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XXV. évfolyam, 36. szám 
2015. szeptember 23. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

 Az anyatej ünnepe Érden – a szoptatásra is készülni kell
Tizedik alkalommal rendezték meg az érdi védőnők a szoptatás hetéhez kapcsolódó anyatejes napot 18. oldal

Érdi  Újság
Gimnáziumot vagy 
szakközepet? 
Több gimnázium Érden, 
vagy inkább a szakkép-
zést részesítsék előnyben? 
Tárgyalt a köznevelési és 
művelődési bizottság. 

n 6. oldal

Katyika meg 
Matyika
Kis mesemondók a nép-
mesék tiszta, élvezetes 
előadásában mérték ösz-
sze tudásukat. A verseny 
fővédnökségét pedig 
Kóka Rozália, a kiváló nép-
mesemondó és népmese-
gyűjtő vállalta fel. 

n 9. oldal 

1500 diák  
az Arénában!

Ötödször rendezték meg 
az Érdi Sport Expót a gye-
rekeknek az Érd Arénában. 
Ott voltak a kézilabdás lá-
nyok, a röpisek, lehetett 
tollasozni olimpiai bajno-
kunkkal, de még a base-
ballt is ki lehett próbálni 
Terry Lingenhoellel.

n  21. oldal 

Vasárnap tíz órakor az érdi Főtérről indulnak útra a kerékpárosok: huszonötödik alkalommal rendezik meg az Érd Körbe városkerülő felvonulást. 
A 2002-ben indult sorozat mára különleges színfoltja lett Érd városának. Néhány éve már tavasszal és ősszel is tekernek, idén nyárra pedig a túra 
annyira népszerűvé vált, hogy a szervezők a nyári melegben kétszer már éjszaka is tartottak városkerülést. A vasárnapi Érd Körbén a szokásos 5, 10, 
15 és 30 kilométeres távok mellett lesz egy extra táv is, a 60 kilométeres útvonal, amely már kilép a város határain túlra is. 7. oldal 

Cím: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 10. I/3.
Tel: +36/70-387-5576

E-mail cím: okj@oktatozone.hu • Weboldal: www.oktatozone.hu
https://www.facebook.com/battanoda.nyelviskola

Szeptember 30-ig jelentkezőknek

50% kedvezményt
biztosítunk tanfolyamunk díjából

SzakmaI képzéSEk a BaTTanodánál
Főbb szakmacsoportjaink:

Elektrotechnika és elektronika (pl. érintésvédelem)
Kereskedelem és marketing

(pl. logisztikai ügyintéző, pedagógiai asszisztens)
Gépészet (pl. hegesztő)

Villamos ipar (pl. robbanásbiztos berendezést kezelő)

27
65

20

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

27
71

88

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.

27
65

27

Több ezer bringást várnak  
a nagy jubileumi tekerésre
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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
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Az elkülönített hulladékszállításra alkalmas új 
járművek már decemberben megérkeznek, a 
műanyag és a papírhulladék gyűjtését szolgáló 
edényeket pedig a jövő év elején osztják ki a 
lakosoknak, így még inkább egyszerűsödik az 
újrahasznosításra alkalmas háztartási hulladék 
elszállítása Érden és térségében.

Ezzel együtt városunk ön-
kormányzata jövőre felszá-
molja a szelektív szigeteket 
– tudtuk meg a múlt heti la-
kossági fórumon. 

Az Érd és Térsége Szilárd 
Hulladékkezelési Önkor-
mányzati Társulás elsősor-
ban azért jött létre, hogy a 
szomszédos települések – 
Érd, Diósd, Tárnok, Százha-
lombatta és később Sóskút 
csatlakozásával – közösen 

nyújtsák be az elkülönített 
hulladékgyűjtés korszerűsí-
tésére, eszközparkjának fej-
lesztésére irányuló pályáza-
tot, amit 2013 júniusában si-
keresen meg is nyert, akkor 
azonban forráshiány miatt 

tartalékra került a kifizetés. 
Idén kiderült, mégis sor ke-
rülhet a nagyszabású, közös 
projekt megvalósítására – je-
lentette be Bács István alpol-
gármester (Fidesz–KDNP) a 
szeptember 14-én megtartott 
lakossági fórumon. Tájékoz-
tatása szerint már aláírásra 
került a támogatási szerző-
dés, jelenleg a közbeszerzési 
eljárás elbírálásánál tarta-
nak, amelyen hamarosan el-
dől, hogy melyik cég fogja 
biztosítani az elkülönített 
hulladékszállítás fejleszté-
séhez szükséges eszközöket.

