
1ZalaegersZegi 7 nap

XXV. évfolyam, 33. szám 
2015. szeptember 2. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

érdi napok

2015
Szeptember 4., péntek 18 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, felnőttkönyvtár 
DZSESSZ ÉS IRODALOM – MALKO TEATRO 
Tóth Viktor, Lukács Miklós és Hadzsikosztova 
Gabriella közreműködésével. A belépés ingyenes.
Szeptember 6., vasárnap 19 óra
Magyar Földrajzi Múzeum kertje
DRESCH QUARTETT 

Dresch Mihály – tenor- és szopránszaxofon, 
fuhun, ének, Lukács Miklós – cimbalom,  Hock 
Ernő – bőgő, Baló István – dob). Belépő: 1000 Ft.
Szeptember 11., péntek 18 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, zenei könyvtár 
LUDÁNYI TAMÁS QUARTET
Ludányi Tamás, Tálas Áron, Czírják Tamás, 
Bögöthy Ádám. A belépés ingyenes.
Szeptember 12., szombat 19 óra
Magyar Földrajzi Múzeum kertje
GÁSPÁR KÁROLY TRIÓ 
Gáspár Károly - zongora, Orbán György - 
bőgő, Csízi László - dob. Vendég: Winand 
Gábor énekes. Belépő: 1000 Ft.
Szeptember 13., vasárnap 19 óra
Magyar Földrajzi Múzeum kertje
TÓTH VIKTOR TERCETT 
Tóth Viktor – szaxofon, Orbán György – nagy-
bőgő, Hodek Dávid – dob. Belépő: 1000 Ft.

Dresch 
Mihály

2015. szeptember 5., szombat 10.30 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ
TESTVÉRVÁROSOK TALÁLKOZÓJA
Kerekasztal-beszélgetés: 2015 – a fejlesztés eu-
rópai éve, a II.világháború befejezésének 70. 
évfordulója jegyében. Témák: millenniumi fejlesz-
tési célok (MDO), testvérvárosi fejlesztési tervek, a 
II.világháború befejezésének 70. évfordulója.
Szeptember 9., szerda 10 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár,  
gyermekkönyvtár 
VADADI ADRIENN óvónőből lett író tart 
mesélős-verselős foglalkozást óvodásoknak
Szeptember 9., szerda 17 óra 
Szepes Gyula Művelődési Központ
GERGELY RÓbERT:  
SZÉCSI PÁL EMLÉKKONCERT 
Belépő: 1000 Ft.

Szeptember 9., szerda 17 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, 
felnőttkönyvtár 
TALÁLKOZÓ bEREMÉNYI GÉZÁVAL
Szeptember 11., péntek 18 óra

Érdi Galéria
WEGENAST RÓbERT  
feStőMűVÉSZ KiállítáSa

Szeptember 12., szombat 15 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ
füZeS GerGely feStőMűVÉSZ tárlata
Szeptember 17., csütörtök 10 órától
Magyar Földrajzi Múzeum
bALÁZS DÉNES TUDOMÁNYTöRTÉNETI 
KONFERENCIA 
Rejtőzködő értékek a tudománytörténet műhe-
lyeiből – A Teleki Sámuel-érem átadása.

14.00 órától a főtéren, a gloriett alatt
A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KöNYVTÁR  
és szolgáltatásai népszerűsítése.

SZíNPaD
13.00 óra: ÉRDI TÁNCCSOPORTOK  
 bEMUTATÓJA: 
 black Time Sportegyesület,  
 bonton TáncSport Egyesület,  
 Érdi Torna Club,
 Fashion-Dance Tánc Stúdió,  
 Frutti TáncSport Egyesület,  
 Masters SE .

15.00 óra:  VITÉZ LÁSZLÓ  
 – fabula Bábszínház 

Szeptember 5., szombat 14 órától
Városközponti sétány

16.15 óra:  STAGE DOOR 
17.30 óra:  KISS COMPANY
18.30 óra: bY THE WAY
19.00 óra  DÉR HENI 
19.30 óra:  SPOON 
20.00 óra: KELEMEN KAbÁTbAN – Élő!
21.20 óra:  T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
 polgármester köszöntője
21.30 óra:  tűZijátÉK
22.00 óra:  IRIE MAFFIA – Élő!

IrIe MaffIa

KeleMen Kabátban

Szeptember 19., szombat 12 órától
Ófalu
SZüRETI MULATSÁG
12.00 óra: Lovas kocsis felvonulás indul  
 a Termál Hotel elől fúvószenekarral  
 és néptáncosokkal
14.30 óra: Termál Hotel előtt tánc, majd zenés  
 felvonulás a Pincesorra.
15.00 óra: Szőlőáldás a Szent Donát-szobor-
nál. Szőlőtaposás, mustkóstolás.

16.00 óra: Szüreti vidám műsorok  
 a Pincesor színpadán
Sztárvendég: a BALKÁN FANATIK együttes
20.00 óra: Utcabál élő zenével

balKán fanatIK

Rengeteg program vár az Érdi Napokon 
Utcabállal kezdődik a program, majd koncertek, előadások, kiállítások, gyerekprogramok várják az érdieket!  8–10. oldal

Érdi  Újság
Meleg pulcsi, télikabát 
Akadnak még, akik gondol-
nak a rászorulókra, és félre-
teszik csemetéik kinőtt és 
saját megunt ruháikat, aztán 
karitatív szervezetek segít-
ségével eljuttatják azoknak, 
akik még nagy hasznát ve-
hetik ezeknek.  n 19. oldal 

Tizenharmadszor 
báloztak 
A lényeg: üljünk le és beszél-
gessünk egymással – mond-
ja Antunovits Antal, aki 13. 
alkalommal szervezte meg 
az Alsó utcaiak bálját. Bog-
rácsban főtt ételek, remek 
programok a színpadon, 
sörpadok az árnyas fák alatt. 
Ennyi épp elég a barátkozás-
hoz.  n 24. oldal 

Elindult a bajnokság!
Egy hete indult a Batthyány 
Általános Iskola tornatermé-
ben Érd város kispályás te-
remlabdarúgó-bajnoksága. 
A polgármester szerint is re-
mek dolog, hogy együtt fo-
cizunk a városban. A követ-
kező években a Modern Vá-
rosok program keretein be-
lül több sportos beruházást 
is megvalósítanak – ígérte. 

n 20. oldal 

Átalakítják a közösségi közlekedést is – csónakázótó lesz a záportározóból

Folytatódnak az útépítések a városban 

Zajlanak az útfelújítások Érden: részint a csatornahálózat megóvását célzó úgynevezett B-program keretében, részint a városi költségve-
tésből. Megoldódik a vízelvezetés is. A Modern Városok program segítségével még több útépítés kezdődhet el a városban. Az önkormány-
zat a közösségi közlekedés átalakítását is tervezi: ehhez is új utak szükségesek.  3. és 7. oldal 
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Ugyanolyat olcsóbban, ugyanannyiért többet!

www.tuzifaker.hu • Érd, Felső út 31/A
0630 9509 816 • 0630 751 5456

Tűzifát
a termelőtől!

Rönkbe
n,

kalodá
ban

vagy
hasítva

27
01
58

Varga-gyógy gomba
Elérhetőség: 0670/576-1688, vitapro2030@gmail.com

Nyitva tartás: H–P: 9–16 Szo: 9–12
Érd, budai út 11. Katalin Üzletház

Egyéni, személyre szabott
tanácsadás, részletes
információ személyesen
üzletünkben, telefonon,
illetve e-mailben.

27
01
63



2 3ÉRDI ÚJSÁGÉRDI ÚJSÁG| 2015. szeptember 2. |    közérdekű a hét témája    | 2015. szeptember 2. |

A képviselők fogadóórája:
1.  ANTUNOVITS ANTAL  
 06/20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

2.  SIMÓ KÁROLY  
 06/20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

3.  MÓRÁS ZSOLT  
 06/20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

4.  DR. BÁCS ISTVÁN  
 06/23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

5.  TEKAUER NORBERT  
 06/20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

6.  KOPOR TIHAMÉR  
 06/30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: Minden hónap 
első hétfőjén 17–18 óráig a 
Jószomszédság Könyvtárban, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC  
 06/20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

8.  DEMJÉN ATTILA  
 06/20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ  
 06/20-513-7218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés alapján minden hónap 
második csütörtökén 18–19 óra között az Összefogás 
Egyesület székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY  
 06/20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

11.  DR. VERES JUDIT  
 06/30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu.  
képviselői fogadóóra: telefonos 
egyeztetés alapján minden hónap 
harmadik hétfőjén 18–19 óra között a Polgárok Házában

12.  SZABÓ BÉLA  
 06/30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu.  
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés alapján a Parkvárosi 
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206–208.

SZŰCS GÁBOR  
 06/20-399-6227
 szgabor@mszp.hu,  
szucsgabor.erd@gmail.com
képviselői fogadóóra: telefonon 
mindennap, személyesen minden szerdán 15.00–20.00 
között a Mária utca 22-ben

DR. HAVASI MÁRTA  
 06/30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
képviselői fogadóóra: előzetes egyeztetés 
szerint

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT  
 06/30-9868- 808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
képviselői fogadóóra: telefonon  
vagy e-mailen történő egyeztetés után

PULAI EDINA  
 06/70-374-8877
 pulai.edina@jobbik.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés után

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ  
 06/30-268-3852
 csozik@csozik-szala.hu
képviselői fogadóóra: telefonos megkeresés 
vagy e-mail alapján folyamatosan

Az országgyűlési képviselő fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS országgyűlési képviselő

06/20-462-6714 Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SIMÓ KÁROLY
Bejelentkezés 
06/23-522-313-as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi na po kon 
a Polgármesteri Hivatalban.

DR. BÁCS ISTVÁN
Bejelentkezés 
06/23-522-313-as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi napokon 
a Polgármesteri Hivatalban.

TÓTH TAMÁS
Bejelentkezés 
06/23-522-369-as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi 
napokon.

A polgármester fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig. 
Előzetes bejelentkezés a 06/23-522-313 telefonszámon.

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-
301; E-mail: onkormanyzat@
erd.hu; Ügyfélfogadás: hétfő 
13.00–18.30, szerda 8.00–12.00 
és 13.00–16.30.
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail: 
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu;  
Illetékesség: Diósd, Érd, Puszta-
zámor, Sóskút, Százhalombatta, 
Tárnok, Törökbálint; Ügyfélfo-
gadás: A hivatalvezető előzetes 
időpont-egyeztetés alapján 
fogadja az ügyfeleket.

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail: 
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 8.00–
20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00.

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfél-
fogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00, 
csütörtök 8.00–18.00, péntek 
8.00–16.00.

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE  
VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30–
15.00, péntek 7.00–13.00.
www.erdivizmuvek.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉK
KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfoga-
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda 
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLETFENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
Telefon: 06-23-365-610; E-mail: 
titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23-
420-336, 06-23-420-337; E-mail: 
birosag@budaors.birosag.hu 
Bírósági vezetők ügyfélfogadási 
rendje: minden hónap első 
hétfőjén 9.00–11.00 óráig előzetes 
bejelentkezés alapján. A kezelőiro-
dák ügyfélfogadási rendje: hétfőn 
9.00–12.00 és 13.00–15.30, 
szerda-péntek 9.00–11.00. Pa-
nasznapi ügyintézés: minden hétfő 
9.00–11.00. Illetékességi terület: 
Budapest Környéki Törvényszék.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,  
06-23-365-041

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;  
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon:06-30-621-2596,  
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail: 
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-366-104; E-mail: 
gyerjo@gmail.com
www.szocgond.hu

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
2030 Érd, Emma u. 8.
Telefon: 06-23-366-105; E-mail: 
cssk@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192; E-mail: 
habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2
Telefon: 06-23-375-185; E-mail: 
idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu

A nyár nemcsak a vakáció ideje, hanem a na-
gyobb építkezéseké, útfelújításoké is – ám míg 
a nyaralások ideje lassan lejár, az aszfaltozások 
ősszel, sőt a jövő esztendőben is folytatódnak. 
Hogy milyen utcákat varázsoltak újjá, és milyen 
további tervei vannak az önkormányzatnak, arról 
Simó Károly alpolgármester beszélt lapunknak.

2015-ben több program ke-
retében folynak útfelújítások 
Érden: egyik a nemrég épült 
csatornahálózat megóvását 
célzó, úgynevezett B-prog-
ram, a másik a vízellátó háló-
zat felújítása, ami a Svájci–
Magyar Együttműködési 
Program társfinanszírozásá-
val zajlik. Emellett a válasz-
tókerületi keretből és a költ-
ségvetésből is fordítanak 
pénzt e célra az önkormány-
zati képviselők – tudtuk meg 
az alpolgármestertől.

– Kezdjük a B-programmal, 
hiszen erről többször is szó 

esett már: az olvasók minden 
bizonnyal tudják, hogy a pro-
jekt keretében nemcsak új 
utak épülnek, hanem vízelve-
zető árkok is. A beruházás 
több fontos utat érint: eddig a 
Parkvárosból a központ felé 
futó Eperfa, Cseresznyefa, 
Diófa utcákat építettük meg, 
és most készül a Felsővölgyi 
út Málna utca–Törökbálinti 
út közti része.

Több murvás út is meg-
újult a nyáron: a csatorná-
zás során felbontott aszfal-
tot az ÉKFI tavasszal leda-
rálta, és a város több pontján 
leterítette. Hangsúlyoznom 
kell: a mart aszfalt nem szi-
lárd burkolat, de nagy elő-
nye a murvával szemben, 
hogy nem porzik – jegyezte 
meg Simó Károly, aki hozzá-
tette: mart aszfaltot kapott 
tizenöt utca (köztük a Petőfi, 
Kovács, Korponai, Radnai, 
Cserhalmi és Talabor utca), 
összesen körülbelül tizenkét 
kilométer hosszan. 

– A vízellátó hálózat re-
konstrukciója nyomán is tör-
tént útépítés: az ófalusi 
Szántó utca újulhatott meg a 
közelmúltban az ivóvízveze-
ték cseréjét követően. A vá-
lasztókerületi keretek terhé-
re is aszfaltoztattunk a nyá-
ron: a Fácán, a Fuvaros utca, 
valamint a Törcsvári és a 
Sárvíz utcák egy-egy szaka-
sza kapott szilárd burkola-
tot. A város költségvetéséből 
három utca: az Aradi, a Mér-
nök, illetve a Hárslevelű ut-
cák egy-egy része újult meg, 

még a csatornázási program 
befejezéseképp – sorolta 
Simó Károly, aki beszélt ar-
ról is, milyen munkálatok 
várhatók még 2015-ben.

– A B-program keretében 
megkezdődik az Ürmös utca 
újraaszfaltozása. A Kalota-
szegi utca nagy része már 
korábban szilárd burkolatot 
kapott, most megépül a fenn-
maradó rész is. Leaszfaltoz-
zák a Tárnoki út Lőcsei út–
Kolozsvári utca közötti sza-
kaszát, és kiépítik a vízelve-
zetést is – tette hozzá az al-
polgármester.

– Az M7-es le- és felhajtó-
jának átépítése során is ke-
letkezik aszfalthulladék, 
amit darálás után fel lehet 
használni. Azon dolgozunk, 
hogy megkapjuk ezt az asz-
faltot, és leteríthessük Érd 
útjain. Ez természetesen 
nem lesz ingyen, hiszen az 
autópálya le- és felhajtója 
nem a városé – jegyezte meg 
Simó Károly.

Biztonságosabb 
gyalogosközlekedés

Érdemes egy kicsit távo-
labbra is tekinteni, hiszen a 
Modern Városok program 
keretében több útfelújítás is 
megvalósulhat majd a város-
ban. Az önkormányzat a kö-
zösségi közlekedés átalakí-
tását tervezi, ehhez azonban 
új utak szükségesek. 

– Rendbe kell tenni az 
Alsóerdősor és a Folyondár 
utcák azon szakaszát, amit 

még nem aszfaltoztunk újra, 
és a Csaba utcára is nagyon 
ráfér a felújítás. A Sóskúti és 
Szovátai utakat is rendbe 
kell tennünk, ahogy a Szent 
István utat is a Lőcsei úttól a 
Kossuth Lajos utcáig, vala-
mint a Szövő utcát a Lakatos 
utcáig. Ezeket a projekteket 
készítjük most elő. 

Szeretnénk elérni, hogy az 
állami kezelésben lévő Tö-
rökbálinti úton megoldódjon 
a biztonságos gyalogosköz-
lekedés, és azt is, hogy 
ugyanitt két veszélyes ke-
reszteződést – a Folyondár 
utcánál és a Felsővölgyi út-
nál – átépítsenek, ugyanígy 
a Vadlúd és a Zámori út ke-

reszteződését is. Jövőre sze-
retnénk a fenti projektekre 
állami forrást szerezni – 
zárta szavait Simó Károly, 
aki arra a kérdésre, hogy 
mennyibe kerülhet e felada-
tok megoldása, elmondta: 
pontos összegek még nincse-
nek, hiszen most dolgozzák 
ki a terveket, de az biztos, 
hogy milliárdos tétel.

És hogy a mellékutcák 
aszfaltozására mikor kerül-
het sor? Erre még minden 
bizonnyal várni kell, hiszen 
az egész városra kiterjedő 
aszfaltozásra a betelepülő új 
cégek által befizetett adóbe-
vételekből keletkezhet majd 
forrás. n ÁDÁM KATALIN

Robog az úthenger – az önkormányzat a közösségi közlekedés átalakítását is tervezi

Az útépítések ősszel is folytatódnak

A közösségi közlekedés fejlesztéséhez ilyen utakra van szükség 

A Modern Városok program keretében még több útfelújítást is elvégeznek majd a városban

Biztonságosabb 
csomópontok 
Több csomópont is van a 
városban, amit szeretné-
nek átépíteni, biztonságo-
sabbá tenni. Ezek a követ-
kező útkereszteződések-
ben találhatók: Budai út–
Diósdi út (az alagútból ki-
vezető szakasz a Kálvin 
térnél), Szabadság tér–Er-
csi út, Felső utca–Karolina 
utca, Kossuth Lajos út–
Szent István út, Szent Ist-
ván út–Tárnoki út, Tárnoki 
út–Ürmös utca–Csaba 
utca, Iparos út–Darukeze-
lő utca, Diósdi út–Töhö-
töm utca–Riminyáki út, 
Riminyáki út–Gellért utca, 
Bajcsy-Zsilinszky út–Daró-
ci utca, Sóskúti út–Szovátai 
út, Balatoni út–Kutyavári 
út, Diósdi út–Csaba utca.

34–35. hét
Ábel
Ágoston
Ágota 

(Anna - Cecília)
Ákos
Aladár
Álmos (teljes hossz)
András
Anna (teljes hossz)
Antal (teljes hossz)
Antónia 

(teljes hossz)
Aranka 

(teljes hossz)
Árpád
Attila
Bella (teljes hossz)
Blanka 

(teljes hossz)
Borbála 

(teljes hossz)
Cecília 

(teljes hossz)
Csilla (teljes hossz)
Magda
Malvin
Marcella
Margit
Mária (teljes hossz)

Márta (teljes hossz)
Matild
Melánia 

(teljes hossz)
Nóra 

(Szamos - Márta)
Rebarbara (teljes 

hossz)
Repkény
Rezeda 

(teljes hossz)
Ricinus 

(teljes hossz)
Rózsa
Sajó (teljes hossz)
Sárd
Sebes (teljes hossz)
Séd (teljes hossz)
Szalajka 

(teljes hossz)
Szamos 

(teljes hossz)
Szarkaláb
Szinva
Taksony
Viola

36–37. hét
Alispán 

(teljes hossz)

Bíró
Esküdt
Felső - Kinga
Felügyelő 

(teljes hossz)
Felvigyázó 

(teljes hossz)
Fogalmazó 

(teljes hossz)
Gizella
Hivatalnok
Ida
Ildikó
Ilona 

(Ercsi - Karolina)
Intéző
Irén (Ercsi - Irén)
Írnok
Izabella - Irma
Janka
Jegyző
Johanna
Jolán
Júlia
Jusztina
Karolina
Képviselő
Kinga
Klára
Mérnök

Orvos
Tanácsos
Technikus
Titkár
Tollnok
Tolmács

38–39. hét
Borona
Csordás
Csősz
Eke
Ella
Elvira
Emese
Emese
Emília
Emma
Emőke
Erika
Erzsébet
Eszter
Etelka
Éva
Felső
Gereblye
Hamzsabég
Hosszú
Iskola
Járom

Juhász
Kanász
Kantár
Kastély
Katalin 

(teljes hossz)
Kengyel
Kerék
Kerülő
Kocsi
Kondás
Kornélia
Kötél
Külső Római
Nyereg
Paula
Piroska
Sugár - Kerülő
Szántó
Szapáry
Széles
Szt. Mihály
Tárcsa
Teréz
Vető

Tervezett útkarbantartások 
szeptember végéig
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Érdi  Újság

Sokan ismerik a városban, hiszen több cikluson át önkormányzati képvise-
lő, évekig vezette az érdi művelődési központot, jelenleg az Érdi Művész-
telep és a Városi Galéria művészeti vezetője és – korántsem utolsósorban 
– festőművész. Kéri Mihályt ezúttal nem a politikusi, hanem a művészeti 
pályafutásáról faggattuk. 

n Bálint Edit 

– Kezdjük az elején: mikor 
kezdte érdekelni a művészet?

– Az én pályám is úgy indult, 
ahogyan a legtöbb művészé: 
egy kisgyerek általában fir-
kál, rajzol, de többségük ha-
mar abbahagyja, másfelé irá-
nyul az érdeklődésük, ám né-
hányan – ki tudja, mi okból – 
kitartanak mellette. Én az 
utóbbiak közé tartoztam. Ele-
inte nem is tudatosul az em-
berben, hogy mi is hajtja való-
jában. Később, amikor jobban 
belemélyed, megpróbálja meg-
fejteni, hogy mit miért tesz. 

