30/52-98-244

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS













OKTATÁS

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

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

PAPLANKÉSZÍTÉS

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

RÉGISÉG

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

Régi bútort, festményt, porcelánt (Herendi, 
Zsolnay), ezüstöt, hagyatékot, szarvas trófe-
át, hullott agancsot (4000-8000 Ft/kg-ig) 
vásárolok. T:06 20 314 9026

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

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

SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

















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

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

TELEK

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

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

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









AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

Fűtés- és 
szanitertechnikai

szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörökben 

keres munkaerőt:

RAKTÁROSOKAT
dízel targoncavezetői engedély 

és épületgépész végzettség előny

GÉPKOCSIVEZETŐT
E jogosítvánnyal + digitális kártya

Jelentkezés szakmai önéletrajz 
e-mail útján történő 
megküldésével az

szaboi@megatherm.hu címre.
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