Az alpolgármester el-
mondta: a tíz vadonatúj gyűj-
tőjárműnek december 20-áig 
kell megérkeznie és várható-
an az informatikai rendszer 
fejlesztése is megtörténik 
még az idén, a papír és a mű-
anyag gyűjtésére alkalmas, 
120–120 literes edényeket 
pedig a jövő év elejétől kezdő-
dően, folyamatosan fogják 
kiosztani az érdi és a társu-
lásban részt vevő települé-
sek háztartásainak. Ezenkí-
vül ismét lehetőség lesz házi 
komposztáló edényzetet is 
igényelni, mivel azonban 
ezekből összesen négyezer 
darab érkezik Érdre, csak 
feliratkozás alapján kerül-
nek majd kiosztásra, ennek 

részleteiről a maga idejében 
pontos tájékoztatást kapnak 
majd a lakosok.

A fórumon Bács István em-
lékeztetett arra, hogy az 
ÉTH 2013 végén, először kí-
sérleti jelleggel csak Parkvá-
rosban vezette be a háztól 
szállított, szelektív hulladék-
gyűjtési rendszert, majd ta-
valy fokozatosan terjesztette 
ki az egész városra. Az öt 
település, együttesen össze-
sen több mint egymilliárd 
forint értékű fejlesztési pro-
jektje 2016-tól már jóval egy-
szerűbbé teszi a szelektív 
gyűjtést mind a lakosság, 
mind a szolgáltató számára: 
a háztartásokban többé nem 
kell majd a műanyag zsákok-
kal bajlódni, hanem kapnak 
két új – egy kék meg sárga – 
gyűjtőedényt, amelyeket elő-
re meghatározott időpont-
ban, havonta egyszer fog ki-
üríteni a szolgáltató.

Felszámolják a 
hulladékszigeteket

A lakossági tájékoztatón 
az alpolgármester kiemelte: 
amint kiosztják a háztartá-
soknak az újrahasznosítható 
hulladék gyűjtésére szolgáló 
edényeket, az egész város te-
rületén megszüntetik a sze-
lektív hulladékszigeteket. Ez 
annál is inkább jó hír, mert 
ezek a gyűjtőpontok az ille-
gális szemétlerakók kedvenc 
helyeivé váltak, felszámolá-
sukkal tehát arra számít a 
városvezetés, hogy Érd tisz-
tább lesz. Egyedül a lakótele-
pen kerül kialakításra egy 
3-as földfelszíni gyűjtőszi-
get, mert a 120 literes gyűjtő-
edényeket csak a családi há-
zas övezetben használhatják 

a lakosok – tette hozzá Bács 
István.

A város több pontján kiala-
kított hulladékszigeteket az 
idei esztendő végéig még kö-
telező üzemeltetni – tudtuk 
meg Kopor Tihamér önkor-
mányzati képviselőtől (Fi-
desz–KDNP), aki elmondta: 
tíz évvel ezelőtt az akkori 
városvezetés igen nagy re-
ményeket fűzött ezen gyűjtő-
helyek kialakításához. Ám 
hamar kiderült, a gyakorlat-
ban ezek a pontok leginkább 
bosszúságot okoznak mind a 
szolgáltatónak, mind az ott 
élőknek, mert néhány felelőt-
len ember illegális, sőt veszé-
lyeshulladék-lerakónak is 
használja azokat. Az ÉTH 
munkatársai a gyűjtőedé-
nyek rendszeres ürítése mel-
lett alig győzik összeszedni 
és elszállítani az ott hatal-
mas kupacokban éktelenke-
dő, felhalmozódó szemetet. 
Ráadásul sziszifuszi munkát 
végeznek, mert alig takarít-
ják ki a szigetet, újra megte-
lik oda nem való hulladék-
kal. A háztartási hulladéktól 
az autógumin és karosszé-
riadarabokon át, a lomtala-
nításból származó kiszupe-
rált bútordarabokig előfor-
dul itt minden!