Velem ez középiskolás korom-
ban történt, amikor elgondol-
koztam, milyen célt szolgál a 
világban a művészet, és azon 
is, hogy számomra mit jelent. 
Hozzáteszem, ezek a kérdések 
jobbára ma is nyitva állnak 
előttem. Akkoriban már rend-
szeresen dolgoztam, grafiká-
kat készítettem, és nemsokára 
egy-egy újságban is megjelen-
tek a munkáim, például az ÉS-
ben és más lapban is. Ez ter-
mészetesen ösztönzőleg hatott 
rám, hiszen nagyban segíti az 
embert a pályán, ha mások is 
felfigyelnek arra, amit csinál. 
Aztán a kétéves katonai szol-
gálat után, 1972-től tagja let-

tem a Nagy István csoportnak, 
amellyel közös kiállításokon 
vettem részt, időnként díjakat 
is nyertem egy-egy grafikám-
mal, festményemmel, ami ter-
mészetesen újabb „lökést” 
adott számomra a pályán. 

Viszont Pest megyében mű-
ködött még egy művészeti cso-
port, a szentendrei Vajda La-
jos Stúdió, amely jelentősen 
eltért attól, ahová tartoztam. 
A „vajdások” már akkor is 
rendszerkritikus módon gon-
dolkodtak, egyfajta ellenkul-
túra képviselőiként. Ez a felfo-
gás hiányzott a korabeli hiva-
talos művészethez kapcsoló-
dó Nagy István csoportból, így 

néhányan – Somogyi 
Györggyel és Puha Ferenc
cel – elhagytuk a formációt és 
szentendrei barátaink – köz-
tük Hann Ferenc művészet-
történész – révén, az évtized 
végétől több „vajdás” kiállítás 
részesei voltunk. Kapcsola-
tunk a mai napig fennmaradt, 
odáig, hogy a szentendrei 
„neosok” közül Aknay János, 
feLugossy László és Sz. Var
ga Ágnes az Érdi Művésztelep 
tagjaiként a város művészeti 
életének részeseivé váltak. 

– Ekkor nemcsak hazai, ha-
nem külföldi kiállításokon is 
részt vettek, ami akkoriban, a 
80-as években nem kis teljesít-
ménynek számított, hiszen 
nyugat felé még utazni sem 
nagyon lehetett...

– A 80-as évektől már eny-
hült a helyzet. Néhány, a ma-
gyar kultúrpolitika által tá-

mogatott művészeti teljesít-
mény, akár állami támogatás-
sal is, a nyugat-európai kö-
zönség elé került – a rendszert 
mintegy legitimálandó.

De valójában az európai 
művészeti élethez akkor is 
csak kevesen, jobbára az 
emigráns, „disszidens” mű-
vészek tudtak kapcsolódni. 
Ez az állapot a rendszervál-
tást követően változott meg, 
amikor szinte egy csapásra 
érdekessé vált a kelet-közép-
európai művészet a nyugat 
számára – igaz csak viszony-
lag rövid időszakra. Én is ál-
lítottam ki műveket Németor-
szág, Finnország, Svédor-
szág, Olaszország városai-
ban.

– Vajon ez a különleges ér-
deklődés a volt szocialista or-
szágok művészete iránt máig 
megmaradt, vagy alábbha-
gyott?

– Elmúlt! Sajnos azóta már 
nem tapasztalható akkora 
odafigyelés, mint azokban az 
években. Ahogy említettem, a 
rendszerváltás idején volt túl-
áradó ez a figyelem, inkább 
csak a politikai változások-
nak köszönhetően. Akkori-
ban a magyar művészeket 
még nagy, reprezentatív kiál-
lításokon fogadták, nagy ér-
deklődés övezte a film- és 
színházművészetet, a magyar 
irodalmat, a zenét –  és bár 
napjainkban sem szűnt meg 
ez az érdeklődés, de jelentő-
sen alábbhagyott, mondhat-
nám: helyére került. Persze 
vannak kivételek, mint a ma-
gyar film újabb reneszánsza, 
vagy az irodalom külhoni fo-
gadtatása.

– Nem gondolja úgy, hogy 
szinte ugyanez tapasztalható 
az országon belül is?

– Finoman fogalmazva: a 
művészet az emberek többsé-
ge számára másodlagos, har-
madlagos valóság. Ennek szá-
mos oka lehet, egyik talán az, 
hogy eltelt 25 év a rendszer-
váltás óta, de még mindig nem 
rendeződött ez az ország. Va-
lami szétesett, de helyette 
mégsem raktunk össze egy 
jobbat, legalábbis nem azt, 
amit az emberek vártak. Ezt a 
politikának máig sem sikerült 
rendbe hozni. Táborokra sza-
kadt az ország, főként a sze-
gények és a gazdagok táborá-
ra, a szellemi élet szekértábo-
raira, a politika hadrendjeire. 
A társadalom feszült, a megél-
hetés gondja és számos hét-
köznapi probléma köti le az 
emberek figyelmét, ami meg-
látszik nemcsak a képzőmű-
vészet iránti érdeklődésük-
ben, hanem a teljes kulturális 
élet állapotán is. 

– Nyugodtan mondhatjuk 
azt, hogy ön tulajdonképpen 
közvetlen közelről követhette 
végig ezt a folyamatot, hiszen 
már a rendszerváltástól kez-
dődően, a 90-es évek elejétől 
jó pár évig a művelődési ház 
igazgatójaként, majd a kultu-
rális bizottság elnökeként, va-
lamint az utóbbi években a 
Városi Galéria és az Érdi Mű-
vésztelep művészeti vezetője-
ként, és – nem utolsósorban – 
művészként a saját bőrén is 
megtapasztalta mindazt, ami 
az elmúlt 25 évet jellemezte. 

– Igen, és nem volt nehéz rá-
jönni arra, hogy nyugodt, pol-
gárosodott élet kell ahhoz, 
hogy az emberek jóval széle-
sebb körben forduljanak a 
szellemi élet, akár a művésze-
ti élet értékei felé. Ez az ér-

deklődés és kíváncsiság most 
csak mozaikokban létezik. A 
rendszerváltást követően na-
gyobb aktivitást tapasztal-
tam, nemcsak a kultúra, ha-
nem a közélet iránt is. Úgy 
tűnik, most meg az apátia 
idejét éljük. Ma már egy baráti 
beszélgetés során a közéletet, 
a politikát szinte szóba sem 
lehet hozni, ami talán érthető 
is, de bízom benne, ez idővel 
változni fog…

– Az érdieknek ennek ellené-
re nincs okuk panaszra, hiszen 
a képzőművészetet nemcsak 
erkölcsi, hanem jelentős anya-
gi támogatásban is részesíti 
városunk önkormányzata. 
Most is, amikor másutt inkább 
nyirbálják a kultúrára szánt 
pénzeket. Hogy sikerült ezt el-
érni?

– A rendszerváltás sokun-
kat belesodort a politikába, 
engem is. Sőt, hamar rájöt-
tem, hogy kívülállóként lehe-
tetlen a kultúrpolitikát alakí-
tani, benne kell lenni a „sűrű-
jében” annak, aki pozitív vál-
tozást szeretne elérni. A 90-
as évektől érdi művészekkel 
– Eőry Emillel, Karsch 
Manfreddel, Fritz Raut
nerrel, T. Mészáros András
sal, Büki Attilával, Márczi 
Kittyvel és másokkal – közö-
sen kezdtünk el álmodozni 
arról, milyen művészeti 
struktúrát lehetne Érden ki-
alakítani. Akkor csak a mű-

velődési ház Szepes Galériá-
ja létezett, ahol nagyszerű 
kiállításokat rendeztünk 
ugyan, de többre vágytunk, 
professzionális galériára. 
1992-ben még petíciót is ír-
tunk az önkormányzatnak, 
hogy az akkor még romos 
Gesztelyi házat újítsák fel 
erre a célra, de nem volt rá 
fogadókészség, csupán üres 
ígéreteket kaptunk. Később 
az uniós pályázatok kapóra 
jöttek, így a főtér-projektbe 
belefért ennek a csodálatos 
klasszicista épületnek a 
revitalizációja is. Ebben ka-
pott helyet a galéria, ahol az 
elmúlt 3 év alatt a magyar 
művészeti élet színe-java 
megfordult, de az érdi művé-
szek is méltó körülmények 
között mutatkozhatnak be, 
miközben igyekszünk az or-
szágos kortárs művészetre is 
betekintést adni. 

Az Érdi Művésztelep 
ugyancsak a város jó hírét vi-
szi, miközben értékes műal-
kotásokkal is gazdagodik te-
lepülésünk. Az így kialakuló 
kortárs gyűjtemény elhelye-
zését még nem sikerült megol-
danunk; a jövőben felépítendő 
Érdi Képtár adhat majd lehe-
tőséget a kollekció méltó be-
mutatására.

– Visszatérve a saját művé-
szeti pályafutására, számos 
közéleti tevékenysége mellett 
mikor jut idő a saját alkotásai-
ra?

– Az embernek arra van 
ideje, amire időt szán! Úgy 
gondolom, a művészet nem 
olyan tevékenység, amit vala-
miféle megfelelési kényszer 
alatt kellene végezni. Jóma-
gam csak akkor szoktam fes-
teni, ha eszembe jut valami, ez 
pedig ritkán adódik, már csak 
azért is, mert nem lehet min-
dennap egyformán tehetsé-
ges és termékeny az ember. 
Ám vannak olyan érzékeny 
pillanatok, amikor viszont 
dolgozni kell, és ilyenkor ki 
kell használni a csillagok ál-
lását. A festészetem egyéb-
ként 2000 táján jelentős válto-
záson ment keresztül. Kezdet-
ben ugyanis figuratív és – 

mint azt a kritikusok leírták 
– erősen drámai hatásúak 
voltak a munkáim, de ez a ki-
fejezési forma lassan átcsú-
szott egy absztrakt, nonfigu-
ratív felfogás felé. Mindin-
kább a festészet autonóm 
nyelve érdekelt. A pont, a vo-
nal, a folt, a tónus, a szín. Nem 
az elbeszélő, historikus, leíró 
festői nyelv vagy a külső világ 
hatásainak visszaadása vált 
fontossá, hanem a képpel tör-
ténő folyamatos belső párbe-
széd. 

– És ebben menyire figyel a 
közönség hangjára is?

– Melyik közönségére? 
Ahány ember, annyi elvárás, 
annyi igény. Ideig-óráig van-
nak tömeges divatok, trendek. 
A művészetek nem ezek után 
mennek, hanem ezek követik 
a művészetet. 

– Rengeteg művésznek 
szervezett és nyitotta meg a 
kiállítását. Kéri Mihály alkotá-
saival viszont alig találkozhat-
tak az érdiek, legfeljebb csak 
közös tárlatokon szerepelt. Mi 
ennek az oka?

– Fél Európát és Magyaror-
szágot bejártam a képeimmel, 
csak Érden nem volt igazi, 
méltó helyen bemutatott egyé-
ni kiállításom. Nem szerettem 
volna, ha azt mondják rám az 
emberek: magamat reklámo-
zom. Hiszen korábban a mű-
velődési ház, jelenleg pedig a 
Városi Galéria vezetőjeként 
az volt, és most az a felada-
tom, hogy mások munkáit 
akasszam a kiállítóterem fa-
laira, és ne a sajátjaimat! Idén 
novemberben mégis lesz önál-
ló kiállításom az Érdi Galériá-
ban, hiszen olyan sokan ér-
deklődtek, hogy vajon miért 
nem láthatják a munkáimat, 
hol vannak a festményeim. 

„Politikamentes” interjú Kéri Mihály festőművésszel

Az alkotás folytonos párbeszéd a művel Kéri Mihály 1949-ben született Sárbogárdon. 1960-tól – ki-
sebb megszakításokkal – Érden él. 1962-től Szepes Gyula 
érdi művészeti iskolájában, majd a Vasutas Képzőművészeti 
Szabadiskolában végzett képzőművészeti tanulmányokat. 
1972-ben színjátszó-rendezői oklevelet szerzett a Népmű-
velési Intézet akadémiáján. Tanulmányait a Debreceni Taní-
tóképző Főiskola népművelő-könyvtáros szakán, majd az 
ELTE Bölcsészettudományi karán folytatta. 1972-től vesz 
részt hazai és külföldi kiállításokon. 1986-tól tagja a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének, 1994-től a Ma-
gyar Képző- és Iparművészek Szövetségének. 1992-ben tár-
saival megalakítja az X-Art Egyesületet, amelynek megala-
kulásától elnöke. 1995-től a Patak Csoport tagja. 1996-tól 
alapító tagja a Magyar Festők Társaságának. 2009-től az Érdi 
Művésztelep vezetője. Számos külföldi és hazai közös tárla-
ton vett részt, és jó néhány egyéni kiállítása is volt határon 
innen és túl. Érden 1973-ban láthatták az első kiállítását, az-
tán sokfelé eljutottak alkotásai, mígnem városunkban 2009-
ben jelentkezett ismét egyéni tárlattal.

Kéri Mihály a legminimálisabb kifejezési eszközöket alkalmazza művészetében
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Nem tudni, mi lehet az oka, de sajnálatos tény, hogy az érdi lakosok 30 szá-
zaléka még mindig nem kötött rá a csatornahálózatra. Ha év végéig sem 
teszik meg, az súlyos következményekkel járhat, és igen sokba kerülhet 
mind a városnak, mind pedig az ingatlantulajdonosoknak. Utóbbiaknak 
jelentős mértékű talajterhelési díjat kell fizetniük, az önkormányzat pedig 
nem tud eleget tenni a projektben vállalt kötelezettségének, ami legrosz-
szabb esetben az európai uniós támogatás megvonásával is járhat.

Idén év végén le kell zárni 
a csatornázási projektet, de 
sajnálatos módon még mind-
három érintett településen – 
Érden, Diósdon és Tárnokon 
is – több ezer rákötés hiány-
zik ahhoz, hogy elérjék az 
uniós támogatás megszerzé-
sekor vállalt, 95 százalékos 
teljesítési szintet – tudtuk 
meg Kovács Péter Barna 
projektvezetőtől. 

– A legfrissebb statiszti-
kai adatok szerint városunk-
ban 5164 ingatlan tulajdono-
sa nem élt a lehetőséggel, 
hogy rácsatlakozzon a ki-
épült szennyvízhálózatra, 

ami a háztartásoknak csak-
nem 30 százalékát jelenti. 
Diósdon mintegy ezer csat-
lakozó hiányzik, ami a tele-
pülés összlakosságának 40 
százalékát is meghaladja, 
Tárnokon pedig még leg-
alább 30 százaléknyi rákö-
tésnek kell megvalósulni. 
Összességében az Érd és 
Térsége Csatornatársulat 
projektjéből 30 százalék hi-
ányzik a 95 százalékos rákö-
tés teljesítéséhez – nyilat-
kozta az Érdi Újságnak a 
projektvezető, aki hozzátet-
te: emberileg érthető, hogy a 
lakosság többségének óriási 

terhet jelent a házi hálózat 
kiépítésének költsége, de va-
lamennyi települési önkor-
mányzat idejében gondosko-
dott megfelelő támogatási 
rendszerről is, amellyel 
anyagi segítséget nyújtanak 
a rászorulóknak. 

Érden akár vissza nem té-
rítendő támogatást is igé-
nyelhetnek a szociálisan rá-
szorulók, de tudomása sze-
rint a tárnoki és diósdi lako-
sok is kapnak segítséget, ha 
szükséges. Ráadásul – fűzte 
hozzá – már csak év végéig, 
azaz december 31-ig van le-
hetőség az egyszerűsített el-
járás keretében rákötni a 
hálózatra, most még az akk-
reditált mérnökök helyszín-
rajza alapján gyorsított eljá-
rással megoldhatók a mun-
kálatok. Később, miután le-
jár ez a kedvezmény, sokkal 
költségesebb és bonyolultabb 
eljárással köthetnek csak rá 
a hálózatra az ingatlantulaj-
donosok.

A talajterhelési díj 
nem tréfa 

Ráadásul a késedelemnek 
a bonyolultabb eljárásnál is 
súlyosabb következménye az 
a kötelezően fizetendő, tete-
mes összegű talajterhelési 
díj, amitől az önkormányzat 
már nem lesz képes megvé-
deni azokat, akik nem hasz-
nálják a csatornát, ugyanis a 
rákötési engedélyek kézhez-
vételétől számított három hó-
napos türelmi időt követően 
– amennyiben nem kötöttek 
rá a hálózatra – életbe lépett 
a talajterhelési díj, amely 
minden elhasznált köbméter-
nyi víz után 3600 forint meg-
fizetését jelenti. Nem nehéz 
kiszámítani, hogy ez egy át-
lagos lakossági vízfogyasz-
tás mellett is havi több tíz-
ezer forinttal terheli meg a 
családi költségvetést.

Kovács Péter Barna azt is 
közölte, ez a kötelezettség 
kikerülhetetlen, mert adók 
módjára hajtják be. Az ön-
kormányzatnak pedig már 
nincs joga felmentést adni, 
hiszen a hálózat megépült, a 
rákötési engedélyeket pedig 
már régebben kipostázták, 
így nincs objektív akadálya 
annak, hogy a szennyvíz a 
csatornába folyjon, és ne a 
város talaját szennyezze to-
vább. A rákötési késedelem 
miatt sokan „sokkoló” össze-
gű talajterhelési díjat hal-

moznak fel, ezért a projekt-
vezető arra kérte a lakossá-
got, hogy aki még nem kez-
dett el a rákötéssel foglal-
kozni, minél előbb lásson 
hozzá, kezdje el szervezni az 
ezzel kapcsolatos teendőket, 
hogy ne érje meglepetés az 
adóbevallási időszakban. A 
talajterhelési díjat ugyanis 
az adóbevallásban kell majd 
szerepeltetni, amit az önkor-
mányzat adók módjára köte-
les kivetni azokra az ingat-
lantulajdonosokra, akik 
megtehették volna, de nem 
kötöttek rá a csatornaháló-
zatra. 

Az engedélyek megérke-
zésétől számított három hó-
napos türelmi idő már régen 
letelt, ezért a projektvezető 
mindenkinek azt javasolja, 
ne halogassa a rákötést, 
mert amíg el nem kezdik 
használni a csatornát, ad-
dig bizony – az elfogyasztott 
vízmennyiség arányában – 
a talajterhelési díj is „ke-
tyeg”. Tíz köbméter vízfo-
gyasztás után például 36 
ezer forintnyi fizetési köte-
lezettség terheli az ingat-
lantulajdonost.

Elbukhatjuk az EU 
támogatását 

Kérdésünkre, hogy vajon 
miért nem veszik komolyan 
az emberek a rákötést, Ko-
vács Péter Barna azt mond-
ta: mivel a talajterhelési dí-
jat nem számlázzák ki a 
vízfogyasztási csekkel, so-
kan nem veszik komolyan, 
hogy ezt a díjat előbb vagy 
utóbb mégis meg kell fizetni-
ük, ezért könnyelműen elha-
lasztják a rákötést. Ugyan-

akkor többen anyagi okok-
ból nem szánták rá magukat 
erre a lépésre, ők rászorult-
sági alapon önkormányzati 
támogatást igényelhetnek 
erre a célra. Mint megtud-
tuk, egyelőre nem gyűjtöt-
ték ki név és ingatlan sze-
rint, kik azok, akik még 
mindig nem kötöttek rá a 
hálózatra, de a projektveze-
tő elmondta, hamarosan 
erre is sor kerül, így az érin-
tettek írásban is kaphatnak 
majd egy felszólító levelet, 
hogy éljenek a rákötési lehe-
tőséggel. Annál is inkább, 
mert nemcsak a talajterhe-
lési díj lesz tetemes, hanem 
– legrosszabb esetben – az 
Európai Unió is megvonhat-
ja a támogatást, ami súlyo-
san érintené a város vala-
mennyi lakosát: több tízmil-
liárd forintról van szó. A 
szakemberek természete-
sen mindent megtesznek 
azért, hogy erre nem kerül 
sor, de ez már elsősorban 
nem rajtuk, hanem a lakoso-
kon múlik – mondta az Érd 
és Térsége Csatornatársu-
lat projektvezetője.

  n Bálint Edit

Első őszi ülését várhatóan a hónap utolsó csü-
törtökén tartja meg a városi közgyűlés. Novem-
berben közmeghallgatást is tartanak, amelyen 
a közgyűlés tagjai beszámolnak az egész évben 
végzett tevékenységükről. A Polgármesteri 
Hivatalban már javában folyik az önkormányzati 
munka őszi előkészítése. 

Szeptemberi első ülésén, a 
hónap utolsó csütörtökén a 
közgyűlésnek a tavaly év vé-
gén elfogadott munkaterv-
nek megfelelően több pályá-
zat benyújtásának javaslatá-
ról kell majd döntést hoznia. 
Ekkor kerül sorra többek kö-
zött a Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum működési feltéte-
leinek biztosítása, a hajlékta-
lan személyek krízisidőszak-
ban történő támogatására 
benyújtandó pályázat, vala-
mint az önkormányzatok ál-
tal fenntartott múzeumok 
szakmai támogatására kiírt 
pályázat benyújtásához 
szükséges önrész biztosítá-
sának elfogadása. Ebben a 

hónapban válik esedékessé 
az Érdi Építészeti Nívódíjra 
vonatkozó pályázat kiírása 
is. Ezen az ülésen vitatják 
meg a munkaterven felüli 
olyan kérdéseket is, amelyek 
a nyár folyamán merültek fel, 
és amelyekről szükséges lesz 
határozatot hozni. 

Októberben válik esedé-
kessé a képviselői kapcso-
lattartásról szóló első beszá-
molók meghallgatása. Az 
önkormányzati képviselők 
egyenként beszámolnak 
majd arról, milyen ügyekben 
sikerült megoldást találni-
uk, és hogyan tartották a 
kapcsolatot a saját választó-
kerületükben. 

A közgyűlés tagjai a beér-
kezett javaslatok és a bizott-
ságban megszületett döntés 
alapján, zárt ülésen dönte-
nek majd az Érd Város Szoci-
ális Munkájáért Díj 2015. évi 
adományozásáról. Aztán 
novemberben folytatódik a 
települési képviselők beszá-
molója, valamint ekkor válik 
majd esedékessé két fogor-
vos praxisjogának gyakorlá-
sához szükséges hozzájáru-

lás megújítása, majd a tervek 
szerint, a közgyűlés ülését 
követő délutánon, 17 órától 
közmeghallgatást is tart a 
városi plénum, amelyen a 
közgyűlés tagjai az érdeklő-
dőknek beszámolnak az 
egész évben végzett tevé-
kenységükről. 