A képviselő attól tart, hogy 
a megszüntetést követően 
sem dőlhetnek hátra, mert 
lesznek, akik megszokásból 
és kényelemből továbbra is a 
volt sziget helyén szabadul-
nak majd meg felesleges dol-
gaiktól. – Úgy véljük, csak 
intenzív tudatformálással si-
kerülhet erről a rossz be-
idegződésről leszoktatni az 
embereket – véli Kopor Tiha-
mér, aki hozzáfűzte, hogy a 
nagyszabású eszközfejlesz-

tés ugyan megoldja a mű-
anyag és papírhulladék kul-
turált begyűjtését, valamint 
a zöld hulladék hasznosítá-
sát, de ezeken kívül gondos-
kodni kell majd az üvegpa-
lackok elkülönített gyűjtésé-
ről is, ennek megoldásán pe-
dig szintén dolgoznak a 
szakemberek.

 n BÁLINT EDIT

Jövőre felszámolják a hulladékszigeteket

Hamarosan érkeznek a szelektív gyűjtőedények
Lakossági javaslat 
textilgyűjtésre
– Én nagyon örültem, ami-
kor bevezették a háztól 
való szelektív gyűjtést a 
városban. Az ÉTH mindig 
pontosan elszállítja a pa-
pírt és a műanyagot, és 
amióta különválogatom a 
hulladékot, meglepődve 
tapasztaltam, hogy alig 
kerül valami a vegyes ku-
kába! Igaz, picivel több 
odafigyelést igényel az 
emberektől, de ekkora 
erőfeszítést igazán megér, 
hogy minél kevesebb sze-
mét kerüljön a lerakóba – 
mesélte lapunknak a la-
kossági fórumot követően 
Garainé Ruff Hajnalka, aki 
azt is elárulta, ő is igyek-
szik a saját környezetében 
népszerűsíteni ezt a mód-
szert, mert környezetvé-
delmi szempontból rop-
pant hasznosnak tartja. El-
mondta még, hogy a fóru-
mon felvetette: jó volna, 
ha a régi, viselésre már al-
kalmatlan ruhákat, elron-
gyolódott háztartási textí-
liákat is szervezetten ösz-
szegyűjtenék, mert úgy 
látja, erre is lenne igény.

56 ezer gyűjtőedényt osztanak ki
Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszeré-
nek eszközparkfejlesztését és informatikai korszerűsítését 
célzó projekt megvalósítása a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtési rendszer kiépítésével, valamint a kommunális 
hulladék hatékonyabb kezeléséhez alkalmas eszközök be-
szerzésével történik. A társulás 10 új, szelektív gyűjtésre is al-
kalmas gyűjtőjármű, egy darab elektromos targonca és egy 
darab homlokrakodó beszerzését tervezi, továbbá Diósd, Érd, 
Sóskút településen 28 ezer darab papír és ugyanennyi mű-
anyag gyűjtőedényt, valamint – feliratkozás alapján – ötezer 
házi komposztáló edényt osztanak ki a lakosságnak.
A szelektív gyűjtés elősegítése érdekében Érd legsűrűbben 
lakott belvárosi területén kialakításra kerül egy hármas föld-
felszíni gyűjtősziget is. A beruházás tartalmazza az informa-
tikai rendszer fejlesztését, amelynek célja a rádiófrekvenciás 
azonosítás megvalósítása. A gyűjtőjárművekre optikai ka-
put telepítenek, a hulladékgyűjtő edényzeteket pedig pasz-
szív azonosítóval látják el.