Az év utolsó hónapjára, 
decemberre is bőven marad 
még olyan téma, amelyekben 
döntést kell hozni a képvise-

lőknek. Többek között ekkor 
kerül az asztalukra a Helyi 
Építési Szabályzatról szóló, 
valamint az önkormányzat 
2016. évi átmeneti finanszí-
rozásáról és költségvetési 
gazdálkodásáról szóló ren-
deletalkotási javaslat. Szük-
séges lesz az ÉTV Kft. és az 
ÉTCS Kft. között létrejött 
szerződés alapján a vízi-
közművek, műtárgyak 2016. 
évi bérleti díjának meghatá-
rozása. 

Ugyancsak a decemberi 
ülésen szavaz majd a közgyű-
lés a Polgármesteri Hivatal 
2016. évi kiemelt céljainak 
meghatározására tett javas-
latról, és a plénum munkater-
vének elfogadására is ekkor 
kerülhet sor, majd újabb vá-
rosi elismerések, a kultúra 
területén végzett tevékenysé-
gekért odaítélhető díjak ado-
mányozásáról is dönt majd a 
közgyűlés. A tanácskozások-
ról és a döntésekről – aho-
gyan eddig is, a jövőben is 
részletes beszámolót közlünk 
majd az Érdi Újságban.  n BE

A nemrég megújult Cseresznyefa utcában 
tartotta sajtótájékoztatóját T. Mészáros András 
polgármester: az útfelújítás, illetve a felszínivíz-el-
vezetés mellett arról is szólt, hogy a papi földe-
ken kialakítandó záportározóból csónakázó- és 
halastó lesz.

Az érdiek tapasztalhat-
ták, hogy több érdi út, utca is 
megújult az elmúlt időszak-
ban. Mint a polgármester fo-
galmazott, ez a munka nem 
most, hanem még 2007-ben 
kezdődött, hiszen ekkor 
nyújtották be a csatornapá-
lyázatot, amelyet megnyer-
tek, ezután, 2010-ben elin-
dulhatott Magyarország leg-

nagyobb környezetvédelmi 
beruházása.

– Most zajlik a csatorna-
projekt B-programja, amely-
ben az elkészült hálózatot 
szeretnénk megóvni jó minő-
ségű utakkal és felszínivíz-
elvezetéssel. Nemcsak ez a 
szakasz épül meg, hanem 
több más utca is megújul a 
program keretében – tette 

hozzá T. Mészáros András 
(az útfelújításokról bőveb-
ben lapunk 3. oldalán olvas-
hatnak). A polgármester be-
jelentette azt is, hogy hama-
rosan megkezdődik a Bem 
téri Spar-építkezés.

– Mire az M7-es le- és fel-
hajtóját átadják, az áruház 
is megépül. Ez számunkra 
azért is fontos, mert a cég 
vállalta egy komoly felszíni-
víz-elvezető rendszer meg-
építését egészen a Lőcsei 
útig, ahol már van kiépített 
vízelvezető – hangsúlyozta 
T. Mészáros András. 

A felszíni vizek Érdligeten 
is sok gondot okoznak, ezért 
az úgynevezett papi földe-
ken egy záportározó kiala-
kítását tervezik; az ezzel 
kapcsolatos vízügyi engedé-
lyezési eljárás még folyamat-
ban van.

– Ez a záportározó egyben 
szabadidőközpont lesz: egy 
tizenkét hektáros területen 
épül majd meg a halas- és 
csónakázótóként funkcioná-
ló záportározó. A tó létesíté-
sével a Parkvárosból lefutó 
vizek okozta problémák is 
megoldódnak majd – fűzte 
hozzá T. Mészáros András. 

A záportározó a Modern 
Városok programban is sze-
repel, több másik tervezett 
beruházással egyetemben. 
Mint a polgármester elmond-
ta, ezekkel a hivatal kiemel-

ten foglalkozik: minden érin-
tett szaktárcával, hatóság-
gal felvették a kapcsolatot, 
megindult a terveztetés, a 
források csoportosítása is.

n ádám Katalin

Év végéig el kell érni a 95 százalékos teljesítési szintet – havi több tízezer forint is lehet a talajterhelési díj

Érden több mint ötezer ingatlanon 
még nem kötöttek rá a csatornára

Támogatást ad az önkormányzat 
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint mindeddig 
meglehetősen kevesen éltek azzal az önkormányzati támo-
gatási lehetőséggel, amit a rászorulók vehetnének igénybe 
ahhoz, hogy az ingatlanon belül is megépítsék a csatornát, 
és rákössenek a városi hálózatra. Az év elejétől máig mind-
össze 36 kérelem érkezett, és 25 esetben az igénylő megfe-
lelt a jogosultsági feltételeknek, így csaknem 2,5 millió forint 
összegű támogatást fizetett ki az önkormányzat. Mindössze 
három kérelmet kellett elutasítani, nyolc kérelem elbírálása 
pedig folyamatban van.
Az önkormányzat jóval több igénylőre számított, de fontos 
tudni, hogy a lehetőség még mindig nyitva áll. Aki megfelel 
a feltételeknek, és a célnak megfelelően használja fel a támo-
gatást, nem kell visszafizetnie a rákötésre fordított összeget! 
Azt viszont érdemes figyelembe venni, hogy a házi szenny-
vízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás kizá-
rólag a még meg nem valósított rendszerhez igényelhető, és 
ugyanazon érdekeltségi egységre csak egy jogosultnak álla-
pítható meg, függetlenül a tulajdonosok, illetve az ingatlan-
ban élő személyek és háztartások számától. A támogatás 
mértéke a bekerülési költség, de legfeljebb 100 ezer forint 
lehet, amit az igénylő hat hónapon belül köteles a célnak 
megfelelően felhasználni, és a műszaki átvételt igazoló nyi-
latkozatot be kell mutatnia az elszámoláskor. 
A támogatás igénylésének feltétele még, hogy a kérelmező 
az érintett ingatlannak tulajdonosa legyen és azt életvitel-
szerűen használja, valamint, hogy az egy főre jutó jövedelem 
– ami az egy háztartásban élő személyek számától függően 
változó összeget jelent – ne haladja meg a szociális törvény-
ben előírt mértéket. A vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatásról a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
vagy a szociális irodán bővebb információt kaphatnak, és ná-
luk lehet kitölteni az igénylőlapot is.

Idén év végén le kell zárni a csatornázási projektet

Mire átadják a lehajtót, elkészül az áruház is a Bem téren

Megvédik az érdi csatornarendszert a felszíni vizektől

Lesz járda a Cseresznyefán
– Nagyon örülünk, hogy leaszfaltozták a Cseresznyefa utcát. 
Reméljük, a járda is elkészül – így reagáltak kérdésünkre a 
környékbeliek, akik jelenleg csak az aszfaltút melletti kes-
keny, murvás sávon tudnak közlekedni, illetve megközelíte-
ni a Cseresznyefa utcai buszmegállót.
Ez a gond azért nem oldódhatott meg most, mert a csator-
naprojektből – márpedig a B-program, amelynek keretében 
az utca megújult, ehhez tartozik – nem lehet járdaépítést 
finanszírozni, de, mint megtudtuk, a következő években 
erre is sort kerít majd az önkormányzat.

A felszíni vizek Érdligeten is sok gondot okoznak, ezért a papi földe-
ken egy záportározó kialakítását tervezik

Szeptembertől a képviselőknek is „becsengetnek”

Az őszi időszakban is rengeteg döntés vár a közgyűlésre

Több pályázat benyújtásáról is döntést kell hoznia a közgyűlésnek
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Noha az Érdi Napokon immár csaknem két évtizede 
mindig kiemelkedő kulturális programokkal várják 
városunkban az érdeklődőket, azért azt sem szabad 
elfelejtenünk, hogy a szeptemberi programsorozat 
után is van művelődési élet Érden! Többek között 
a Szepes Gyula Művelődési Központ őszi évada is 
tartogat még számunkra jó néhány izgalmas és 
jelentős érdeklődésre számot tartó rendezvényt. 

Igaz, hogy mindenki láza-
san készül az Érdi Napok 
programjaira, de bármennyi-
re ígéretesek is a két hétbe 
sűrített rendezvények, ha-
mar véget érnek, viszont utá-
nuk sem kell nélkülöznünk 
sem a megszokott, sem a 
meglepetésműsorokat. A mű-
velődési központban a hosz-
szabb nyári pihenőt követő-
en, szeptember második he-
tében már folytatják munká-
jukat az állandó klubok. A 
rendszeres résztvevők ugyan 
jól tudják, de az újonnan ér-
kező érdeklődőkkel érdemes 
tudatni, hogy a klubok jó ré-
sze nem az Alsó utcai épület-

ben, hanem a Lakótelepi 
Klubövezetben, az Enikő 
utca 2. szám alatt működik. 
Itt jönnek össze a hónap min-
den második csütörtökén pél-
dául a Kern Péter Kaktusz-
kör tagjai, de itt találkoznak 
a Kézművesklubban (minden 
harmadik szombaton) és a 
Szövőszakkörben (szerdán-
ként) tevékenykedők, és itt 
működik a Kertbarát Kör 
(minden páros pénteken), 
meg a Duna-Art Fotóklub 
(minden páratlan hét kedd-
jén) is. 

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ épületében viszont 
keddenként a Vitalitás Klub 

tartja összejöveteleit, és ide 
érkeznek kéthetente, ugyan-
csak keddenként a Szókra-
tész klubba, meg havonta 
egy-egy pénteken az Iroda-
lomkedvelők klubjába a ma-
gyar nyelv és irodalom sze-
relmesei. A Siketek és látás-
sérültek minden hónap har-
madik keddjén találkozhat-
nak itt egymással, sőt a bé-
lyeggyűjtő klubtagok is itt 
csereberélnek minden hónap 
harmadik vasárnapján. Ér-
den sokoldalúak a baba-ma-

ma foglalkozások is. Kedden-
ként „kerekítenek” a Kerekí-
tőn, minden második hétfőn 
találkoznak a Baba-mama 
klub tagjai, de szerdánként 
működik a Ringató, pénte-
kenként pedig a Bukfenc, ba-
ba-mama torna.

Ugyancsak a művelődési 
ház épületében tartják rend-
szeres próbáikat a városi 
kórusok is, köztük a 
Rosenbrücke Német Nemze-
tiségi Énekkar, az Érdi Bu-
kovinai Székely Népdalkör, 

a Harmónia Vegyes Kar, a 
Rozmaring Német Nemzeti-
ségi Kórus és a Szirmok Női 
Kar. 

A Szepesben az év utolsó 
három hónapjában még egy-
egy nagyszerű színházi elő-
adás is várja közönségét. Ok-
tóberben a Félrelépni tilos 
zenés vígjátékot láthatják, 
novemberben egy bulvár bur-
leszk kerül színre, címe: Ma 
estére szabad a kecó, avagy 
londoni szextett, december-
ben pedig a Szeretem a fele-
ségem című pikáns zenés já-
tékot nézhetik meg. 

A gyermekek természete-
sen idén sem maradnak Ha-
lász Judit és Fabula koncert 
nélkül, de a felnőtteket is vár-
ja még egy nagyszerű és ki-
vételes Zorán-koncert no-
vemberben. Mindeközben 
képzőművészeti és fotókiállí-
tásokra is számíthatnak az 
érdeklődők, és októberben a 
kaktuszgyűjtők is bemutat-
koznak a legcsodálatosab-
ban virágzó pozsgás növé-
nyeikkel. Szóval noha alig 
várjuk, és szeretjük is az 
Érdi Napokat, de e gazdag 
programsorozat után is van, 
illetve lesz kulturális élet Ér-
den! 

n Bálint Edit 

Az utóbbi esztendőkben aligha múlhatott el 
városunk kulturális programsorozata a bolgár „Kis 
Színház” szereplése nélkül. Idén is találkozhatunk 
Hadzsikosztova Gabriellával, a színház művészeti 
vezetőjével, aki lenyűgöző előadásával mindig ma-
gával ragadja közönségét. Legutóbb zenés pódium-
esttel lepte meg az érdieket, az idei Jazz és irodalom 
című műsorában Lukács Miklós és Tóth Viktor jazz- 
zenészek is szerepelnek szeptember 4-én. 

A Malko Teatro csaknem 
húsz évvel ezelőtt, 1996-ban, 
független, alternatív színházi 
társulatként alakult meg, 
Hadzsikosztova Gabriella és 
C. Nagy István hozta létre. A 
színtársulat máig következe-
tesen őrzi függetlenségét mind 
művészi, mind strukturális 
szempontból. Gátlástalanul 
csúszik át műfaji, nyelvi és for-
mai határokon, játszik ma-
gyar, bolgár, német nyelven is. 
Előadásaiban gyakran össze-
hoz tradíciót és innovációt, au-
tentikus zenét, jazzt és kortárs 
táncot, sőt festőművészetet és 
új médiát, de létrehoz új formá-

kat és műfajokat. Szinte kizá-
rólag kortárs szerzők művei-
hez nyúl. A legfontosabb még-
is, hogy a Malko Teatro „kö-
zönségpárti”, ezért hazai és 
nemzetközi sikereit elsősor-
ban a közönség szeretetének 
köszönheti. Pedig soha nem 
tett sem ízlésben, sem minő-
ségben engedményeket, de 
fontosnak tartja a nézővel való 
közvetlen párbeszédet.

Évenként 3–4 bemutatót tar-
tanak, de a nagy színházi pro-
dukcióik mellett minden esz-
tendőben egy-egy bábelőadást 
is készítenek a bolgár gyerme-
keknek, amelyben gyakran ők 

maguk is szerepelhetnek. Ha-
gyományaik ápolása érdeké-
ben gyűjtőutakat is szervez-
nek, amelyek után a megszer-
zett anyagokból évenként dra-
matizálnak egy népszokást, és 
ebben eredeti dalokat, tánco-
kat mutatnak be. Költői 
és felolvasóestjeiken a 
bolgár irodalom nagy 
alakjait és mai irányza-
tait is bemutatják. So-
kak számára vonzó le-
het, hogy előadásaikat 
bolgár és magyar nyel-
ven egyaránt játsszák, 
mert céljuknak tekin-
tik, hogy az általuk be-
mutatott kultúra elérhe-
tő legyen a magyar kö-
zönség számára is. 

H a d z s i k o s z t o v a 
Gabriella, a színház 
művészeti vezetője 
nemcsak játszik, de 
rendez is a társulatban. Ő 
Szófiában született, majd kö-
zépfokú tanulmányait követő-
en a Budapesti Színház- és 
Filmművészeti Egyetemen, 
musical szakon végzett. Két 

évig tanított a Szófiai Színmű-
vészeti Főiskolán, és tagja volt 
a Rock Színháznak is. Majd 16 
éven át, a Magyarországi Né-
met Színház tagjaként, több 
mint 30 főszerepet játszott el 
németül. 

Jelenlegi előadásaira jel-
lemző, hogy rengeteg mozgás-
színházi, képzőművészeti, ze-
nei és technikai elemet hasz-
nál fel, de mindig alárendeli 
azokat az irodalom és a szín-

ház, a bolgár folklór és autenti-
kus zene iránti elfogult szere-
tetének. 

A Malko Teatro 2013-ban 
Nemzetiségekért Díjat kapott. 
A Jazz és irodalom című pro-
dukcióban Hadzsikosztova 

Gabriella mellett Lu-
kács Miklós és Tóth 
Viktor jazz-zenészek is 
közreműködnek. Utób-
bi a magyar jazzélet 
egyik legsokoldalúbb 
figurája. A Szemed Kin-
cse című lemeze a 2014-
es év legjobb jazzleme-
ze díjat nyerte el. Tóth 
Viktort a 2010-ben az év 
jazzszemélyiségének 
választották, 2014-ben 
pedig az év altszaxofo-
nosának szavazták 
meg Magyarországon. 
Fentiekből egyértelmű-
en következik, hogy ki-

váló művészek lesznek Érd 
vendégei a Csuka Zoltán Vá-
rosi Könyvtárban, akik pénte-
ken este nagyszerű műsorral 
várják az érdeklődőket.

n BE

Különleges programokkal készül a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár az Érdi Napokra. Hogy milyen 
csemegék várnak az érdiekre szeptember 4-e és 
11-e között, arról Nida Judit, a könyvtár igazgatóhe-
lyettese beszélt lapunknak.

Hagyomány és változatos-
ság – talán ez lehetne az Érdi 
Napok könyvtári programjai-
nak mottója. 

– Negyedik éve telepedünk 
ki a főtérre, a glorietthez: in-
gyenes beiratkozást kínálunk, 
tájékoztatjuk az érdeklődőket 
a könyvtár szolgáltatásairól, 
kedvező áron áruljuk a hasz-
nált könyveket, és játékokat 
szervezünk felnőtteknek, gye-
rekeknek egyaránt. Azért sze-
retjük ezeket a kitelepülése-
ket, mert az utcabálon van idő.  
Lehetőség nyílik a kötetlenebb, 
hosszabb beszélgetésekre is 
az olvasók és a könyvtárosok 
között, emellett azok közül is 
sokan megismerhetnek min-
ket, akik még nem látogattak 
el hozzánk. Az is öröm, hogy a 
főtéren berendezett standun-
kon be tudjuk mutatni a könyv-
tár életét, rendezvényeit, doku-

mentumait is, plakátok, szóró-
anyagok segítségével – mond-
ta lapunknak Nida Judit, a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
igazgatóhelyettese, akit arra 
kértünk, ismertessen egy-egy 
előadást is.

–  Szeretném előrebocsáta-
ni, hogy minden könyvtári 
programunk ingyenes. Legel-
ső rendezvényünkre az Érdi 
Napok „nulladik napján” kerül 
sor, szeptember 4-én, 18 óra-
kor: a Malko Teatro lép fel a 
Hivatalnok u. 14-ben, Jazz és 
irodalom című műsorával 
(lásd cikkünket fenn!). Régóta 
járnak hozzánk, és mindig na-
gyon színvonalas programmal 
érkeznek. Előadásuk nagyon 
jól kapcsolódik az Érdi Jazz 
Napok kínálatához is. 

Szeptember 9-én 17 órákor 
Bereményi Géza érkezik hoz-
zánk; a filmművészet, a zene 

és az irodalom ikonikus alak-
jával Bencsik Ildikó kollégám 
beszélget majd a városi könyv-
tárban. A zenei részlegben, az 
Alsó utcában évek óta szerve-
zünk dzsesszkoncerteket – 
ebbe a sorozatba illeszkedik 
majd a Ludányi Tamás Quartet 
programja szeptember 11-én, 
18 órakor. Vendégeink fiatal, 
nagyon lelkes és ismert zené-
szek, akik több díjat is elhoz-
tak már – mondta Nida Judit, 
akit arról is kérdeztünk, hogy 
egy-egy könyvtári koncert, 
előadás milyen hatással van 
az intézmény hétköznapjaira.

– Azért szeretünk ismert ne-
veket behozni a könyvtárba, 
mert így olyanok is eljönnek, 
akik korábban nem ismerték 

intézményünket – és ha már itt 
vannak, érdeklődnek nemcsak 
az adott program, hanem 
egyéb szolgáltatásaink iránt 
is. Ha minél több emberben tu-
datosul, hogy Érdnek van 
könyvtára, ahová bármikor 
bejöhet, segítséget, tájékozta-
tást kaphat, akkor már elértük 
a célunkat. Nyilván nem lesz 
minden vendégből rendszeres 
könyvtárlátogató, hiszen ma-
napság, úgy, hogy az itt élők 
nagy része ráadásul nem is a 
városban dolgozik, ezt nem le-
het elvárni, de legalább tudnak 
rólunk, és az általunk kínált 
szolgáltatásokról – zárta sza-
vait az igazgatóhelyettes.

Nemcsak a felnőtt-, hanem a 
gyermekkönyvtár is készül az 
Érdi Napokra: szeptember 
9-én 10 órától Vadadi Adrienn 
óvónőből lett író tart mesélős-
verselős foglalkozást a legki-
sebbeknek. Mint Szatmáry 
Éva gyermekkönyvtárostól 
megtudtuk, a rendezvényre je-
lentkeztek már óvodai csopor-
tok, de szívesen látják az ér-
deklődő családokat is. 

– Ezt a programot kifeje-
zetten óvodásoknak ajánljuk, 

mivel az írónő a legkisebbek-
nek szóló könyveit mutatja 
majd be, és ezekhez kapcso-
lódóan tart játékos foglalko-
zást – tette hozzá Szatmáry 
Éva. A gyermek könyvtá-
rosokkal természetesen az 
utcabálon is találkozhatnak 
majd a gyerekek, hiszen több 
jópofa programmal is készül-
nek erre az alkalomra – talán 
nem árulunk el nagy titkot, 
ha kifecsegjük: a játékokban 
részt vevő gyerekek könyvet 
kapnak majd ajándékba.

Sok család minden bizony-
nyal várja a gyermekkönyvtá-
ri kreatív foglalkozásokat is: 

ezek sem maradnak el, szep-
tember 8-án lesz az első ilyen 
alkalom – ekkor rajznapot tar-
tanak majd a Hivatalnok utca 
14. szám alatt.

Ahová most már sokkal 
könnyebb bejutni is. Megszün-
tették a könyvtár igen rossz 
állapotban lévő betonteraszát, 
és térkővel burkolták a terüle-
tet, valamint a járdát is. Így 
nemcsak baleset-, hanem aka-
dálymentessé is vált a felnőtt- 
és a gyermekkönyvtár megkö-
zelítése, nem beszélve arról, 
hogy sokkal szebbé is vált az 
épület környezete.

n ádám Katalin

Szeptember második hetétől folytatják működésüket a városi klubok

Félrelépni tilos a kultúrház őszi évadában
Költészettel fűszerezett jazz

A Malko Teatro jazz- és irodalmi estje az Érdi Napokon 

Ma estére szabad a kecó – bár egy kicsit sokan vannak benne...

Azok is megismerik a könyvtár szolgáltatásait, akik még nem is jártak ott 

Hadzsikosztova Gabriella 

Egy kis statisztika: a ta-
valyi utcabálon több 
mint ezer ember fordult 
meg a könyvtár standjá-
nál, mintegy háromszáz 
használt könyvet vásárol-
tak meg és negyvenkét új 
beiratkozó volt.  

Jazz, ovis könyvbemutató és közönségtalálkozó az Érdi Napokon 

Ínyenc ingyenes rendezvények a könyvtárban

Polikarbonát
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Már a tizenötödik tanév is 
elkezdődött azóta, hogy az 
érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium első kémia-bio-
lógia tagozatos-kísérleti 
osztálya nekivágott a tanu-
lásnak. Az idén augusztus 
végén, amikor tízéves érett-
ségi találkozóra gyűltek ösz-
sze a régi tanteremben, nem-
csak Bencsik Margit láthat-
ta ismét a nevét régi padjába 
rajzolva, hanem sok volt osz-
tálytársa is. Húszan jöttek el 
az egykori iskolába, hogy a 
névsorolvasás után néhány 
szóval elmondják a többiek-
nek; hol tartanak, mi történt 
velük az elmúlt öt évben, a 
legutóbbi találkozó óta.

Sorra kerültek volt taná-
raik is, akik közül hatan ül-
tek most ott a padokban. 
Mindenki fölállt aztán egy 
percre, amikor Takács Má-
ria neve elhangzott. Az 
egyik legkedvesebb diák-
társ nemrégen – már mint 
tanár – halálos balesetet 
szenvedett a nagytétényi is-
kolában történt robbanás-
kor. Az ő hangja hiányzott a 
kórusból, amikor a gimnázi-
um falán levő Vörösmarty-
dombormű előtt fölcsendült a 
Szózat jól ismert dallama, s 
néhány szál színes szegfű 
került a költő arcmása alá.

Akik távol maradtak, nem 
hallhatták Pintér Gyuszi mo-
nológját arról, amit az el-
múlt évtizedben tapasztalt. 
Hogy az érdi gimnáziumtól 
olyan többletet, akkora 
pluszt kapott az induláshoz, 
amelynek birtokában bíz-
vást fölvehette a versenyt 
országos hírű, kiemelt „elit” 
középiskolákban végzett if-
jakkal. A magas színvonalú 
oktatás és nevelés sokat je-
lent neki az életben ma is. És 
ugyancsak sokat jelentett 
ezt hallani volt tanárainak. 
Többet, mint egy előre elter-
vezett, hivatalos köszönő be-
szédet.

A régi falak közt meghitt 
volt a hangulat – nem a kémi-
ai labor kis főzőpoharaiból 
kiivott, néhány korty vörös-
bor hatására lettek párásak 
a szemek. Jót tett az a kis 
séta, amit az iskolától a ban-
kett helyszínéig tett meg a 
társaság. A Benta-völgye 
Mgtsz nagytermében, a szé-
pen terített, fehér abroszos 

asztaloknál később már egy-
re vidámabb, oldottabb lett 
mindenki. Őszintén, nyíltan 
beszéltek életükről, hétköz-
napjaikról egymásnak és az 
újságíróknak is.

Módszertani 
útmutatás

– Tanítani akartam, amió-
ta az eszemet tudom – kezd-
te a „történetet” Koller 
Anna. – Kémiát, de főleg bio-
lógiát, ezért jelentkeztem a 
szakosított gimnáziumi osz-
tályba. Aztán az egri Ho Si 
Minh Tanárképző Főiskolán 
már szinte kizárólag ez 
utóbbihoz kötődtem. Tanár 
ugyan nem lettem, képtelen 
voltam megfelelő munkahe-
lyet találni a pályán. Az Or-
szágos Pedagógiai Könyv-
tárban vagyok módszertani 
munkatárs.

– Mi a munkája, szakterü-
lete?

– Az iskolai könyvtárak 
koordinálása a megyei köz-
pontokon keresztül. Amikor 
néhány év „gyes” után mun-
kába álltam, éppen kezdett 
felfutni az iskolai könyvtá-
rak támogatása. Felismer-
ték, milyen nagy a jelentősé-
ge ezeknek a javarészt régen 
elhanyagolt, sorsukra ha-
gyott kis gyűjteményeknek. 
Azóta tantervi feladat a 
könyvtárhasználatra neve-
lés az általános iskolákban. 
És nem csak az irodalom-, 
hanem a biológiaórák anya-
gához kapcsolódó szakmai 
könyvek felkutatására, for-
gatására is ösztönzik a ta-
nárok a diákjaikat.

– Tehát még mindig ked-
venc tantárgyához húz a szí-
ve?

– Minek tagadnám? Szak-
lapunkban, a Könyv és Neve-
lésben rendszeresen írok 
rövid ismertetőket, recenzi-
ókat az élettani kiadványok-
ról, a növény- és állatvilág-
ról szóló művekről. Közben 
csillapíthatatlan  a vágyam 
az iskola, a tanítás, a gyere-
kek nevelése után.

– Hiszen saját gyermekei is 
vannak.

– Igen bár még óvodások, 
így korai lenne oktatni őket. 
A férjem pedig személyzeti 
osztályvezető: ő a felnőttek-
kel foglalkozik. Ezért aztán 
talán érthető is, hogy egy 
furcsa hobbi a közös időtöl-
tésünk: a postagalambászat. 
Amikor már elegünk van 
kissé az emberekből, ezzel 
vezetjük le a feszültségein-
ket. És hétvégenként csalá-
dostul jövünk anyuékhoz, az 
érdi kertes házba. Ez bizony 
pótolhatatlan…

Hangmérnök 
és oktató

Ma sem tudom pontosan, 
hogyan lettem hangmérnök, 
és főállásban oktató a Kandó 
Kálmán Műszaki Főiskolán 
– mondja Tóth András, az 
osztály egykori mókameste-
re. (Nem mintha azóta meg-
fakult volna a humora, jópo-
fasága, ám súlyban alapo-
san meggyarapodott…) – 
Elektronikai műszerészként 
kerültem a főiskolára, pedig 
a gimnáziumból a Műszaki 
Egyetemre pályáztam. Az-
tán elvégeztem egy sor szak-
tanfolyamot, közelről megis-
merkedtem a számítógépek-
kel, ma már ez a szakterüle-
tem. Heti tizennyolc órában 
tanítom is.

– És a hangmérnökség?

– Annak külön története 
van. Már középiskolás ko-
romban vonzódtam a 
rockzenekarokhoz, jártam 
is rendszeresen afféle tech-
nikussegédként a Korál 
eg y üt teshez .  Később 
Bojtorjánékhoz csapódtam, 
és időközben kiderült, hogy 
a szaktanfolyamjaimról ka-
pott papírok megfelelnek a 
hangmérnöki minősítéshez. 
Azóta profiként csinálom, 
hiszen ezen a szinten már 
nem is lehet másképp.

– Ebből a munkából a kö-
zönség csak a végeredményt 
látja és hallja. Milyen a pop-
zenészek világa belülről?

– Érdekes, színes, változa-
tos, de nagyon kemény, sőt, 
néha kegyetlen. Nincs biz-
tonság, nagy a konkurencia, 
és a mosolygós arcok csak a 

közönségnek szólnak. A hát-
térben a pénz az úr, a zené-
szek a lemezfelvételekért és 
a külföldi szerződésekért 
hajtanak, csak üzleti szem-
pontok vezetik többségüket. 
Ezért aztán nincs lazítás: 
csak tökéleteset lehet produ-
kálni, különben legközelebb 
mást állítanak a helyemre. 
Viszont ha önszántamból 
akarnék kilépni ebből a kör-
ből, azt nem engednék. Külö-
nös, zárt világ ez, de jól ér-
zem magam benne.

– Mit csinál a szabadidejé-
ben?

– Alszom. Családi házam 
van, kocsim, nyaralóm, de 
családom nincs. Ilyen élet-
mód mellett aligha bírná ki 
velem egy feleség. Üdülök a 
cseh Tátrában vagy a jugo-
szláv tengerparton, de ott is 
főleg alszom. Nem tervezem 
előre a jövőmet, mégis néha 
elábrándozom az átlagos, 
nyugodt polgári életről. Fá-
rasztó utazások, trógerolás, 
stressz nélkül. Majd egyszer 
talán… Most még bírom, hát 
csinálom. Nem a pénzért haj-
tok, az nem érdekel. Hogy 
akkor miért? Hm. Miért ne?

A társadalmi 
munkás

– „Kiszezik”. Ezt is mondta 
magáról a névsorolvasás 
után. Mit is jelent pontosab-
ban ez az újkeletű kifejezés? 
– kérdeztem Lőrincz Editet, 
aki az osztály egyik legjobb 
tanulója volt hajdan.

– A Fővárosi Tanács 
KISZ-bizottságának szer-
vező titkára vagyok – vála-
szolja. – Ez persze társadal-
mi megbízatás. A kenyere-
met azzal keresem, hogy el-
lenőrzöm a kenyereket.

– S ez mit jelent?

– A Fővárosi Élelmiszer-
ellenőrző és Vegyvizsgáló 
Intézet csoportvezető ve-
gyészmérnöke vagyok. A 
sütőipari termékek tartoz-
nak a munkaterületemhez, 
tehát a kenyér és az egyéb 
pékáruk. Amelyeknek a mi-
nősége miatt vásárlóként is 
bosszankodom eleget, de 

szakemberként is ismerem 
a másik oldalt, a problémák 
okait. Bár a szállítás és az 
elosztás szintén sok hiba-
forrást jelent, ez már nem az 
én „asztalom”…

– Beszéljünk most inkább 
a társadalmi munkájáról. 
Hogy lett KISZ-vezető?

– Érdekes, hogy a közép-
iskolában szinte alig volt 
KISZ-élet, a Műszaki Egye-
temen pedig olyan sodrású 
társadalmi tevékenység zaj-
lott, hogy egészen magával 
ragadott. Ifjúsági klub, 
sportélet, politikai kör, iz-
galmas viták, híres vendé-
gek, értelmes és klassz ren-
dezvények…

És a tanárok is felnőtt em-
berként, kollégaként „kezel-
tek” minket. Jobbnál jobb 
bulik vonzottak hetente 
többször is, akarva sem 
vonhattam ki magam ezek-
ből. Aztán, amióta a munka-
helyemre kerültem, egészen 
másfajta közeg vesz körül, 
de a lelkesedés a közéleti 
érdeklődés még mindig elég 
nagy mozgósító erő ben-
nem. A lendület tovább tart, 
ettől vagyok ennek a ki-
emelt, félezernél több tagot 
számláló ifjúsági szervezet-
nek a helyettes vezetője.

– Manapság a huszonéve-
sek inkább különmunkát, 
mellékes pénzforrást, plusz-
jövedelmet keresnek szabad 
idejükben.

– Engem érdekel az embe-
rekkel való foglalkozás, szí-
vesebben fordítom erre az 
energiámat. Nem keveslem 
a fizetésemet, ellakom itt 
Érden az édesanyámnál, in-
gázom naponta Pestre. Ami-
kor letelik a munkaidőm, 
úgyis zsúfoltak a buszok, 
hát inkább még bent mara-
dok néhány órára. Talán jö-
vőre elvégzek egy német 
nyelvtanfolyamot, utána 
vállalok szakmai fordítást, 
de azt is elsősorban azért, 
mert érdekel a munkám. 
Van azért utánpótlás az ifjú-
sági politikai életben is. Ha 
eljön az ideje, nyugodtan 
adom majd át azt a staféta-
botot.

n Várkonyi Ferenc

Urbán László – Sajtótükör: Pest Megyei Hírlap Magazin, 1982. szeptember 18.

Érettségi találkozó Érden

Az életutak sokfelé ágaznak
érdi napok

2015
Szeptember 4., péntek 18 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, felnőttkönyvtár 
DZSESSZ ÉS IRODALOM – MALKO TEATRO 
Tóth Viktor, Lukács Miklós és Hadzsikosztova 
Gabriella közreműködésével. A belépés ingyenes.
Szeptember 6., vasárnap 19 óra
Magyar Földrajzi Múzeum kertje
DRESCH QUARTETT 

Dresch Mihály – tenor- és szopránszaxofon, 
fuhun, ének, Lukács Miklós – cimbalom,  Hock 
Ernő – bőgő, Baló István – dob). Belépő: 1000 Ft.
Szeptember 11., péntek 18 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, zenei könyvtár 
LUDÁNYI TAMÁS QUARTET
Ludányi Tamás, Tálas Áron, Czírják Tamás, 
Bögöthy Ádám. A belépés ingyenes.
Szeptember 12., szombat 19 óra
Magyar Földrajzi Múzeum kertje
GÁSPÁR KÁROLY TRIÓ 
Gáspár Károly - zongora, Orbán György - 
bőgő, Csízi László - dob. Vendég: Winand 
Gábor énekes. Belépő: 1000 Ft.
Szeptember 13., vasárnap 19 óra
Magyar Földrajzi Múzeum kertje
TÓTH VIKTOR TERCETT 
Tóth Viktor – szaxofon, Orbán György – nagy-
bőgő, Hodek Dávid – dob. Belépő: 1000 Ft.

Dresch 
Mihály

2015. szeptember 5., szombat 10.30 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ
TESTVÉRVÁROSOK TALÁLKOZÓJA
Kerekasztal-beszélgetés: 2015 – a fejlesztés eu-
rópai éve, a II.világháború befejezésének 70. 
évfordulója jegyében. Témák: millenniumi fejlesz-
tési célok (MDO), testvérvárosi fejlesztési tervek, a 
II.világháború befejezésének 70. évfordulója.

Szeptember 9., szerda 10 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár,  
gyermekkönyvtár 
VADADI ADRIENN óvónőből lett író tart 
mesélős-verselős foglalkozást óvodásoknak

Szeptember 9., szerda 17 óra 
Szepes Gyula Művelődési Központ
GERGELY RÓbERT:  
SZÉCSI PÁL EMLÉKKONCERT 
Belépő: 1000 Ft.

Szeptember 9., szerda 17 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, 
felnőttkönyvtár 
TALÁLKOZÓ bEREMÉNYI GÉZÁVAL

Szeptember 11., péntek 18 óra

Érdi Galéria
WEGENAST RÓbERT  
feStőMűVÉSZ KiállítáSa

Szeptember 12., szombat 15 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ
füZeS GerGely feStőMűVÉSZ tárlata

Szeptember 17., csütörtök 10 órától
Magyar Földrajzi Múzeum
bALÁZS DÉNES TUDOMÁNYTöRTÉNETI 
KONFERENCIA 
Rejtőzködő értékek a tudománytörténet műhe-
lyeiből – A Teleki Sámuel-érem átadása.

14.00 órától a főtéren, a gloriett alatt
A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KöNYVTÁR  
és szolgáltatásai népszerűsítése.

SZíNPaD
13.00 óra: ÉRDI TÁNCCSOPORTOK  
 bEMUTATÓJA: 
 black Time Sportegyesület,  
 bonton TáncSport Egyesület,  
 Érdi Torna Club,
 Fashion-Dance Tánc Stúdió,  
 Frutti TáncSport Egyesület,  
 Masters SE .

15.00 óra:  VITÉZ LÁSZLÓ  
 – fabula Bábszínház 

Szeptember 5., szombat 14 órától
Városközponti sétány

16.15 óra:  STAGE DOOR 
17.30 óra:  KISS COMPANY
18.30 óra: bY THE WAY
19.00 óra  DÉR HENI 
19.30 óra:  SPOON 
20.00 óra: KELEMEN KAbÁTbAN – Élő!
21.20 óra:  T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
 polgármester köszöntője
21.30 óra:  tűZijátÉK
22.00 óra:  IRIE MAFFIA – Élő!

IrIe MaffIa

KeleMen Kabátban

Szeptember 19., szombat 12 órától

Ófalu
SZüRETI MULATSÁG
12.00 óra: Lovas kocsis felvonulás indul  
 a Termál Hotel elől fúvószenekarral  
 és néptáncosokkal
14.30 óra: Termál Hotel előtt tánc, majd zenés  
 felvonulás a Pincesorra.
15.00 óra: Szőlőáldás a Szent Donát-szobor-
nál. Szőlőtaposás, mustkóstolás.

16.00 óra: Szüreti vidám műsorok  
 a Pincesor színpadán
Sztárvendég: a BALKÁN FANATIK együttes
20.00 óra: Utcabál élő zenével

balKán fanatIK
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HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli informá-
ciós műsora 
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
  Hangoskönyv sorozat

11.00  Heti menü ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni informá-
ciós műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré 

– sztárok a mikrofonnál
20.00  Kis esti zene

KEDD
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli informá-
ciós műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Sztárportré ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni informá-
ciós műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Bigyó Az Érd FM 101.3 technológi-

ai magazinja
20.00  Kis esti zene

SZERDA
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli informá-
ciós műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Irodalom óra 

Hangoskönyv sorozat
11.00  Bigyó ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni informá-
ciós műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Filmszerész 

Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00  Rockbarlang Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli informá-
ciós műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni informá-
ciós műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek 
19.00  JazzPresszó Birta Mikivel 

Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja
20.00  Hallgass hazait 

– magyar zenék magazinja

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli informá-
ciós műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  JazzPresszó ism.

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni informá-
ciós műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Esti Mix Pop, duma, satöbbi

SZOMBAT
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi információs 
műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Sztárportré ism.
15.00  Köztünk marad! 

Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 
magazinja

16.00  Aréna 
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja

18.00  HeuRéka 
Az Érd FM 101.3 életmód 
magazinja

20.00  Kis esti zene

VASÁRNAP
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi információs 
műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Heti Téma 

A hét legfontosabb hírei
16.00  JazzPresszó ism.
17.00  Heti menü 

Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00  HeuRéka Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00  Kis esti zene

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. szeptember 7-től szeptember 13-ig

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23-365-490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől pénte-
kig 10-től 18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a ren-
dezvény előtt 1 órával.
Kérjük, iratkozzon fel hírle-
velünkre!

PROGRAM
SZÉCSI PÁL EMLÉKEST
Gergely Róbert előadásában
Szeptember 9-én, szerdán 17 órától

ÉRDI JAZZ NAPOK
Gáspár Károly Trió
Vendég: Winand Gábor 
énekes
Szeptember 12-én, szombaton 19 órakor
Belépő: 1000 Ft

Tóth Viktor Tercett
Szeptember 13-án, vasárnap 19 órakor
Belépő: 1000 Ft

KIÁLLÍTÁS
Kamaraterem
Füzes Gergely festőművész 
kiállítása

A tárlatot megnyitja Budai 
Rita művészettörténész
Szeptember 12-én szombaton 15 órakor

ELőTÉRI KIÁLLÍTóTÉR
Kolozsvári Antalné Erzsébet 
csuhébáb-készítő kiállítása
Megtekinthető 2015. szeptember 30-ig

ELőTÉRI FOTóGALÉRIA
Kedvenc fotóim
A Duna-Art Fotóklub 
tagjainak kedvenc alkotásai
Megtekinthető szeptember 14-ig

KLUBÉLET
MERIDIÁN TORNA 
INGYENES GYAKORLó 
KLUB
Hétfőnként 9 órakor
Élj 100 évet egészségesen a 
3-1-2 meridián 
gyakorlatokkal! Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

SZóKRATÉSZ KLUB
Minden páros héten kedden 
15–16 óráig
Vezeti Daróciné Márti néni

SZóKratÉSZ: 
szókincsfejlesztő és 
nyelvművelő nyelvi és 
irodalmi játékok

DUNA-ART FOTóKLUB
Minden páratlan hét keddjén 
18 órakor
Vezeti Körmendy Zizi.
Szeptember 8-án, kedden 18 
órakor nyári képek 
nézegetése, őszi klubnapok 
programjainak összeállítása. 
Kapcsolat: 06 20 411 3673; 
dunaartfotoklub.erd@gmail.
com

KERTBARÁT KÖR
Terménykiállítás
Szeptember 12-én, szombaton 
10–18 óra között
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2. 
Információ: Németh Antal 06 
30 549 4230
A belépés ingyenes!

IRODALOMKEDVELőK 
KLUBJA
Szeptember 1-jén pénteken 
16.30 órakor
Évnyitó klubnap, az IRKA 
megjelenése

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás keddtől vasárnapig:
10-től 18 óráig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

MAGYAR UTAZÓK, 
FÖLDRAJZI FELFEDEZŐK
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

A KÁRPÁT-MEDENCE 
TUDOMÁNYOS FELTÁRÓI
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft
3276 EXPEDÍCIÓS NAP, 
A MÚZEUMALAPÍTÓ 
BALÁZS DÉNES 
GEOGRÁFUS 
ÚJRAOLVASVA
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

HELY- ÉS 
SPORTTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÁS
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft
Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezményes 

jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési 
díj 3000 Ft kiállításonként.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
A HOSSZÚ FEHÉR 
FELHőK FÖLDJÉN

Kércz Tibor új-zélandi termé-
szetfotói
Megtekinthető december 31-ig.
A kiállításra a belépés díjta-
lan!

A múzeum tetőtéri előadó-
terme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális,  

közművelődési  
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra.  
Esküvő, gyerekprogramok, 

politikamentes  
rendezvények. Információ: 

Kovács Nóra 06-23-363-036.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06-23-365-470
www.csukalib.hu

Rendezvényeinkről, a könyv-
tár szolgáltatásairól és díjsza-
básáról érdeklődjön a fenti te-
lefonszámon vagy honlapun-
kon.

A könyvtár részlegeibe 18 éves 
korig és 70 éves kor felett IN-
GYENES a beiratkozás. Csalá-
di jegy váltása, érvényes diák-
igazolvány, pedagógusigazol-
vány és nyugdí jasigazolvány 
is kedvezményre jogosít.

A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos tí-
pusú anyagának (CD, DVD) köl-
csönzésére nem vonatkoznak!