Bács István alpolgármester (Fi-
desz-KDNP) a házi komposztá-
lókra is felhívta a figyelmet, 
amelyet külön kell igényelnie az 
érdeklődőknek

A rendszeres takarítás dacára szinte minden szelektív gyűjtőponton ez a látvány fogadja a lakókat. Jö-
vőre eltűnnek a szigetek, reméljük, velük együtt a szemét is!
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Érdi  Újság

Több mint három évtizede él Érden. Újságíró, lapszerkesztő, író, költő, az 
Érdi Újság első főszerkesztője, városunk díszpolgára. Első megjelent verses-
kötetét még Baumgartner-ösztöndíjjal jutalmazták, majd két év múlva – a 
katolikus sajtó iránti elkötelezettsége és polgári származása miatt – eltaná-
csolták az egyetemről, kizárták az írószövetségből, a rendszerváltásig nem 
jelenhetett meg könyve. Mindezek dacára idén a negyvenedik kötetnél 
tart! A 93 esztendős Bíró Andrással beszélgettünk.
n Bálint Edit

– Nyugodtan mondhatjuk, 
hogy városunkban, érdligeti 
otthonában születtek meg 
írói munkásságának legje-
lentősebb darabjai. Mikor 
került kapcsolatba Érddel?

– Ó, még a legelső érdi ki
rándulásomra is emlék
szem! A Zrínyi gimnázium
ban volt egy történelemta
nárunk, Oszter Salamon 
Pál, aki „agyagfejűeknek” 
hívott bennünket. Amikor a 
török időkről tanultunk, szó
ba kerültek a tárgyi emlé

kek, köztük a minaret is, 
amiből három maradt csak 
fenn az országban, Pécs és 
Eger messze van, így kézen
fekvő volt, hogy Érdre jöt
tünk el egy tanulmányi ki
rándulásra. Akkor, 1935 má
jusában jártam itt először. 
Emlékszem, óriási porfelhőt 
hagyott maga után a rozoga 
autóbusz, ami ide hozott 
bennünket, és még a minaret 
dzsámi része is állt. Jóval 
később, már újságíróként 
jártam itt sokszor, majd apó
som felajánlotta érdi ősziba
rackosát: műveljük, gazdál
kodjunk vele! Így 1982 hús

vétján átvettük az Aggteleki 
utcai telek gondozását, épí
tettünk oda egy kis házikót 
is, hogy legyen hol megpi
henni, ha kijövünk. Aztán 
egy nap felségem, Mária ve
tette fel, hogy költözzünk 
Érdre, hiszen jól érezzük itt 
magunkat! Eladó házak 
után kutatva, azonnal bele
szerettünk ebbe a Zagyva 
utcaiba, s bár a kertje rette
netes állapotban volt, renge
teg munkával rendbe hoz
tuk. Tudja, mennyivel előle
geztük le az ingatlan? 500 
forinttal! Aztán hamar jó 
barátságba kerültem az ak

kori tanácselnökkel, dr. 
Benussi Silvióval, aki – ami
kor bemutatkoztam – igen
csak örült annak, hogy új
ságíró vagyok.

– Talán azért, mert rögtön 
arra gondolt, hogy egy fővá-
rosi újságíró a sajtón keresz-
tül is népszerűsítheti Érdet.

– Igen, ezt el is várta tő
lem, és be is vált. Mint emlí
tettem, korábban is jártam 
ki riportokra, de most, hogy 
itt is laktam, még intenzíveb
ben elkezdtem tudósítani, 
cikkeket írni Érdről, többek 
között a Népszabadságba, a 
Magyar Nemzetbe és más la
pokba is. Ez azért volt rop
pant fontos, mert Érd városi 
rangot szeretett volna, és a 
tanácselnöknek is az volt a 
meggyőződése, hogy akkor 
lendül fel a település és kap 
pénzt az építkezésekre, fej
lesztésére a Miniszterta

nácstól, ha a település városi 
rangot kap. Én tehát a ma
gam eszközeivel, az újság
cikkeimmel küzdöttem ezért 
a státuszért. Legalább ötven 
írásom jelent ebben a témá
ban, és úgy tűnik, megérte, 
mert végül a tanácselnök
nek sikerült elfogadtatni a 
Minisztertanáccsal a kérel
met: Érd 1979ben városi 
rangra emelkedett. A váro
sia sodás első lépéseként 
mindjárt elkezdték építeni a 
lakótelepet. Jómagam is je
len voltam az alapkőletétel
nél, onnan tudom, hogy a 
város alapköve a tízemeletes 
épület alatt fekszik.