KÖNYVTÁR  
AZ UTCABÁLON

Totók, játékok, rejtvények, in-
gyenes beiratkozás, akciós 
áron megvásárolható köny-
vek, könyvtári katalógusok 
használata, ismertetők, aján-
lók.
A Fő téren a Gloriett alatt
Szeptember 5-én, szombaton 14 órától

PROGRAM

Felnőttkönyvtár
ÉRDI NAPOK

Közönségtalálkozó Beremé-
nyi Gézával
Szeptember 9-én, szerdán 17 órakor

Gyermekkönyvtár
KÉZMŰVES KEDD
Rajz nap
Szeptember 8-án, kedden 14 órakor

ÉRDI NAPOK
Vadadi Adrienn óvónőből lett 
író tart mesélős-verselős 
foglalkozást óvodásoknak
Szeptember 9-én, szerdán 10 órakor

Zenei Könyvtár
ÉRDI JAZZNAPOK
A Ludányi Tamás Quartet 
koncertje
Ludányi Tamás, Tálas Áron, 
Czírják Tamás, Bögöthy Ádám
Szeptember 11-én, pénteken 18 órakor

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVA TARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06-23-365-470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek:  
10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06-23-365-470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek:  
10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06-23-524-070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI 
FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06-23-367-162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG 
KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06-23-375-933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Szeretettel várjuk  
könyvtárunkban!
2030 Érd, Alsó u. 2.
www.erdigaleria.hu

SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism. 21. rész
20.00  Labdarúgó-mérkőzés 

Érd–Sárvár
21.40  Közlekedés XXI.  15/10. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.10  Híradó
22:25  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 8., KEDD
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép Kulturális magazin
20.00  Kézilabda-mérkőzés 

Békéscsaba–Érd
21:30  Vámos Miklós műsora 22. rész
22.25  Örökségünk  15/10. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.55  Tea két személyre 22. rész
23.25  Híradó
23:40  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 9., SZERDA
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 22. rész

20.30  Feldobott kő színes, magyar 
játékfilm R: Sára Sándor

21.55  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

22.25  Mozgás Sportmagazin
22.55  Híradó
23:10  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  Tea két személyre 23. rész
20.30  Sztárportré 10. rész
21.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
21.30  Mozgás ism. Sportmagazin
22.20  Léptünk koppan ódon 

köveken 30/8. rész 
színes, magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat  R: Seregély István

22.30  Híradó
22:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 23. rész
20.00  Jazzland 22. rész
20.30  Holnap lesz fácán színes, 

magyar vígjáték, R: Sára Sándor

21.50  Mozgás Sportmagazin
22.20  Híradó
22:35  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgár-társ Vallási, 

nemzetiségi, civil társadalmi 
magazin

20.00  Épitészet XXI.  15/11. rész 
ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Feldobott kő színes, magyar 
játékfilm R: Sára Sándor

21:55  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 

23. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. 

Vallási, nemzetiségi, civil 
társadalmi magazin

20.00  Épitészet XXI.   15/11. rész 
ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.00  Holnap lesz fácán színes, 
magyar vígjáték, R: Sára Sándor

az érdi galéria 
tisztelettel meghívja 

2015. szeptember 11-én, pénteken 18 órára

wegenast róbert festőművész  
kiállításának megnyitójára.

A tárlatot megnyitja:
Keppel márton művészettörténész

Közreműködik: tureK miKlós színművész.

wega-85-erd.indd   2 2015.08.12.   18:10:09

Szeptember 4. péntek, 18 óra  
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, felnőttkönyvtár (Hivatalnok u. 14.)  
DZSESSZ ÉS IRODALOM – MALKO  TEATRO n Tóth Viktor,  
Lukács Miklós, Hadzsikosztova Gabriella n A belépés ingyenes.

Szeptember 6., vasárnap 19 óra 
Magyar Földrajzi Múzeum kertje (Budai út 4.) 
DRESCH QUARTETT  n  Dresch Mihály, Lukács Miklós,  
Hock Ernő, Baló István n  Belépő: 1000 Ft. 
Szeptember 11. péntek 18 óra 
 Csuka Zoltán Városi Könyvtár, zenei könyvtár (Alsó u. 27.)  
LUDányI TAMáS QUARTET n Ludányi Tamás,  Tálas áron,  
Czírják Tamás, Bögöthy ádám n A belépés ingyenes.
Szeptember 12., szombat 19 óra
 Magyar Földrajzi Múzeum kertje (Budai út 4.)  
GáSPáR KáROLy TRIÓ n Gáspár Károly, Orbán György,   
Csízi László n  Vendég: Winand Gábor n Belépő: 1000 Ft.
Szeptember 13., vasárnap 19 óra 
 Magyar Földrajzi Múzeum kertje (Budai út 4.)  
TÓTH VIKTOR TERCETT  n Tóth Viktor, Orbán György,  
Hodek Dávid n Belépő: 1000 Ft.

A múzeumkerti koncertekre jegyek válthatók a helyszínen és augusztus 24-től 
elővételben a művelődési központban pénztárában hétköznap 10–18 óráig.

FÜZES GERGELY
festőművész kiállításának megnyitója

2015. szeptember12., szombat 15 óra

A tárlatot megnyitja BUDAI RITA művészettörténész

 A kiállítás megtekinthető: 2015. október 4-ig, érdi napok
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„Szeresd az állatot, mert ő is szeret Téged” 
címmel rajzpályázat indul!

Gyermek Rajzverseny

A tavalyi rekord számú pályázat sikerére való
tekintettel idén is kihirdetjük a versenyt,

2015. július 27-től szeptember 10-ig!   

A beérkezett rajzokból az eredményhirdetést követően
kiállítás fog nyílni az érdi Tesco áruházban! 

A kész munkákat az érdi 
Tesco áruház ügyfél-

szolgálatán elhelyezett
gyűjtőládába kérjük leadni

a korcsoport megjelölésével.

Eredményhirdetés: szeptember 13-án, 
az Állati Jó Nyárbúcsúztató Családi Napon

(2015. szept. 13., 10-18 óra, Érd Városi Főtér)

Rajzold meg  kedvencedet tetszés szerinti
ábrázolással a témában, A/4-es méretben!

Egy pályázó legfeljebb két rajzzal
indulhat a versenyen

óvodás, általános iskola
alsó és felső tagozatos

korcsoportokban. 

Plakát
Grafika:

Roma 
ügyfélfogadás

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, 

Rafael Attila hétfői és szerdai 
napokon 13 és 15 óra között 
ügyfélfogadást tart a Polgárok 

Háza 204-es szobájában.
Telefon: 522-300/297-es mellék

NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

06-30-2000-890, 06-30-621-2596
lumabt@t-online.hu

Tájékoztatjuk Érd Megyei 
Jogú Város minden lakosát, 
hogy városunk területén fo-
lyamatosan működik a ház-
hoz menő lomtalanítás.
Az ÉTH szolgáltatására – 
az év folyamán bármikor 
– évente egy alkalommal, 
díjmentesen, minden olyan 
érdi lakos jogosult, aki Érden 
bármilyen lakóingatlannal 
rendelkezik és bejelentke-
zett nyilvántartási rendsze-
rünkbe.

A házhoz menő lomtalaní-
tás rendje a következő: 
1. Kérjük, ha Ön is igénybe 
szeretné venni ezt a szolgál-
tatásunkat, előzetesen ve-

gye fel a kapcsolatot az ÉTH 
ügyfélszolgálatával:
• telefon: 06-23-522-600
mobil: 06/70-466-6060 
• levélcím:  2030  Érd,  Sas 
utca 2.
• e-mail:  ugyfelszolgalat@
eth-erd.hu 
• honlap: www.eth-erd.hu 
2. Munkatársunkkal megbe-
szélheti:
• milyen jellegű lomhulladé-
kot szeretne elszállíttatni
• milyen  mennyiségről  van 
szó
• egyeztetik,  mely  dátumra 
szeretné igényelni a szállítást
• rögzítik  az  Ön  elérhetősé-
geit
3. A szállítás napján az Ön 
címére induló kollégánk fel-

veszi Önnel a kapcsolatot az 
előző címről való induláskor.
Fontos: A lomhulladékot 
csak ingatlanon belül le-
het összegyűjteni, amíg a 
szállító autónk megérke-
zik. Közterületre, utcára, 
szelektív hulladék-szige-
tekhez bármilyen lomot 
kirakni szigorúan tilos és 
pénzbírsággal büntethető!
Reméljük, szolgáltatásunkat 
Ön is megelégedéssel tudja 
igénybe venni, és közösen 
sikerül szebbé, tisztábbá ten-
ni városunkat és természeti 
környezetünket!

Érd és Térsége Hulladék-
kezelő Nonprofit Kft.

Tá J É Ko z TATó
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSRÓL

1. A közszolgáltatás működési 
területe: Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe.
2. A közszolgáltató feladata:
A kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás (továbbiakban: köz-
szolgáltatás) szervezett ellátása 
kiterjed a lakosság és a nem termé-
szetes személyek tulajdonát képe-
ző lakás célú és más helyiségben 
épülő, vagy már használatban lévő 
tüzelőberendezés égéstermékei-
nek elvezetésére szolgáló kémény 
– ideértve a tartalékkéményt is –, 
valamint tartozékainak műszaki 
felülvizsgálatára, ellenőrzésére, 
tisztítására, égéstermék összetéte-
lének vizsgálatára, Co-jelzők ellen-
őrzésére és szakvélemény adására.
A kéményseprő körzetekben a 
szolgáltató  a  63/2012.(XII.11.)  BM. 
rendeletben meghatározott fel-
adatok teljes körét, valamennyi 
tulajdonos tekintetében köteles 
ellátni.
3. Pályázati feltételek:
A pályázati eljárásban csak olyan 
szolgáltató vehet részt, aki/amely 
érvényes cégbejegyzéssel rendel-
kezik vagy szerepel az egyéni vál-
lalkozók nyilvántartásában, és 
megfelel a jogszabályokban fog-
lalt feltételeknek, valamint
• a szolgáltatás tényleges ellátásá-
ra büntetlen előéletű és szakirányú 

szakképesítéssel rendelkező alkal-
mazottakat foglalkoztat,
• rendelkezik a feladat biztonságos 
és szakszerű ellátásával arányban 
álló szakemberlétszámmal és tech-
nikai felszereltséggel,
• a  szolgáltatás  megkezdésekor 
tulajdonában, bérleményében 
olyan érdi telephely van, amely 
alkalmas a közszolgáltatás végzé-
séhez szükséges eszközök és 
berendezések tárolására,
• a szolgáltatást végző személyek-
nek munkavégzésük során 
kéményseprő formaruhát és egyé-
ni védőfelszerelést biztosít,
• vállalja  ügyfélfogadás  tartását, 
pályázatában bemutatja annak 
helyét és gyakoriságát,
• vállalja a szolgáltatás ellátásához 
szükséges nyilvántartási rendszer 
létrehozását, kezelését,
• megfelelő  referenciával  rendel-
kezik, amely biztosítja, hogy a tel-
jes körű szolgáltatási feladatot fele-
lősséggel a kiírt időtartamon belül 
képes ellátni,
• Magyarországi  Kéményseprők 
Országos  Ipartestületi  tagsággal 
rendelkezik,
• a  kéményseprő-ipari  tevékeny-
ségre kötött felelősségbiztosítási 
szerződéssel rendelkezik,
• vállalja, hogy a  tevékenységét a 
61/2012.  (XII.21.)  önkormányzati 

rendeletben megállapított díjtéte-
lek alapján végzi,
• nem  áll  felszámolási  vagy  végel-
számolási eljárás hatálya alatt.
4. Szerződéskötési határidő:
A  pályázat  elbírálását  követő  30 
napon belül a nyertes pályázóval a 
közszolgáltatás elvégzésére Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta  5  éves  időtartamra  szerződést 
köt.
5. A benyújtott pályázatnak tar-
talmaznia kell az alábbiakat:
• cégbírósági  végzés másolatát,  az 
egyéni vállalkozó nyilvántartásba 
vételéről szóló elektronikus levél 
kinyomtatott példányát, vagy az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásá-
ból lekért adatszolgáltatás kinyom-
tatott példányát, vagy a vállalkozói 
igazolvány másolatát,
• a  Magyarországi  Kéményseprők 
Országos  Ipartestületi  tagságról 
szóló igazolást,
• szakemberlétszám  és  technikai 
felszereltség bemutatását, szakirá-
nyú képesítést igazoló okirat má-
solatát,
• az  ügyfélfogadásra  és  az  eszkö-
zök, felszerelések tárolására alkal-
mas telephely bemutatását, vagy 
annak igazolását, hogy a szolgálta-
tás megkezdésekor tulajdonában, 
bérleményében ennek megfelelő 
telephely fog a rendelkezésre állni,

• a pályázó nyilatkozatát a közszol-
gáltatás teljes körű ellátásának vál-
lalásáról,
• referenciák ismertetését, amelyek 
tartalmazzák a szolgáltatást igény-
be vevő által kiadott igazolást a tel-
jesítés minőségéről,
• ügyfélfogadás tartása helyének és 
gyakoriságának bemutatását,
• a szolgáltatás ellátásához szüksé-
ges nyilvántartási rendszer bemu-
tatását,
• kéményseprő-ipari tevékenységre 
kötött felelősségbiztosítás meglé-
tének igazolását,
• nyilatkozatot annak a vállalásáról, 
hogy a tevékenységét 2015. évben 
a  61/2012.  (XII.21.)  önkormányzati 
rendeletben megállapított díjtéte-
lek alapján végzi.
6. A pályázat benyújtásának 
ideje, helye, módja:
A pályázatok benyújtásának (beér-
kezésének) határideje: 2015. októ-
ber 15., 16.00 óra.
A pályázatokat Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalában 
(2030 Érd, Alsó u. 1–3,), Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Polgár-
mestere címzéssel kell benyújtani.
A pályázatokat zárt borítékban, a 
„Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
– pályázat” feltüntetésével kérjük 
benyújtani.
A pályázat felbontásának ideje: A 
Városfejlesztési, Városüzemelteté-

si  és  Vagyongazdálkodási  Bizott-
ság október havi rendes ülésének 
időpontja.
7. A pályázatok elbírálásának 
időpontja, szempontjai:
A pályázatok elbírálásának idő-
pontja: Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének  2015.  november  havi 
rendes ülése.
A kiíró az összességében legelő-
nyösebb ajánlatot adó pályázóval 
köt szerződést (többek között: a 
közszolgáltatási díj hatályos önkor-
mányzati rendelet szerinti vállalá-
sa, szakemberlétszám, szakmai 
felkészültség, referenciák), azzal, 
hogy a pályázat elbírálásánál 
előnyt élvez az a pályázó, aki iga-
zolja köztartozás-mentességét.
Érvénytelen a benyújtott pályázat, 
ha:
• a pályázó nem jogosult a közszol-
gáltatás ellátására,
• azt a pályázat benyújtására meg-
határozott határidő eltelte után 
nyújtották be,
• az  nem  felel  meg  e  pályázati  ki-
írásban meghatározottaknak.
Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a 
pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa!
A pályázati eljárásról felvilágosítást 
ad: Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési  Iroda,  tel.: 
06-23-522-391.

PÁLYÁ Z AT I  FELHÍ VÁ S
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró)

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot hirdet 

az alábbi feltételek szerint:

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Köznevelési és Műve-
lődési Bizottsága a 42/2015.
(VI.18.) KÖMÜB határozata alap-
ján meghirdeti az Esélyteremtő 
Ösztöndíj pályázatot. A pályá-
zati kiírás a www.erd.hu honla-
pon 2015. augusztus 17-én lett 
közzétéve, a pályázat benyújtásá-
nak határideje a megjelenéstől 
számított 30. nap: 2015. szep
tember 15.

Az ösztöndíj célja
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése az Esélyte-
remtő Ösztöndíj alapításával 
lehetőséget és segítséget kíván 
biztosítani a tehetséges érdi 
tanulók számára az alap- és 
középfokú oktatásban folytatott 
tanulmányaikhoz, remélve, hogy 
közülük sokan a város képzett 
szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek
Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnye-
résének feltétele, hogy a pályázó 
nappali tagozaton, államilag elis-
mert hazai vagy külföldi oktatási 
intézményben:

a) Alapfokú, illetve középfokú 
tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területén lakóhellyel 
rendelkezik, 
c) tanulmányi eredménye 3,5-es 
átlagot eléri,

d) magatartása jó vagy példás, és 
e) igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltételek 
közül legalább egynek is fenn 
kell állnia: 
a) a pályázó hátrányos vagy hal-
mozottan hátrányos helyzetű,
b) családba fogadott, 
c) átmeneti nevelésben részesü-
lő,
d) védelembe vett, 
e) ideiglenes hatállyal elhelye-
zett,
f) utógondozói ellátásban része-
sülő. 

A Köznevelési és Művelődési 
Bizottság a pályázatok elbírálása 
során az alábbi szempontok és 
sorrend alapján dönt: 
a) a pályázó tanulmányi eredmé-
nye,
b) a pályázó családjában élő 
eltartottak száma,
c) a család egy főre jutó jövedel-
me.

Családként kell figyelembe venni 
a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) 
bekezdésében foglalt közeli hoz-
zátartozókat.

Alapfokú oktatási intézményben 
folytatott tanulmányok esetén az 
ösztöndíjban az ötödik évfo-
lyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának 
szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap kitölté-
sével és az abban meghatározott 
kötelező mellékletek csatolásá-
val lehet. 
A pályázatot – a pályázó által alá-
írva – 1 példányban, zárt boríték-
ban kell benyújtani személyesen 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati  Irodáján  (Polgárok 
Háza, Alsó u. 3.), vagy postai úton. 
A postai úton benyújtott pályá-
zat esetében a benyújtási határ-
időn a postára adás idejét kell 
érteni. A borítékon fel kell tüntet-
ni: „Esélyteremtő Ösztöndíj 
pályázat”.
Pályázati dokumentáció átvehe-
tő a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján, vagy letölt-
hető a www.erd.hu honlapról a 
Pályázatok, álláshirdetések rovat-
ból. 
A pályázat benyújtási határ-
ideje a kiírásnak az önkor-
mányzat honlapján történő 
megjelenést követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtő Ösztöndíj oda-
ítélésről a Köznevelési és Műve-
lődési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határ-
ideje a benyújtási határidő letel-
tétől számított 15. munkanap.

Az elbírálás során a Köznevelési 
és Művelődési Bizottsága határ-
időn túl benyújtott vagy formai-
lag nem megfelelő pályázatokat 
a bírálatból kizárja, minden 
határidőben benyújtott, formai-
lag megfelelő pályázatot pedig 
érdemben elbírál. 
A döntés ellen jogorvoslatnak 
helye nincs, a döntésről a pályá-
zókat a Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és 
folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők mini-
mum  5.000  forint,  maximum 
10.000 forint havi támogatásban 
részesülnek  az  oktatási  év  10 
hónapjára. 
A megítélt ösztöndíjat az önkor-
mányzat minden hónap 10-éig 
bankszámlára utalja át vagy azt a 
Polgármesteri Hivatal pénztárá-
ban lehet felvenni. A tanév során 
a kifizetés módjának megváltoz-
tatására nincs lehetőség. Alapfo-
kú oktatásban részt vevő jogo-
sult esetén a kifizetés a törvényes 
képviselő részére történik.
A félévi bizonyítvány kézhez-
vételét követően az ösztöndíj 
továbbfolyósításához a tanu-
lói jogviszonyt február 28-ig 
igazolni kell. 

A benyújtási határnapot követő-
en beérkezett vagy postára adott 
igazolásokat érvénytelennek kell 

tekinteni. Utólagos hiánypótlás-
ra nincs lehetőség.
A tanulói jogviszony igazolás hiá-
nya esetén a második félévi ösz-
töndíj folyósítását meg kell szün-
tetni. 
Ha az ösztöndíjra jogosult az ösz-
töndíját két hónapot meghala-
dóan nem veszi fel, az ösztöndíj 
megszüntetésre kerül. 
Ha a tanulmányi jogviszony szor-
galmi időben a tanulónak felró-
ható módon megszűnik, az ösz-
töndíjat meg kell szüntetni, és a 
tanév során átutalt ösztöndíj 
arányos részét vissza kell fizetni.
Az Esélyteremtő Ösztöndíj meg-
szüntetéséről a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben 
vagy a Tehetséggondozó Ösz-
töndíjban, vagy az Esélyterem-
tő Ösztöndíjban részesíthető. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és tb-járulékfizetési kötele-
zettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intéz-
mények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Köznevelési 
és Művelődési Bizottsága a 
41/2015.(VI.18.) KÖMÜB hatá-
rozata alapján meghirdeti 
aTehetséggondozó Ösztöndíj 
pályázatot. A pályázati kiírás 
a www.erd.hu honlapon 2015. 
augusztus 17-én lett közzétéve, a 
pályázat benyújtásának határ-
ideje a megjelenéstől számított 
30. nap: 2015. szeptember 15.

Az ösztöndíj célja
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése a Tehet-
séggondozó Ösztöndíj alapí-
tásával lehetőséget és segítsé-
get kíván biztosítani a tehetsé-
ges érdi tanulók számára az 
alap- és középfokú oktatásban 
folytatott tanulmányaikhoz, 
remélve, hogy közülük sokan a 
város képzett szakembereivé 
válnak.

Jogosultsági feltételek
A Tehetséggondozó Ösztön-
díj elnyerésének feltétele, hogy 
a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy 
külföldi oktatási intézményben:

a) alapfokú, illetve középfokú 
tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területén lakóhellyel 
rendelkezik, és

c) tanulmányi eredménye a 
pályázat benyújtását megelőző 
tanévben kimagasló.

Alapfokú oktatási intézmény-
ben folytatott tanulmányok 
esetén a Tehetséggondozó 
Ösztöndíjban legkorábban a 
nyolcadik évfolyamtól lehet 
részesülni.

A pályázat benyújtásának 
szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap kitöl-
tésével és az abban meghatáro-
zott kötelező mellékletek csa-
tolásával lehet. 
A pályázatot – a pályázó által 
aláírva  –  1  példányban,  zárt 
borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hiva-
tal  Ügyfélszolgálati  Irodáján 
(Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy 
postai úton. A postai úton 
benyújtott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a postára 
adás idejét kell érteni. A boríté-
kon fel kell tüntetni: „Tehet-
séggondozó Ösztöndíj pályá-
zat”.
Pályázati dokumentáció átve-
hető a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati  Irodáján, vagy 
letölthető a www.erd.hu hon-
lapról a Pályázatok, álláshirde-
tések rovatból. 
A pályázat benyújtási határ-
ideje a kiírásnak az önkor-

mányzat honlapján történő 
megjelenést követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása
A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
odaítélésről a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának 
határideje a benyújtási határ-
idő  leteltétől  számított  15. 
munkanap.
Az elbírálás során a Köznevelési 
és  Művelődési  Bizottsága 
határidőn túl benyújtott vagy 
formailag nem megfelelő 
pályázatokat a bírálatból kizár-
ja, minden határidőben benyúj-
tott, formailag megfelelő pályá-
zatot pedig érdemben elbírál. 
A döntésre jogosult a pályáza-
tok elbírálása során az alábbi 
szempontok és sorrend alapján 
dönt: 
a) a pályázó tanulmányi ered-
ménye,
b) a pályázó családjában élő 
eltartottak száma,
c) a család egy főre jutó jövedel-
me.

Családként kell figyelembe 
venni a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény 
19. §  (4) bekezdésében  foglalt 
közeli hozzátartozókat.
A döntésre jogosulta pályázó 
tanulmányi eredményén túl 

figyelembe veheti a műveltségi 
vagy szakmai versenyeredmé-
nyeit is.
A döntés ellen jogorvoslatnak 
helye nincs, a döntésről a pályá-
zókat a Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és 
folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők 
minimum  5.000  forint,  maxi-
mum 10.000  forint havi  támo-
gatásban részesülnek a tanév 
10 hónapjára. 
A megítélt ösztöndíjat az 
önkormányzat minden hónap 
10-éig  bankszámlára  utalja  át 
vagy azt a Polgármesteri Hiva-
tal pénztárában lehet felvenni. 
A tanév során a kifizetés módjá-
nak megváltoztatására nincs 
lehetőség. Alapfokú oktatás-
ban részt vevő jogosult esetén 
a kifizetés a törvényes képvise-
lő részére történik.
A félévi bizonyítvány kézhez-
vételét követően az ösztöndíj 
továbbfolyósításához a tanu-
lói jogviszonyt február 28-ig 
igazolni kell. 
A benyújtási határnapot köve-
tően beérkezett vagy postára 
adott igazolásokat érvényte-
lennek kell tekinteni. Utólagos 
hiánypótlásra nincs lehetőség.
A tanulói jogviszony igazolás 
hiánya esetén a második félévi 
ösztöndíj folyósítását meg kell 

szüntetni. 
Ha az ösztöndíjra jogosult az 
ösztöndíját két hónapot meg-
haladóan nem veszi fel, az ösz-
töndíj megszüntetésre kerül. 
Ha a tanulmányi jogviszony 
szorgalmi időben a tanulónak 
felróható módon megszűnik, 
az ösztöndíjat meg kell szüntet-
ni, és a tanév során átutalt ösz-
töndíj arányos részét vissza kell 
fizetni.
A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
megszüntetéséről a Köznevelé-
si  és  Művelődési  Bizottság 
dönt.
Egy pályázó egy tanévben 
vagy a Tehetséggondozó 
Ösztöndíjban vagy az Esély-
teremtő Ösztöndíjban része-
síthető. 
Az elnyert ösztöndíjat közvet-
len adó- és tb-járulékfizetési 
kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelő 
jövedelemnek számít ugyan-
úgy, mint az intézmények által 
adott szociális és tanulmányi 
ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

PÁLYÁZATI KIÍrÁS ÉrD MEGYEI JOGÚ VÁrOS
E S É Ly T E R E M TŐ  Ö S Z TÖ N D Í J Á R A

PÁLYÁZATI KIÍrÁS ÉrD MEGYEI JOGÚ VÁrOS
T E H E T S É G G O N D O ZÓ  Ö S Z TÖ N D Í J Á R A
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A közalkalmazotti jogviszo-
nyok időtartama:
határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Gárdo-
nyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
Felső és gimnáziumi tagoza-
ton informatika, illetve mate-
matika tantárgy oktatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Egyetem,  informatika,  vagy 
matematika szakirány, 
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• erkölcsi bizonyítvány
• diplomák másolata.
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.

A pályázat benyújtásának 
határideje:
2015. szeptember 15. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska intéz-
ményvezető nyújt, a 06-23-
365-140-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja: Elektronikusan 
a gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címre, Pintérné Bernyó 
Piroska intézményvezető ré-
szére.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje:
2015. szeptember 16. 

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:
határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Gárdo-
nyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
Felső és gimnáziumi tago-
zaton rajz és vizuális kultúra 
tantárgy oktatása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
•  megfelelő szakirányú vég-

zettség, 
•  büntetlen előélet 
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
•  szakmai önéletrajz, motivá-

ciós levél, erkölcsi bizonyít-
vány, 
•  végzettséget igazoló okira-

tok másolata 
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal 
betölthető. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 
2015. szeptember 21. 

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska nyújt, 
a 06/23/365-140-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásá-
nak módja: 
•  Elektronikus úton Pintérné 

Bernyó Piroska részére a 
gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának 
határideje: 
2015. szeptember 22. 

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
1 fő informatika – bármely szakos, valamint

1 fő matematika – bármely szakos
középiskolai tanár munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola  és Gimnázium

rajz és vizuális kultúra szakos tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:
határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Gárdo-
nyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
Felső és gimnáziumi ta-
gozaton biológia tantárgy 
oktatása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Egyetem, biológia szakirány, 
• büntetlen előélet 
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• szakmai önéletrajz, motivá-
ciós levél, erkölcsi bizonyít-
vány, 
• végzettséget igazoló okira-
tok másolata 
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal 
betölthető. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 
2015. szeptember 21. 

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska nyújt, 
a 06/23/365-140-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásá-
nak módja: 
•  Elektronikus úton Pintérné 

Bernyó Piroska részére a 
gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának 
határideje: 
2015. szeptember 22. 

Pályázati felhívás
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

biológia szakos középiskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

SZEPTEMBER 13.

CSÍK ZENEKAR
KACSÓ HANGA BORBÁLA
FITOS DEZSŐ TÁRSULAT
RENDHAGYÓ PRÍMÁSTALÁLKOZÓ
DALÁRDATALÁLKOZÓ

VENDÉG:

PRESSER GÁBOR

M A R TO N VÁ S Á R
S Z E P T E M B E R
1 0 -1 3 .

SZEPTEMBER 11.

VIRTUÓZOK
SZEPTEMBER 12.
ALMA EGYÜTTES
RÚZSA MAGDI
BYTHEWAY

MAGYAR
NÉPDAL
NAPJA

Jegyek rendelhetők elővételben a www.magyarnepdalnapja.hu oldalon,
vagy megvásárolhatók a martonvásári Óvodamúzeum InfoPontjában.

Magyar Népdal Napja – a szomszédban
Idén 2. alkalommal rendezi meg Martonvásár
a Magyar Népdal Napját. Szeptember máso-
dik hétvégéjén érdemes lesz ellátogatni oda.

A Magyar Népdal Napja szeptember 13-a. Azonban, már ta-
valy is akkora érdeklődés övezte ezt a napot helyben és a kör-
nyező településeken, hogy az új kulturális központ avatójával
egybekötve 3 napossá lett az esemény.

Idén ismét péntek, szeptember 11-e az első nap.
Fellép a VIRTUÓZOK, ott lesz Boros Misi a 11 éves zseniális
zongorista, a kicsik korcsoportjának nyertese, akit egy ország
zárt a szívébe. Demeniv Mihály a Virtuózok különdíjasa, aki
bebizonyította, hogy a harmonika abszolút klasszikus hangszer. Tóth Bettina és Szauer Bianka a
két tüneményes szegedi hárfás, és a hegedűvirtuóz, Sándor Zoltán is. A gálaesten fellép továbbá
a bécsben tanuló fergeteges színpadi jelenléttel és csodálatos baritonnal rendelkező Foki Dániel,
a dunaszerdahelyi kiváló és lehengerlő zongorista Rigó Ronald és a bájos fuvolista, Csabay
Zsuzsanna.

Martonvásár a szombati, szeptember 12-i fellépők listája garantálja a kiváló szórakozást. A dél-
előtti veszprémi Kabóca Bábszínházműsora vezeti fel a kicsiknek szánt eseménysorozatot, amit
az Alma Együttes garantáltan fergeteges műsora zár a délután folyamán, mindenki más pedig
ezek után az LGT emlékzenekarra, Rúzsa Magdi rock koncertjére, a ByTheWayMartonvásárra
készülő egyedi produkciójára, majd Dj Lotters diszkójára szórakozhat hajnalig.

A vasárnapi, szeptember 13-i népdal napján lesznek Langaléta Garabonciások, „Utcazene
fesztivál”, élő közvetítés a Dankó Rádió támogatásával, Tarnai Kiss Lászlóval, hallgathatjuk
Kacsó Hanga Borbála megindító hangját, a Csík Zenekarhoz pedig idén csatlakozik Presser
Gábor is.

Ezután világpremiert ad elő Tata Helyőrség zenekara népze-
nei gyepshow-jával, amit Fitos Dezső társulata követ színpa-
dot és lelkeket megrázó táncos produkciójával.
És a vége sem akármi: zárásként a magyar népzene legjei, prí-
másai adnak koncertet: Vizeli Balázs, Bede Péter, Lakatos Ró-
bert, Balogh Kálmán, Doór Róbert, Mester László Herczku
Ágnes és Korpás Éva.

Álljon itt néhány mondat Herczku Ágnestől, aki a népdal éne-
kesi pályájáról, és a népdalról vall. (A teljes interjú és min-
den egyéb információ a Magyar Népdal Napjáról a www.
magyarnepdalnapja.hu oldalon olvasható.)
ARendhagyó Prímástalálkozó az cígányprímás találkozó?
Herczku Á.: A szó eredeti értelme az első embert jelöli
(latinul:primus, első), aki itt nem feltétlenül hegedűst jelent,
de mindenképp azt, aki vezet, aki „dirigál”. Ha egy cimbalom
vezeti a zenekart, akkor a cimbalmos a prímás, ha egy énekes,
akkor az énekes, stb. Ettől persze még nem lenne Rendhagyó
ez a prímástalálkozó. Lakatos Róbert klasszikus brácsán, Both
Miklós pedig elektromos gitáron tölti be a prímás szerepét. Ez
már nem a megszokott felállás. Az pedig végképp rendhagyóvá
teszi a koncertet, hogy ennyire sokszínű és más műfajban is ott-
honosan mozgó zenészek hoznak össze egy közös produkciót.
Mi a véleménye a feldolgozásokról?
Herczku Á.: A jó zene: az jó zene. Ha ez épp egy jó feldolozás,
akkor mindegy, hogy az egyébként valaminek a feldolgozása.
... Az már egyéni érdeklődés kérdése, hogy meghallgatva a fel-
dolgozást, valaki tovább szeretne-e menni a forrás irányába. (X)

12 éven aluliaknak a
rendezvény látogatása
ingyenes, és valljuk be
a napi 1500 forintos be-
lépőjegy (diák/nyugdí-
jas 800 Ft), ill. a 3000
forintos 3 napos felnőtt
bérlet, ilyen magas mi-
nőségű fesztivál esetén
szintén több, mint meg-
fizethető.
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Szeptember elsején megnyitotta kapuit Érd német 
nemzetiségi óvodája. A kétcsoportos intézménybe 
augusztus utolsó hetében látogattunk el, hogy meg-
tudjuk: miben is más ez az ovi, mint társai.

Frissen festett pasztellszín 
falak, ragyogóra mázolt lép-
csők, újonnan burkolt és felsze-
relt mellékhelyiségek fogadják a 
betérőt a Riminyáki úti régi-új 
óvodaépületben. Korábban a 
Kincses ovi egyik tagintézmé-
nye működött itt, a tavalyi tanév-
ben azonban már nem nyitotta 
meg kapuit – a gyerekek a köze-
li, újjáépített Meseház óvodába 
költöztek, mivel az épület álla-

pota, felszereltsége több szem-
pontból sem volt már megfelelő. 
Alig egy év kényszerpihenő és a 
szükséges felújítási munkálatok 
után ismét megtelik élettel az 
öreg épület: szeptember elsejé-
től a Pumukli Német Nemzetisé-
gi Óvoda működik itt. A nevelést 
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat  biztosítja,  a  szüksé-
ges eszközöket pedig a város 
nyújtja.

Az új óvoda máris népszerű: 
az augusztus végi beiratkozá-
son a negyvenhat helyre ötven 
jelentkező volt, ami nemcsak 
azért nagy szó, mert teljesen új 
intézményről van szó, hanem 
azért is, mert az óvodai beirat-
kozások már hónapokkal ez-
előtt lezajlottak, ezért aztán 
minden érdi gyermeket felvettek 
már valahová. Voltak öt-hat-
éves, korábban más óvodákba 
járó jelentkezők is, ami nagy 
öröm, hiszen a nemzetiségi ovi 
két csoporttal működik: egyikbe 
a legkisebbek és a középsősök, 
másikba pedig szintén a közép-
sősök és a nagycsoportosok jár-

nak. Bár az óvodákban rendsze-
rint vegyes csoportok vannak, a 
Pumukliban igyekeznek a ha-
sonló korú gyerekeket egy cso-
portba tenni, a nyelvoktatás mi-
att – tudtuk meg Vargáné Ma-
gyar Erika óvodavezetőtől. 

– A felvételnél előnyt élveztek 
azok, akiknek szülei a német 
nemzetiséghez tartozónak vall-
ják magukat. A felvett gyerekek 
nyolcvan százaléka ilyen, és töb-
ben ismerik már a német nyel-
vet. Igyekszünk a német nyelvet 
minél közelebb hozni a gyere-
kekhez, és átörökíteni a nemze-
tiségi szokásokat is. Ebben nem-
csak a német nemzetiségű óvó-
nők segítenek majd, hanem a 
sváb szülők, nagyszülők is, aki-
ket szeretnénk behívni egy-egy 
foglalkozásra is, hogy továbbad-
hassák a hagyományokat – 
mondta az óvodavezető, akitől 
megtudtuk azt is: a foglalkozá-
sok minden második héten ma-
gyarul folynak majd, mintegy 
megalapozva a következő, né-
met nyelvű hetet. A mindennapi 
tevékenységek során – mint pél-
dául az udvari játék, étkezés, 
mosdóba menés – szintén néme-
tül szólnak majd a gyerekekhez 
az óvónők. 

A környezettudatosságra 
való nevelés is nagyon nagy 
hangsúlyt kap a Pumukli óvodá-
ban: a szelektív szemétgyűjtés 
mellett az intézményvezető ki-
rándulásokat, sétákat tervez a 
környéken, hogy a gyerekek 
megismerjék városunk neveze-
tességeit is. 

Vargáné Magyar Erika végig-
kalauzolt a teljes egészében fel-
újított épületen – mint mondta, 
olyan, mint egy szép, régi kas-
tély – és kinéztünk az udvarra 
is, ahol új kerti játékok várták a 
tanévkezdést. A csoportszobák-
ban egy-egy óvó néni és dajka 
rendezkedett: játékokat szerel-
tek össze, pakoltak a polcokra. 
(A két csoportban összesen 

négy óvónő és két dajka dolgo-
zik.) Több német nyelvű könyv 
és társasjáték állt szép rendben 
az egyik szekrényben; mint 
megtudtuk, többet a szülők, il-
letve a nemzetiségi önkormány-
zat elnöke adományozott az óvo-
dának. 

– A nemzetiségi óvodai neve-
lés hozzájárul ahhoz, hogy a né-
met nemzetiségű családokban 
megmaradjanak a hagyomá-
nyok, hiszen a nyelv megismeré-
se mellett ezekkel is kiemelten 
foglalkoznak az intézményben 
– vélekedett Eszes Mária, a Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke, akitől megtudtuk azt 
is: a helyi német nemzetiség 
többéves álma vált most valóra. 

– Először énekkart alapítot-
tunk, majd a Marianum Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskolában hoztunk létre egy 
tánccsoportot. Ezt követően tűz-
tük ki célul a nemzetiségi óvoda 
létrehozását. Törvényi előírás, 
hogy megfelelő számú szülői 
igény esetén biztosítani kell a 
nemzetiségi oktatást, és felmé-
résünk kiderítette, hogy Érden 
is van igény erre. Az iskolákkal 
ilyen tekintetben nem volt gond, 
hiszen a Marianumon kívül a 
Bolyainak is van emelt szintű 
tanítási nyelvű osztálya, óvodai 
képzés azonban eddig nem volt. 
Köszönet illeti a város önkor-
mányzatát, amellyel nagyon jól 
együtt tudtunk működni az in-
tézmény létrehozása során – 
hangsúlyozta Eszes Mária, aki 
kérdésünkre elmondta azt is: 
Érden ezer-ezerötszáz regiszt-
rált német nemzetiségű ember 
él.

– Kevesen tudnak rólunk, ne-
héz helyzetben vagyunk. Az 
énekkar, az óvoda és az iskola 
mellett arra is szükség volna, 
hogy a felnőtteknek kulturális 
programokat nyújtsunk – zárta 
szavait Eszes Mária.
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Megnyitott Érd első városi 
nemzetiségi óvodája

A sváb nagyszülőket is elhívják majd, hogy továbbadhassák a  
hagyományokat

Igaz, hogy hétvégén, a 30 fok 
feletti hőmérséklettel meg az 
újabb hőségriasztással még 
erőteljesen visszamosolygott 
ránk a forró nyár, viszont itt a 
szeptember, ami már jóval hű-
vösebb napokat hozhat. Ruha 
tehát kell.

Az új tanév is elkezdődött 
kedden, így a gyerekeknek is 
szükségük van olyan ruhada-
rabokra, amelyeket a nyáron 
szívesen nélkülöztek (vagy az 
elmúlt hónapok alatt ki is nőt-
tek). Sokan vannak, akik nem 
tehetik meg, hogy mindenből 
újat vásároljanak. A legtöbb 
családnak már az iskolakez-
dés is nagy anyagi terhet je-
lent, nem futja őszi-téli ruhane-
műre. Szerencsére akadnak 
még olyan emberek, akik gon-
dolnak a rászorulókra, és fél-
reteszik csemetéik kinőtt ru-
háit, meg saját megunt 
holmijaikat, aztán egy-egy 
karitatív közösség vagy szer-
vezet segítségével eljuttatják 
azoknak, akik még nagy hasz-
nát vehetik ezeknek a zömé-
ben jó minőségű ruháknak.

Az érdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat a Hit Gyüleke-
zete Szeretetszolgálattal közö-
sen szombaton immár sokadik 
alkalommal tartott ingyenes 
ruhaosztást a Diósdi út 35. 
alatt, ahol a rászorulók ked-
vükre válogathattak a renge-
teg és sokféle ruhaneműből. 
Mindenki azt és annyit vihe-
tett, amit és amennyit kivá-
lasztott magának vagy család-
tagjainak. 

Novák Katalin elégedet-
ten hajtogatta, rakosgatta, 

amit kiválogatott. Mint mond-
ta: jó minőségű gyermek- és 
kamaszholmit talált. Azt is 
elárulta, annak örült a leg-
jobban, hogy itt végre sike-
rült egy megfelelő méretű és 
fazonú ünneplő szoknyára is 
rátalálnia, ami biztosan tet-
szik majd a lányának is. Vég-
re nem kell azon aggódnia, 
mibe öltözteti fel a gyereke-
ket az ünnepélyes évnyitóra. 
Katalinnak négy leánya van, 
a legnagyobb már felnőtt, de 
hármat még iskoláztatnia 
kell. Néhány meleg holmira is 
szükségük volt. Meg persze a 
lányoknak mindig jól jön egy-
egy új darab a ruhatáruk-
ba…

Rafael Attila, a roma önkor-
mányzat elnöke lapunknak 
nyilatkozva elmondta: a helyi 
Hit Gyülekezetével már több 
éve jó kapcsolatot ápolnak, en-
nek köszönhetően évente öt-
hat alkalommal tudnak  közös 
ruhaosztást szervezni. Ilyen-
kor legalább 30–40 zsáknyi jó 
minőségű, gyermek-, női- és 
férfiruha találhat új gazdára. 

Az osztásban részt vevő ön-
kéntesek pedig készségesen 
segítenek azoknak, akik tud-
ják, mire van szükségük, a 
többiek pedig addig keresnek, 
amíg meg nem tetszik nekik 
egy-egy ruhanemű. 

– Jöhet már a hűvösebb idő: 
lesz mibe felöltöztetni a cseme-
téinket! – mondta búcsúzóul 
Novák Katalin, aki a három 
tömött szatyorral, elégedetten 
távozott a ruhaosztás helyszí-
néről. 

n BE

Nincs Érdi Napok terménybemutató nélkül. Idén 
szeptember 12-én várják a kertbarátok az érdeklődő-
ket a Szepes Gyula Művelődési Központban egy kis 
nézelődésre és kóstolóra.

A Kertbarát Kör rajzpályáza-
tot is hirdet a gyerekeknek: a 
pályamunkákból kiállítás nyí-
lik.

Tizenötödik alkalommal ren-
dezi meg ingyenes terménybe-
mutatóját az Érdi Kertbarát 
Kör. A különleges termések, a 
belőlük készített lekvárok, kré-
mek, teák és befőttek szeptem-
ber 12-én, 10–18 óra között te-
kinthetők – és kóstolhatók – 
meg a Szepes Gyula Művelődési 
Központ aulájában.

Mint Ács Katától, az idei ren-
dezvény szervezőjétől megtud-

tuk, tíz kertbarát készül a be-
mutatóra.

– Két évvel ezelőtt elindítot-
tunk egy „kis kertész” progra-
mot: fiataloknak adtunk vető-
magot, amit ők ültettek el, majd 
gondozták a kikelő növénykéket. 
A kertbarátok szakmai segítsé-
get, illetve palántákat is adtak a 
gyerekeknek, akik nagy örö-
münkre a terménybemutatón is 
kiállítanak majd. Ezért könyv-
utalványt kaptak tőlünk aján-
dékba – tette hozzá Ács Kata.