– Később azonban már 
nem elégedett meg azzal, 
hogy országos lapokba írt 
cikkeket a városról, hanem 
abból is kivette a részét, hogy 
Érdnek saját újságja legyen, 
bár erre még pár évet várni 
kellett, ez ugyanis 1990-ben 

Interjú Bíró Andrással, a 25 éves Érdi Újság első főszerkesztőjével

Városi rang Érdnek három tacskóért

„Hűséges segítőtársam, Mária nélkül semmire sem vittem volna! Egész életművemet kedves feleségemnek is köszönhetem!”
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következett be, mert addig 
központilag sem engedé-
lyezték a lapot. Miért?

– Bizony így volt, ennek is 
nyoma van ám! Dokumentu
mokat, kérelmeket, beadvá
nyokat őrzök arról, hogy sor
ra jártam az illetékeseket, a 
Minisztertanácsot, az újság
író szervezetet, de hiába. A 
minisztertanács részéről az 
a válasz jött, hogy „papírhi
ány miatt ez a kérelem meg
oldhatatlan”! No, de most jut 
eszembe, hogy azt még sen
kinek nem meséltem el, hogy 
Érd tulajdonképpen három 
tacskónak köszönheti a vá
rosi rangot!

– Az meg hogy lehet?

– Az úgy volt, hogy akkori
ban Fok Jenő volt a Minisz
tertanács elnöke, akit ko
rábbról még telekszomszé
domként jól ismertem Pasa
rétről, így mindig személye
sen hozzá fordultam a bead
ványaimmal. Nagyon szeret
te a kutyákat, volt is neki 
három gyönyörű tacskója, 
büszke volt rájuk! Mivel a 
Kutya magazin főszerkesz
tője voltam, leközöltem Fok 
elvtárs tacskóinak fotóját a 
hátlapon. Mikor elvittem 
neki bemutatni az újságot, 
majd’ elolvadt a gyönyörű
ségtől, kérdezte: mivel hálál
hatja meg? Több se kellett, 
mindjárt előhozakodtam a 
nagy kéréssel: Érdet város
sá kellene nyilvánítani! Meg
ígérte, hogy maga gondosko
dik róla. Kilátogatott Érdre, 
körbejárta az intézménye
ket, és miután személyesen 
is látta, hogy a szabályok
ban leírt feltételek is adot
tak, nemsokára a Miniszter
tanács is elfogadta a kérel
met. Nos, így írt történelmet 
Érden Fok Jenő három tacs
kója!

– A Kutya újság főszerkesz-
tőjeként és később kutya-
szakértőként is könnyebb 
volt közelebb kerülni a nép-
szerű, közismert emberekhez 
is. Sok ismeretséget, jó kap-
csolatot is ennek köszönhe-
tett. Róluk a Találkozásaim 
című könyvében is megem-
lékezett.

– Igen, az emberek már 
csak ilyenek, sokan örülnek, 
ha a kutyájukat megdicsé
rik, és szívesen mesélnek is 
róla. Könnyebben megnyíl
nak, bármilyen kérdésben! 
No, de közben elkanyarod
tunk a helyi újságtól, amely
re végül mégis megkaptuk a 
lapengedélyt! Akkoriban, 

1990 decemberében Harmat 
Béla polgármester és T. Mé-
száros András alpolgármes
ter azzal keresett meg, hogy 
vállaljam el a helyi újság fő
szerkesztői feladatait. Mond
tam, szívesen, de csak úgy, 
ha pártpolitikától mentes la
pot készíthetek. Ezzel ők is 
egyetértettek. Csakhogy 8 
hónap után, mielőtt szabad
ságra mentem, előre meg
szerkesztettem a következő 
lapszámot, de a szerkesztő
ség egyik fiatal munkatársa 
a tudtomon kívül kicserélte a 
címlapot, egy pártos cikkre. 
Azonnal lemondtam a fő
szerkesztői pozíciómról, pe
dig a képviselőtestület tag
jai megpróbáltak erről lebe
szélni, de hű maradtam az 
elveimhez, hiszen egész éle
temben kerültem a pártosko
dást. Igaz, a háború után 
egyetlenegyszer mégis kö
télnek álltam, beléptem a 
Nemzeti Paraszt Pártba, de 
hamar kicsúszott alólam, 
tudniillik – az egypártrend
szernek köszönhetően – 
1949ben megszűnt! Többé 
nem álltam egyik oldalra 
sem, semleges maradtam, és 
arra törekedtem, hogy min
denkivel békességes, jó kap
csolatot ápoljak.