Ezek a terménybemutatók 
természetesen nemcsak azt a 

célt szolgálják, hogy a kör tagjai 
a növényeikkel, gyümölcseikkel 
és a belőlük készült finomsá-
gokkal büszkélkedjenek – aki 
elment egy-egy ilyen rendez-
vényre, az tudja: van is mire 
büszkének lenniük –, hanem azt 
is, hogy megmutassák az érdi-
eknek: érdemes időt, energiát 
fordítani a veteményezésre, 
gyümölcstermesztésre. Nem vé-
letlen, hogy egy-egy ilyen ter-
ménybemutató után megszapo-
rodnak a látogatók a kör kéthe-
tente tartott foglalkozásain.

– Az őszi mustrán kívül a 
kertbarátoknak több program-
juk is van, amibe szeretnénk 
bevonni az érdeklődő lakossá-
got. Sajnos, a legszebb konyha-
kert versenyünket magánter-
mészetű okok miatt nem sike-

rült megvalósítanunk, de a sike-
res kis kertész programot sze-
retnénk szélesíteni: első lépés-
ként rajzpályázatot hirdetünk 
alsó és felső tagozatos diákok 
részére, „Milyen kertet szeret-
nék?” címmel. A gyerekek bár-
milyen technikával alkothat-
nak, A4-es méretben, név, osz-
tály, iskola megjelöléssel. Az al-
kotásokat a terménykiállításon 
lehet leadni; minden nevező 

ajándékot kap, és természete-
sen a nyerteseket is megjutal-
mazzuk majd. 

Szeretnénk kérni a szaktaná-
rok segítségét, hogy minden ér-
deklődő gyerekhez eljusson 
rajzpályázatunk híre – zárta 
szavait Ács Kata, aki szívesen 
ad további tájékoztatást a 
23/375-365, illetve a 30/565-
3904-es telefonszámon.
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Van mire büszkének lenniük a Kertbarát Kör tagjainak

Terménybemutatóval készülnek 

Ruhát osztottak a rászorulóknak

Meleg pulcsi, télikabát

Helyesbítés. Előző lapszámunkban Szabó Mihály görög ka-
tolikus lelkész szerepelt a Szent István-napi rendezvényről 
szóló cikkünk melletti képen. Az érintettek elnézését kérjük.

Új technológia a hő- és vízszigetelésben:
Szórt poliuretán habbal akár

40–50%-os
energiamegtakarítás

érhető el fűtés-hűtésben. Passzív házak tökéletes
szigetelése, tetőterek utólagos hőszigetelése, kívülről is

hőhídmentesen, lapostetők hő- és vízszigetelése.
Ingyenes helyszíni tanácsadás,

hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

www.ecopur.hu, info@ecopur.hu, +36-20/370-0818

Az Ecopur Kft. szakértő csapataaa fffeeelllfffooorrrddduuulllááásss nnnééélllkkküüülll vvviiissszzziii
otthonába a legkorszerűbb, pénztárcabarát hő- és vízszi-
getelési technikát.

Az Ecopur hőszigetelés segítségével leszámolhat ottho-
nában az elviselhetetlen nyári forróság és az átverejtéke-
zett éjszakák gyötrelmeivel. Az Amerikában már 50 éve
elterjedt eljárás, amely az űrtechnológiai kutatások mel-
lékterméke, átlagosan 2,5-szer hatékonyabb a hagyomá-
nyos szigetelőanyagoknál, mint a polisztirol vagy az ás-
ványgyapot. Utóbbiak ugyanis az évről évre egyre kínzóbb
nyári hőségben könnyen átmelegednek, és éjszakánként
tovább fűtik a tetőteret. Az Ecopur ezzel szemben habál-
lagának köszönhetően a jelenleg elérhető legkorszerűbb
hő- és vízszigetelési technológia. A legkisebb résekbe is
bejut, megszünteti a hőhidakat, amely által nem csupán a
hideg és meleg időjárás befolyásának áll ellen, de a pára
és így a penészedés ellen is véd. 50 év feletti élettartama
alatt nem öregszik el, és nem esik össze, sőt a rágcsá-
lóknak is ellenáll: nem szeretik, és nem költöznek bele,
mert nem tudják megbontani.
Az Ecopur technológia a pénztárcák számára is évszaktól
független felüdülést hozhat: akár 40-70 százalék energia-
megtakarítást tesz lehetővé a felújítás után. – A techno-
lógia pénztárcabarát hatása a munkálatok végeztével a
téli és a nyári számlákban egyaránt érezhető. Télen bent

tttaaarrrtttrtr jjjaaa aaammmeeellleeegggeeettt, ííígggyyy kkkeeevvveeesebb fűtést igényel, nyáron pedig
nem engedi be a hőséget, amely által a klímahasználat a
töredékére csökken – árulta el Jáger Tamás, az Ecopur
Kft. ügyvezetője. Elmondása alapján az Ecopur hőszigete-
léssel történő felújítás, amely részletfizetéssel is igénybe
vehető, akár 4 év alatt képes visszahozni az árát.
Az Ecopur Kft. szakértő csapata mindössze a cserép
megbontásával is képes otthonába helyezni a legkorsze-
rűbb szigetelési technológiát, a hab gyors kötése miatt
pedig a nappal eltávolított cserepek éjszakára helyükre
kerülhetnek. A kivételesen gyors és a megrendelő szá-
mára stressz- és felfordulásmentes felújításimunkálatok
során a speciális összetételű poliuretán habot szórásos
technológiával juttatják a szükséges helyekre az épület
külső részéről, így a lakók nyugalma sértetlen marad. A
hab járható felületet biztosít, illesztési problémák nélkül,
pillanatragasztóként tapad mind a beton- és fafelületek-
re, mind a padlásterek saras födémére. Nem igényli a
szarufák megvastagítását vagy a falbontást, mivel a
hagyományos szigetelőanyagoknál vékonyabb rétegben
alkalmazva is hibátlan hő- és vízszigetelést biztosít.
A munkálatok emellett belülről is kivitelezhetők: a hab a
tetőfólia vagy a cserép, pala belső oldalára fújva, de akár
a mennyezetre alulról is felhordható. Kiváló hang- és
hőszigetelő hatásának köszönhetően tökéletesen alkal-
mas gipszkarton falak kitöltésére is (X)

Cégünk, az ECOPUR Kft. 30 éves mérnöki tapasztalattal, korrekt, gyors mun-
kavégzéssel bel- és külföldön is (Németország, Anglia, Románia) áll az Önök
rendelkezésére.

ére is. (X)

Igazi véddeelleemm aa mmeelleegg ellen
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Etele tértől /
Kelenföldi
pályaudvartól

15 perc
(Google Maps)

25 perc
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A papírforma alapján nem várt könnyű mérkő-
zés a vendég érdi csapatra a Hévízi úton, ahol az 
eddig veretlen hazai csapat várt az előző fordu-
lóban megbotlott vendégekre.

Limperger Zsolt vezető-
edző most is győzelemre törő 
játékot és három pontot várt 
csapatától. A nagy meleg elle-
nére sok néző volt kíváncsi a 
mérkőzésre, szép számmal 
képviselték magukat az érdi 
drukkerek is. 

A kezdés után az Érd azon-
nal magához ragadta a kezde-
ményezést, ami szögletekben 

és kapura lövésekben mutat-
kozott meg. A vezető gólra 
sem kellett sokáig várni. A 12. 
percben Skita ügyes perdíté-
sét Csizmadia lőtte a hálóba. 
Csizmadia a második gólban 
is szerepet vállalt. A 16. perc-
ben keresztbe lőtt labdáját 
Kelemen közelről fejelte az 
óbudaiak kapujába. Továbbra 
is az Érd irányította a játékot, 
a hazaiak nem találták az ér-
diek nagyszerű játékának el-
lenszerét, így fél óra elteltével 
tovább növelték az előnyüket 
a vendégek. A 31. percben 
Csizmadia védhetetlenül fejel-
te a hálóba Cservenka szögle-
tét. A félidő hosszabbításában 
váratlanul szépített a hazai 
csapat. Az érdi kaputól mint-
egy 30 méterről elvégzett sza-
badrúgást Filó csúsztatta 
meg. A labda egy hazai védőn 
megpattant, így Kertész nem 
tudta hárítani.

A félidőben a hazai csapat 
vezetőedzője kettős cserét 
hajtott végre, így mezőnyjáté-
kuk valamelyest feljavult 
ugyan, de helyzetig ennek el-
lenére sem jutott el az óbudai 
gárda.

Újabb gólszerzési lehetőség 
az Érd előtt adódott, de a 
nagyszerű napot kifogó Csiz-
madia fejese a kapufa tövén 
csattant, majd az 57.percben 
már a kapufa sem segített a 
hazai csapaton, amikor Or-
szág beadását Csizmadia egy 
felhőfejessel jutatta a kapuba.

Az utolsó félórában tovább-
ra is az Érd irányította a játé-
kot, gólszerzési lehetőség 
minkét kapu előtt adódott, de 
a kapusok ekkor már jól áll-
tak a lábukon, így az ered-
mény nem változott.

Az újonc Érd begyűjtötte 
harmadik győzelmét, s kilenc 
ponttal az ötödik helyet foglal-
ja el a bajnoki tabellán.

Az Érdi VSE csapata a ha-
todik fordulóban szeptember 
5-én szombaton fél ötkor a 
Sárvár  FC csapatát fogadja 
az Ercsi úti Sportpályán.

Egy héttel ezelőtt indult útjára a 
Batthyány Általános Iskola torna-
termében az Érd Város Kispályás 
Teremlabdarúgó Bajnokság.

A tornát a főszervező, 
Bráth Árpád mellett T. Mé-
száros András polgármes-
ter, Benkő Tamás, a Pest Me-
gyei Labdarúgó Szövetség 
elnöke és Novák Ferenc, az 
Érdi VSE elnöke nyitották 

m e g . 
A  pol-
gármester 
azt mondta: 
remek dolog, hogy 
már szabadidős céllal is ösz-
szejönnek emberek a város-

ban, hogy mozogja-
nak. Hozzátette: 

a következő 
években a Mo-
dern Városok 
program kere-

tein belül több 
sporttal kapcso-

latos beruházást is 
megvalósítanak.

Benkő Tamás a polgár-
mesterhez hasonlóan üdvö-
zölte a kezdeményezést, 

majd hozzátette azt is, hogy 
most már már nem csak 
egyesületi szinten lehet 
szervezett körülmények kö-
zött focizni.

Novák Ferenc pedig an-
nak örült, hogy ilyen sokan 
választják a futballt a vá-
rosban. Kiemelte: az Ercsi 
úti sporttelepen található 
műfüves pálya mindig a fo-
cizni vágyók rendelkezésé-
re áll.

A szervező, Bráth Árpád 
elmondta, hogy már most le-
het nevezni a januárban in-
duló újabb tornára. n D.B.

Az Érdi Úszó Sport Kft. két ifjú reménysége, Sós 
Dániel és Tekauer Márk egészen kiváló teljesít-
ménnyel térhettek haza a szingapúri Ifjúsági 
Világbajnokságról. Sós Dániel 50 m hát, 200 m és 
400 m vegyesúszásban, Tekauer Márk 50 m, 100 
m és 200 m pillangón indult a korosztály világ-
bajnokságán.

200 méter vegyes
Sós Dániel már rögtön 

első versenyén magasra tet-
te a mércét: az előfutamból is 
egyéni csúccsal, a negyedik 
helyen ment tovább a döntő-
be, ahol pillangón még csak 
ötödikként fordult, majd hát-
úszáson a nyolcadik helyre 
csúszott vissza, ám a mell-
úszásban három helyet javí-

tott, a gyorsúszásban pedig 
begyújtotta a rakétákat, s a 
harmadik helyen érte a falat 
2:01.78-as idejével. Ám az 
eggyel előtte beérő spanyol 
riválist szabálytalan forduló 
miatt kizárták, így a bronz 
helyett ezüstérmet szerzett.

– Nekem mindig az egyéni 
csúcs a legfontosabb. Hogy 
az mire elég, mindegy, ha jö-
vök két percet és hetedik va-
gyok, annak is örülök – nyi-
latkozta a Magyar Úszó Szö-
vetségnek Sós Dániel.

100 méter pillangó
Tekauer Márkot 55.68-as 

idővel nevezték a 100 méter 
pillangóra, ahol a hatodik 
előfutamban a hármas pá-
lyán nyolc századdal maradt 
el egyéni legjobbjától, s má-
sodikként érte a falat, ám a 
népes, 81 fős mezőnyben 
eredménye csak a 29. helyre 
volt elég.

50 méter hát

Sós Dániel – túl a 200 méter 
vegyesen – a hátúszás legrö-
videbb távjára koncentrált, 
ahol 28.67-es nevezett idejé-
vel a harmadik futam nyolcas 
pályáján úszott, és a surra-
nón végül elsőként ért a cél-
ba, de a 64 induló közül a 33. 
hellyel nem tudott tovább-
menni a középdöntőbe.

50 méter pillangó
25.78 – ezt az időt kellett 

volna megdöntenie Tekauer 
Márknak, hogy egyéni csú-
csot ússzon, viszont a közép-
döntőbe jutáshoz ehhez ké-
pest még egy másodperc hi-
ányzott. Itt pedig négy száza-
don múlt az egyéni csúcs, 
amely így csak a nyolcadik 
helyre volt elég, összesítés-
ben pedig a 44.-re.

400 méter vegyes
A 200 méteren szerzett 

ezüstérem után Sós Dániel-
nek újabb komoly éremszer-
zési esélyei voltak 400-on, 
hisz nevezési ideje a 7. leg-
jobb volt, és a selejtezőből 
hatodik idővel jutott a leg-
jobb nyolc közé (több mint 
fél másodperccel kívül volt 
az egyéni csúcsától). A dön-

tő első 50 métere után hete-
dikként fordult, majd több-
ször feljött és visszaesett az 
ötödik helyről/helyre. A haj-
rá ismét szerencsésen ala-
kult, és az előkelő ötödik 
helyet szerezte meg. Amit 
fentebb idéztünk tőle, az 
most hatványozottan igaz 
lehet, mivel 4:20.46-nál ért 
célba, tehát több mint más-
fél másodperccel javította 
meg legjobbját!

200 méter pillangó
Az érdi úszók szingapúri 

versenyét Tekauer Márk zár-
ta, aki az előfutamban a ha-
tos pályán úszva már három 
tizeddel megjavította rekord-
ját, s két századon múlt, hogy 
nem „fért be” két perc alá, ám 
ötödik legjobb idővel így is 
finalista volt: megnyerte se-

lejtezőjét. A döntőben a má-
sodik pálya volt az érdi úszóé, 
aki remekül kapta el a rajtot, 
ám az első forduló után az 
ötödik helyen volt, majd a kö-
zépső pályákon nagyon el-
húztak tőle, végül a hetedik 
helyen ért célba 2:00.51-gyel.

Összességében az érdi 
úszók három egyéni csúccsal 
és egy ezüstéremmel térhet-
nek haza Szingapúrból, s a 
Hódmezővásárhelyen jövőre 
rendezendő Európa-bajnok-
ságon – a mostani eredmé-
nyek alapján – Sós Dániel 200 
méter vegyesen arany-, 400-
on pedig ezüstérmet fog sze-
rezni. Utóbbiban egy spanyol 
megelőzte, míg Tekauer 
Márknak nehéz dolga lesz az 
orosz Daniel Pakhomovval, 
aki a felnőtteket megszégye-
nítő gyorsasággal szeli a ha-
bokat. n Domonkos Bálint

Hosszú hetek felkészülése – a játékosok és a stáb 
szemszögéből –, hosszú hónapok várakozása 
–a szurkolók szemszögéből – után végre meg-
kezdik a 2015/2016-os szezont a női kézilabda 
bajnokságban, ahol az első fordulóban az ÉRD az 
Ipress Center Vác csapatát fogadja lapunk meg-
jelenésének napján. 

A nyáron folyamatosan 
beszámoltunk a csapaton 
belüli változásokról, a felké-
szülés eredményeiről. A ta-

valyi bronzérem után kilenc 
játékos távozott, viszont má-
sik kilenc érkezett Szabó 
Edina keze alá, s az edző-

mérkőzések alatt mindig 
akadt valaki, aki remek 
egyéni teljesítményével há-
tán vitte a csapatot – egé-
szen a békéscsabai torna-

győzelemig. A vezetőedzőre 
továbbra is nagy feladat há-
rul azzal, hogy a kimagasló 
játékosokat egy olyan csa-
pattá, társasággá alakítsa, 
mint tette azt az előző évek-
ben. Ha megnézzük, hogy a 
kapus, Janurik Kinga előtt 
levő védelem mennyire dol-
gozott össze, vagy éppen 
Krpezs, Klivinyi, vagy az az-
óta már távozó Kovács Anna 
melyik meccsen hány gólt 
lőtt, az éppen azért volt, mert 
tudták, az adott meccsen ők 
lesznek a vezérek – de a csa-
pat összteljesítménye ehhez 
elengedhetetlen volt. 

Az idei szezonban is ha-
sonló a helyzet Érden, s a cél 
továbbra is a bajnokságban 
a legjobb négy közé jutás, 
sőt, most már a Magyar Ku-
pában is ez a terv, valamint a 
Kupagyőztesek Európa Ku-
pájában is minél tovább kell 

menetelni. A terheléshez pe-
dig párosulnia kell az össze-
szokottságnak, hogy a pá-
lyán tudják: a másikról ki-
nek is kell besegíteni.

A bajnokság szeptember 
2-án kezdődik az Érd Aréná-
ban, amikor Klivinyiék a Vá-
cot fogadják – ahol a korábbi 
érdi beálló, Szara Vukcsvics 
játszik jelenleg.

Az ÉRD 2015/2016-os fel-
nőtt kerete: Szvetlana 

Gridnyeva, Győri Barbara, 
Janurik Kinga (kapusok), 
Takács K itti , Fekete 
Bozsana, Klivinyi Kinga, 
Mariama Signaté, Barján Bi-
anka, Vajda Luca, Andjela 
Bulatovics, Kisfaludy Anett, 
Gulyás Vanda, Szabó Laura, 
Julia Havronyina, Mireya 
González Alvarez, Katarina 
Krpezs-Slezák, Bernát Dori-
na, Turi Orsolya.

n Domonkos Bálint

Elkezdődött a Teremlabdarúgó Bajnokság!

Kezdenek a kézisek

Van jövő!
Az ÉRD ifjúsági csapata ezüstérmet szerzett Dunaújváros-
ban, a DKKA csapata által szervezett ifjúsági felkészülési tor-
nán. Oláhné Balog Tünde együttese a négycsapatos tornán a 
DKKA-t 26–24-re legyőzte, amellyel döntőbe került, ám itt a 
Fehérvár KC-től 28–24-re kikaptak, így ezüstérmet szereztek.
A serdülő II-csapat nagyon fegyelmezett, kemény védeke-
zéssel, igazi csapatmunka gyümölcseként az első helyen 
végzett az ötcsapatos dunaújvárosi felkészülési tornán. Ke-
mény Andrea együttese a DKKA I, DKKA II, a Siófok és a Fe-
hérvár KC csapataival körmérkőzéses rendszerben játszot-
tak, melyből a DKKA I-et két góllal, a DKKA II-t egy találattal, 
a Fehérvárt viszont öttel győzték le, míg a Siófokkal döntet-
lent játszottak, amellyel megnyerték a tornát. n DB

A bronzérem a minimum
T. Mészáros András polgármester sajtótájékoztatóján el-
mondta: bár sok játékos távozott, úgy tűnik, hasonló erős-
séggel tud felállni a csapat, mint az elmúlt esztendőben. – 
Azt várjuk a hölgyektől és a szakosztály vezetésétől, hogy 
újból legalább bronzérmesek legyünk, és a nemzetközi ku-
pában legalább a négy közé jussunk, vagyis nem engedünk 
a színvonalból – hangsúlyozta a polgármester. n ák

Eredmények, 1. forduló:

Szüzek – Asterix SC 2–3
Tökmindegy – Minarik 3–5
Autóklinika – Liget FC  5–3
LaVecchiaa Sigoura 

–Kígyóököliskola 8-2
Médiaválogatott 

– Érdi Birkózók 3–0

Eredmények
NB III, Nyugati csoport, 5. forduló:
Mosonmagyaróvári TE 1904 – TARR Andráshida SC 2–1
Diósdi TC-SELECT – Dorogi FC 1–2
III. KER. TVE – Érdi VSE 1–4
ETO FC Győr – Balatonfüredi FC 3–1
Videoton FC II. – MTK BUDAPEST II. 1–4
Puskás Akadémia FC II. – Csornai SE 3–1
BKV Előre – Tatabánya FC 1–0
Ferencvárosi TC II. – Csepel FC 4–1

III.Ker.TVE – Érdi VSE  1-4(1-3)
Hévízi út, 400 néző
Vezette: Ducsai J.( Török S.,Minda G.)
III.Ker. TVE: Szatmári-Marcsek, Pálfalvi(Mayer46.perc), 
Filó, Madarász-Gálfi, Kaszai,Lőrinc (Hegybányai 46.perc), 
Szűcs (Bartosa 60.perc) Szilágyi, Móczó
Vezetőedző: Bűcs Zsolt
Érdi VsE: Kertész-Ország, Honti, Hegedűs, Cservenka-
Kovács (Pintér 76.perc), Kónya, Csizmadia-Gyurácz 
(Süveges 70. perc), Skita (Palásthy 83.perc), Kelemen
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Filó 45+1perc; Csizmadia 12 perc; 31. perc; 
57. perc; Kelemen 16. perc
sárga lap: Marcsek 75.,Szilágyi 92., és Kelemen 49. perc

Mestermérleg
Limperger Zsolt (Érdi VSE): 
A játék képe alapján telje-
sen megérdemelt győzel-
met arattunk.
Bűcs Zsolt (III.Ker.TVE): 
Egész héten betegséggel 
küzdöttünk. Volt olyan 
edzés, hogy csak nyolcan 
voltunk. Az Érd teljesen 
megérdemelten győzött.

Sós Dániel rögtön első versenyén magasra tette a mércét

Az érdi úszók három egyéni csúcs-
csal és egy ezüstéremmel térhet-
nek haza Szingapúrból

Egyre közelebb a felnőtt mezőnyhöz

Ezüstös csúcsok Szingapúrban
III.Ker. TVE – Érdi VSE 1-4 (1-3)

Vártnál simább győzelem

Az újonc Érd begyűjtötte harmadik győzelmét: kilenc ponttal az ötödik helyet foglalja el a bajnoki tabellán
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Idén is a dunakeszi Kutyavarázs Kutyaiskolában 
rendezik a Magyar Westie Fajtamentő Egyesület 
születésnapi találkozóját. Ez az év egyik legjelen-
tősebb kutyás rendezvénye.

A születésnapi party jóté-
konysági alapokon működik, 
így a belépődíj, a tombola és a 
nevezések díjai mind az 
egyesület munkáját fogják 
támogatni, akik 4 év alatt 
majdnem 200 West Highland 
White Terrier és Cairn Terri-
er életét mentették meg Ma-
gyarországon.

Az eseményen a Magyar 
Westie Fajtamentő Egyesület 
a szaporítás és az állatkín-

zás ellen, az ivartalanítás 
fontossága és a kulturált ál-
lattartás mellett emel szót.

Érdekes programokkal 
várnak minden érdeklődőt, 
gyereket és négylábút egy-
aránt. Lesz kutya-gazdi fotó-
zás, pónilovaglás, tombola 
értékes nyereményekkel, 
büfé és sütivásár, kutyás be-
mutatók – még maga Darth 
Vader is ellátogat a Csillagok 
háborújából…

A szépségversenyen idén 
is legalább 100 Westie indul 
és a tóban lehetőség adódik a 
négylábúak hűsítésére.

Egész nap állatorvosi, ku-
tyafizioterápiás és kutyane-
velési szaktanácsadás is mű-
ködik majd. A rendezvényen 
árusok is részt vesznek, ku-
tyatápok, felszerelés, játé-
kok, egyedi nyakörvek, kéz-
műves termékek és egyedi 
pólók helyben nyomással vá-
sárolhatók lesznek majd.

A rendezvényt kizárólag 
szociális, nem tüzelő kutyák 
látogathatják, akik chippel 
és érvényes oltással rendel-
keznek, az oltási könyvet a 
bejáratnál be kell mutatni! 
Helyszín: Kutyavarázs Ku-
tyaiskola, Panzió és Tréning-
központ, Dunakeszi, Pipa 
utca 040/90 További informá-
ciók a Westie Rescue Hunga-
ry oldalán: www.wrh.hu

A belépődíj és a nevezési díjak az egyesület munkáját segítik

Westie-találkozó Dunakeszin Gazdikereső

Freya 5–6 év közötti nagytes-
tű, ivartalanított szuka. Ked-
ves, emberbarát, a német ju-
hászokra jellemző tulajdonsá-
gokkal rendelkezik. Aktív, 
mozgásigényes kutyus. Más 
kutyákkal gyakran dominán-
san vagy féltékenyen viselke-
dik, ezért inkább egyedüli 
kedvencnek ajánljuk.

Ha örökbe fogadná Freyát vagy Jacket, vegye fel a 
kapcsolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-
30 -276 -6071 vag y 06 -30 -910-6987, E-mai l: 
siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pe-
dig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 
Adószám: 18707379-1-13, Bankszámlaszám: 10403136-
49534949-49521015

Jack 8–9 év közöttire tippelt 
labrador keverék kan kutyus. 
Kedves, nyugodt, emberba-
rát. Megtalálásakor már 
egyik szemére vak volt, de ez 
semmiben nem korlátozza őt. 
Más kutyákkal és cicákkal is 
barátságos. Mozgékony, de 
nem túl aktív.

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

GÉPKOCSIVEZETŐ
(E jogosítvánnyal + digitális kártya).

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail
útján történő megküldésével az
szaboi@megatherm.hu címre.
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

BodóGábor
www.palatetok.hu
+36-30/2277- 082

www.facebook.com/palatetok

Lapostetők csa
padékvíz

elleni szigetel
ése,

ereszcsatornák

l tt kivitelezé
se

or

komplett kivit
elez

12 év vízzárósá
gi garancia

ingyenes felm
érés és árajánl

at készítés

Az érdi illetékességű
PSP ENERGO KFT.

P S P
ENERGO Kft.

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELŐ
munkatársat keres – azonnali belépéssel.

Elvárás: ív- és lánghegesztő képesítés, minimum 3–5 éves épületgépészet
területén szerzett gyakorlat, B kategóriás jogosítvány.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a fekete.andrea@pspenergo.hu e-mail
címen, illetve érdeklődni a 06-30/867-2399 telefonszámon.
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MASSZŐRKÉPZÉSEK indulnak Érden
és Budapesten szeptember 14-től.
MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon

és az uniós országokban is.
(Az oklevél több nyelvű)

ÁRAK: Svéd, frissítő test
masszázs: 39.000 Ft

Reflexológia talp masszázs: 42.000 Ft
Nyirok masszázs: 42.000 Ft

(mind háromra részlet fizetés és kedvezmény)

További információ: 06-30/30-21-487
(Nyilv. szám: 00777-2012)

ANGOL
ésNÉMET

nyelvtanfolyamok
szEpTEMbErTőL.

Információ:
0623365357,06205509222
www.elhousenyelviskola.hu

elhouse@t-online.hu

27
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ELHOUSENYELVISKOLA
ÉRDELSŐNYELVISKOLÁJA

Az ELHouse Nyelviskolát 1991-ben alapítottuk Érd és a
régió első angol nyelviskolájaként, majd tevékenységünk
a német nyelv oktatásával bővült.
Azáltalános tanfolyamoktól aközép- és felsőfokúnyelv-

vizsgára felkészítő tanfolyamig széles skálát fogunk be,
ésa vizsgára felkészítő tanfolyamokalkalmasaka közép-
és emelt szintű érettségire történő felkészülésre is. Kur-
zusainkat különböző korosztály veszi igénybe, az általá-
nos és középiskolásoktól a felnőtt hallgatókig.
Azok a tanulók, akik az iskolai nyelvtanulás mellett ál-

talános iskolás koruktól nálunk tanulnak, a középiskola
10. évére rendszerint megszerzik a középfokú nyelvvizs-
gát, és amennyiben még motiváltak a nyelvtanulásban, a
12. év végére már felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznek.
Kezdeményezésünkre és közreműködésünkkel jött lét-

re az akkreditált ECL nyelvvizsgaközpont Érden aVörös-
marty Mihály Gimnáziumban. Tanáraink rendszeresen
vizsgáztatnak, és az ott szerzett tapasztalataik hozzájá-
rulnak az eredményes felkészítéshez is.
A tanfolyamokat két helyszínen szervezzük, az EL-

House Érd, Fehérvári út 29. sz. alatti székhelyén és a Vö-
rösmarty Mihály Gimnáziumban.
Minden júliusban indítunk 4 hetes, nyelvvizsgára felké-

szítő intenzív tanfolyamokat.
A nyelvtanítás célját abban látjuk, hogy hozzásegítsük

tanulóinkat használható nyelvtudás megszerzéséhez,
amellyel meg tudnak felelni napjaink kihívásainak. (X)

Szabó Valéria
angoltanár

oktatási vezető
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ÖSSZESZERELŐImunkaÉRDEN
A német PRETTL csoporthoz tartozó PEX Kft. új
érdi gyártócsarnokába keres munkavállalókat

igényes autóipari termékek gyártásához.

Gyorsan elsajátítható, könnyű ülőmunka • Igényes és tiszta
munkakörnyezet • Korrekt bérezés és juttatási rendszer

• Hosszú távú biztonság
Autóipari, kábeles vagyműanyagipari tapasztalat előnyt jelent!
PEXAutomotive SystemsKft. 2030 Érd,Turul u. 10; tel: 23/521-640

Érden fő út mellett 4 háló plusz
nappali, összkomfortos lakás,
garázzsal 24 millió Ft-ért eladó.
Telefon.: 0623/375-863, 0620/
31-88-339

Érdligeten 80 nm-es összkomfor-
tos lakás kiadó hosszú távra,
külön autó behajtóval. Tel.:
0630/2314-926.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden bútorozott szoba kiadó
egy középkorú hölgy részére.
Tel.: 23/361-698, Mobil: 20/243-
8478.

Albérlet Érden! Nemdohányzó nő
részére havi 10.000,- Ft-ért és
némi házi munkáért. Telefon:
06-70/77-08-675.

Érden munkásoknak (4-5 fő) szo-
ba kiadó. Tel.: 0630/625-8006.

ALBÉRLET KERESÉS

Azonnali beköltözési lehetőség-
gel kisebb összkomfortos csalá-
di házat vagy lakótelepit bérel-
nénk hosszú távra. Tel.: 0620/
252-2-879.

Albérletet (házat) keresünk Ér-
den, Sóskúton, Tárnokon, mini-
mum 50 nm, 2 fő részére. Tel.:
0670/521-4446.

TELEK

Érden összközműves 965 nm épí-
tési telek kis házzal, ikerház épí-
tésére is alkalmas eladó. T:06-
20-920-4261

Celldömölk-Izsákfán termál für-
dőhöz 5 km-re összközműves
2200 nm-es telek kis házzal ela-
dó. Telefon: 06-70/503-5719.

KIADÓ INGATLAN

Érden a Lőcsei út környékén, 85
nm-es, három szobás új ház ki-
adó. Telefon: 0670/332-55-44.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

VEGYES

Vásárolnék használt szerszámo-
kat: hegesztőt, üllőt, satut, ma-
rószerszámokat, esztergaszer-
számokat, vídia-lapkát, villás-
kulcsot, szőlődarálót és prést
stb. T:06-30-242-8413

Vásárolnék mindenféle használt,
és törött kemény fémet, és vídi-
át (1000-3000 Ft/kg). T: 06-30-
242-8413

OKTATÁS

ANGOL, NÉMET
nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára,

érettségire felkészítés hatékonyan,
nagy gyakorlattal.

Diákokhoz igény esetén házhozmegyek.
Tel.: +36-20-392-4492
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Tanítónő hétvégeken olcsón kor-
repetálást vállal. Egyszerre 2-3
gyereket is. Referenciával, jó
eredmények! Tel.: 30/475-9425.

Francia nyelvoktatást, nyelvvizs-
gára felkészítést vállal diplomás
nyelvtanár. Tel.: 0670/235-3386

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

ÁLLÁST KÍNÁL

Sütőipari cég egyműszakos
betanított munkára,
azonnali kezdéssel keres

kollégákat. Munkába járáshoz
Érd központból buszt

biztosítunk. Kezdő jövedelem
nettó 88 000 Ft/hó.

A jelentkezéseket
telefonszámmal az

office@princesspek.hu
e-mail címre várjuk!
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keres
(dízel targoncavezetői engedéllyel).
Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)
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A kludi kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ
munkakörbe.

K Ö V E T E L M É N Y E K :
erkölcsi bizonyítvány

egészségügyi alkalmasság

É RD E K LŐDN I T E L E FONON :
06-23/886-437

mobil: 06-31/780-8441 izrael József

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 diósd, Homokbánya u. 75.
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A Cola Trans Kft.
áru-összekészítő
munkatársat keres Dunaharasztiba,
állandó éjszakai munkára. Raktári

áru-összekészítő/komissiózó tapasztalat
előny! Bejárási lehetőség biztosított.

Bővebb információ,
jelentkezési lehetőség:

felecan.zsigmond@colatrans.hu
ill. munkanapokon 18 órától:

06-70/319-3263

Akludi kft.munkatársat keres betanított

ÖNTÖDEI GÉPkEzElő
munkakörbe.

k Ö V E T E l M É N Y E k :
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság
Géplakatos végzettség előnyt jelent.

É RD E k lőDN I T E l E FONON :
06-23-886-436 koós Csaba

mobil: 06-30-856-9798 • e-mail: csaba.koos@kludi.hu

JElENTkEzNI SzEMÉlYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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ÁLLÁST KERES

Akludi kft.munkatársat keres
cnccsiszoló

polÍrozó, forrasztó
munkakörbe.

K Ö V E t E l M É n Y E K :
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság

É rD E K lŐDn i t E l E fonon :
06-23-886-451 Képes László

JElEntKEzni szEMÉlYEsEn:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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Éjszakai műszakos becsületes
munkát keres középkorú, egye-
dülálló nő. Telefon: 06-30/50-
29-157

Nemzetközi fuvarozó cég
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET

keres
azonnali kezdéssel

Jelentkezni emailben:
soforallas@lasztra-cargo.hu vagy

telefonon: +36 30 496 9450
(munkanap 8-18 óra között)

Anglia-Ausztria viszonylatban.
C, E kategória szükséges,

angliai nagy autós gyakorlat!
Kiemelt havi 500 ezer forint fizetés!

Takarítást vállal nemdohányzó
középkorú nő Érd és környé-
kén. Telefon: 0630/989-58-79.

Érd és környékéről érettségivel
rendelkező munkatársakat ke-
resek pénzügyi területre, in-
gyenes képzéssel. Fényképes
önéletrajzokat
a mikimoto1975@gmail.com
címre kérem elküldeni.

Eladót keresünk budaörsi Trend2
Üzletházba, azonnali kezdéssel.
Érdeklődni: 0620/367-26-83, di-
vat77@gmail.com.

Számlaképes kivitelezőt keresek
házi átemelős csatornarendsze-
rem kialakítására. Érdeklődni:
0670/273-50-81.

Tescoba, a pekingi étterembe
pultos lányt keresünk, azonnali
kezdéssel. Tel.: 0630/540-18-34.

25
93
13

Nemzetközi viszonylatratapasztalt
gépkocsivezetőt

keresünkC, E kategóriás jogosítvánnyal.

• 2015-ös, új Euro6-os DAF szerelvények.
• 3 hetes munkavégzés után 1 hét pihenő.
• korrekt és könnyen követhető bérezési rendszer.
• Kizárólag nyugat-európai fuvarfeladatok.
• GKI vizsgatámogatás
• Hosszú távú, stabil és megbízható háttér.

Telefon:06-30/48-85-159

A
m
it
kí
ná

lu
nk

:

VÁLLALKOZÁS

kedvezőáron,precízen,gyorsan!
• Cégalapítás • Cégmódosítás
• Ingatlan adásvételi szerződés

• Kártérítés
Dr. Bódis-Gill Borbála

ügyvéd
Tel.: (+36) 30 570-2009
www.legalservice.hu

Ügyvédi
tevékenység
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CSALÁDI HÁZ
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

Eladó Érd központjában, csendes,
aszfaltos utcában 2200 nm-es
telek, 600 nm beépíthetőség-
gel. Iskola, óvoda, pékség közel.
80 nm részben felújított házzal.
Iár.: 21,9 millió Ft. Tel.: 0620/
528-7147.

26
47

92

PRÉSELT MEGGYLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!
100%-os natúr, préselt
MEGGYLÉ-ALMÁVAL, valamint
ALMALÉ és ŐSZILÉ-ALMÁVAL

5 literes kiszerelésben
termelői áron megvásárolható!

EPER- és MEGGYLEKVÁR dédanyáink receptje alapján.
Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!
Érden, Diósdon, Tárnokon ingyenes házhoz szállítás.

TEL: 30/2721769, www.fInoMGYuMoLcSLE.hu

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, vízteres
kandallók és központi fűtés szerelése, javítása,
cseréje. Hétvégén is! Gázfogyasztás 15–20%-os

csökkentése! Klímák telepítése, javítása,
karbantartása. Ingyenes helyszíni felmérés.

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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KastélyoK, KúriáK
berendezésére

külföldi magas áron vásárolok festményeket,
borostyánokat, ezüst tárgyakat és teljes

hagyatékot. Értékbecslés, kiszállás ingyenes.

T.:70/940-83-78 26
36
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 27
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést vállalok

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114 www.mpluszb-ablak.hu

2030 Érd, Begónia u. 20.
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-549-1628,

06-30-924-1205 26
24
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KERTFENNTARTÁS!
Kertépítés, fűkaszálás, sövény-
nyírás, fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

24
80

19

ruhajavító
Érd, Diósdi út, András utca sarok
Tel.: 06-30-941-4497

Nyitva: k-szo 10–18
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 24
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 26
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 27
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ZalaegersZegi 7 nap
XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

Most jött össze először: a legjobb négy együttes között szerepelhetett az ÉRD.   20–21. oldal

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

Egy rendkívül látványos – ahogy a tervező fogalmazott –, országos, de talán világviszonylatban is egyedülálló fejlesztési koncepció került 

a képviselők asztalára az érdi közgyűlés március 26-ai ülésén. A plénum egyhangú elvi döntést hozott arról, hogy az elé tárt tervekkel egyet-

ért és támogatja azokat. (Cikkünk a 4–5. oldalon.)

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen
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Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba  
már a facebookon is!

facebook.com/
erdiujsag

Érdi  Újság

Hirdetés-
felvétel
Apróhirdetését feladhatja  

személyesen  

ügyfélszolgálati irodánkban.

2030 érd, felső u. 1.
Ügyfélfogadás:  

Hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117

E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu
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Igazi kánikulával búcsúzott a nyár, még szeren-
cse, hogy az Alsó utcai fák árnyai tompítottak 
a szinte kibírhatatlan hőségen. Itt, a „falusias” 
nyugalmat és csendet augusztus utolsó szom-
batján zene és a vidámság hangjai verték fel. A 
környéken lakók báloztak a szabadban, immár 
tizenharmadszor.

Aki a város centruma felől 
közelítette meg a vigalom 
helyszínét, sokáig csendben 
és nyugalomban sétálhatott, 
mert semmi sem utalt arra, 
hogy szinte az egész utca 
mozgásban van, pedig már 
javában megkezdődött az 
esemény. Az Alsó utca 91. 
előtt a legnagyobb a sürgés-
forgás, ez az utcabál köz-
pontja, asztalokkal, székek-
kel, üstökkel és egy színpad-
dal. Kora délután a nagy me-
leg még sokakat elriasztott 
innen, de a kitartóbbak órá-
kon át ültek az asztaloknál és 
várták a műsort, illetve a fi-
nomságokat. Hat üstben ké-

szült a csülök, a halászlé, a 
körömpörkölt zúzával, a bir-
kapörkölt és persze a lecsó – 
az ételeket – és egyben fo-
gyasztóit – Hajdú Ferenc 
plébános áldotta meg. A fő-
szervező és házigazda, 
Antunovits Antal önkor-
mányzati képviselő, illetve 
felesége, Margit már hetek 
óta készült, szervezett, de az 
igazi megpróbáltatás csak 
ezen a szombaton várt rájuk 
kora reggeltől. Az udvaruk 
igazi kerthelyiséggé, étte-
remmé vált, ahol nemcsak a 
jó barátok, rendezők, de a fel-
lépők is megvacsorázhattak 
a produkciójuk után.

Ahhoz képest, hogy az ösz-
szes finomság a támogatók 
– a város önkormányzata, az 
Érdi Horvát Önkormányzat 
és, ahogy Antunovits Antal 
nevezte, a barátok – jóvoltá-
ból a megjelentek számára 
egy fillérbe se került, a szí-
nes programról nem is be-
szélve, a vártnál kevesebben 
jöttek bálozni, bár estére, 
amikor a kánikula jelentő-
sen enyhült, egyre nőtt a tö-
meg. 

– Szükség van ezekre a kö-
zösségépítő találkozókra. 
Örömteli, hogy egyre többen 
rendeznek utcabálokat, kö-
zös főzéseket, hogy az egy 
utcában élők minél jobban 
megismerjék egymást – 
mondta T. Mészáros András 
polgármester, aki minden 
évben meglátogatja az Alsó 
utcai bálozókat. 

– Rendezvényünk célja, 
hogy jobban megismerjük 
egymást: hogy erre a néhány 
órára mindenki boldog le-
gyen. Ez látszik is az arco-

kon – mutatott körbe 
Antunovits Antal örömmel. 
Arra a kérdésre, hogyan jött 
az ötlet csaknem másfél évti-
zede, hogy az Alsó utcaiak 
közösen ünnepeljenek, így 
válaszolt:

– Bevallom, egy másik érdi 
utca adta az ötletet, amikor 
Harmat Béla barátommal 
leültünk, ötleteltünk, majd 
meg is szerveztük az első 
bálunkat. Barátaink, csa-
ládjaink fogtak össze, hogy 
sikeres legyen a rendezvény, 
ami sikeres lett, hiszen már 
ez a tizenharmadik alkalom, 
hogy ilyen szép számban 
összejövünk. Azóta is fontos, 
hogy vannak barátaink, 
akik az első hívó szóra jön-
nek és segítenek, támogat-
nak bennünket, köszönöm 
nekik. Köszönöm Hajdú 
Ferenc plébánosnak is, hogy 
megáldotta ételeinket, vala-
mint a résztvevőket. 

– Azt is fontosnak tartom, 
hogy látom: folytatódni fog 
ez a hagyomány azoknak a 
fiataloknak köszönhetően, 
akik minden évben itt van-
nak köztünk. A tizenhármas 
szám szerencsét hozott az 
idén, annyira jó időt fogtunk 
ki.

– Nehéz megszervezni egy 
ilyen nagyszabású utcabált? 
– kérdeztük.

– Most már nem. Egyéb-
ként nem is értem, miért nem 
tudnak az emberek máskor 
is egy tál étel mellett elbe-
szélgetni, megbeszélni prob-
lémáikat? – tette hozzá 
Antunovits Antal. 

Az Alsó utcában a beszél-
getésekhez most is remek 
műsor járt, fellépett a Mag-
tár, az Igraj Kolo, a Komsije 
és a Zorica tánccsoport, a 
Lukin László Fúvószenekar, 
a Rosenbrücke Énekkar, 
Bartus Barbara énekes, Bo-
ros Eleonóra énekes és has-
táncos, valamint a Tranzit 
zenekar kíséretével az 
ófalusi óvodások is színesí-
tették a programot. 

n Temesi LászLó 

Ezúttal szerencsét hozott a tizenhármas

Napsugaras bálozók az Alsó utcában

Jólesett a hűs fák alatt üldögélni és beszélgetni

Mások mellett fellépett a Rosenbrücke kórus

Hajdú Ferenc megáldotta az ételt

Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Ercsi út 32. (A futballpálya mellett.)

Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
Nyitva tartás: H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig
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f a t e l e p
Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.
Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.
Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is).
Gipszkartonrendszerek.
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