– Természetesen nem itt 
kezdődött, de a sors mégis 
úgy hozta, hogy városunk-
ban teljesedett ki az írói pá-
lyafutása, hiszen Érdre költö-
zése után roppant termékeny 

lett, egymás után jelentek 
meg igen jelentős művei, 
köztük a korunkban már ku-
riózumnak számító regény-
trilógiája, de számos kisregé-
nye, elbeszélés- és verseskö-
tete és visszaemlékezése is 
napvilágot látott az elmúlt 
évtizedekben. Nem hallgat-
hatjuk azonban el, hogy 
nem azért nem jelentek meg 
korábban ezek a művek, 
mert nem volt ideje vagy ne-
tán kedve az alkotáshoz, ha-
nem, sajnos, mélyebb és fá-
jóbb oka volt. Elmeséli?

– Soha nem voltam olyan 
szervezet tagja, ahol körül
ugráltam volna a vezetőket. 
Egyedül a Magyar Újságíró 
Szövetségnek és az Írószö
vetségnek fizettem rendesen 
a tagdíjat, sőt utóbbinak 
1945ben az alakuló ülésén 
is jelen voltam, de nem jár
tam folyton a székházba, 
hogy körüludvaroljak ott 
bárkit is! Így aztán – erre 
még talán büszke is lehetek? 
– az egyetlen olyan idősebb 
író vagyok ma Magyarorszá
gon, akinek nemcsak Kos
suthdíja, de még József Atti
ladíja sincs! 42 évig ugyanis 
tiltott író voltam! 1948ban 
kizártak az írószövetségből, 
majd 1990ben – állítólag – 
„rehabilitáltak”, legalábbis 
ezt írják a lexikonokban, de 
ez nem igaz, mert valóságo
san soha nem történt meg, 
csupán egy szó nélkül visz
szavettek, újra fizethetem a 

tagdíjat, de a mai napig 
egyetlen sor bocsánatkérő 
levelet vagy egysoros írást 
sem kaptam a Magyar Író
szövetség vezetőjétől, még 
szóban sem mondták, hogy 
méltánytalanul jártak el ve
lem! Tehát nem rehabilitál
tak, csupán 1990ben egy 
háromtagú bizottság javas
latára visszavettek a tagdíj
fizetők sorába, de már azóta 
is többször előfordult, hogy 
mellőztek, nem fogadták el a 
kiadásra szánt kéziratai
mat!

– A kizárás azzal járt, hogy 
hosszú évekig, csaknem fél 
évszázadnyi időn át, nem je-
lenhettek meg sem versei, 
sem prózái. Ez egy íróember-
nek rettenetes érzés lehetett, 
annak ellenére, hogy közben 
újságíróként azért dolgozha-
tott. Ön hogy viselte?

– Nehezen. Képzelje, azért 
tettem egy próbát: amikor a 
Kutya folyóirat főszerkesztő
je voltam, 1974ben felkér
tek, írjak egy szakkönyvet a 
Kutyatartás ABCje címmel. 
Meg is írtam, de miután fel
küldték a Kiadói Tanácshoz 
– ami akkoriban kötelező 
volt – azzal jött vissza: „Nem 
közölhető!” Még a kutyákról 
sem jelenhetett meg könyv a 
nevem alatt!

– Szerencsénkre ezt a ha-
talmas kiesést később bősé-
gesen bepótolta, több tucat-
nyi kötete látott napvilágot, 
köztük olyanok is, amelyek 
évtizedekig lapultak a fiók 
mélyén. Vannak még ilyen, a 
fiók alján rejtőzködő, kiadat-
lan művei?

– Meggyőződésem, ha nem 
lettem volna évtizedekig til
tott író, ha hagytak volna 
dolgozni, jóval vaskosabb 
lenne az életművem. A pusz
tából kiáltó című regénye
met 60 évvel a megjelenése 
előtt írtam, de – mint később 
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pel benne egy segítőkész 
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delmeim vannak a látásom
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gáltatás nélkül, önzetlenül 
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bennem a lelket. Amikor til
tott íróként elcsüggedtem, ő 
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interjú    | 2015. szeptember 23. |

Bíró András Székesfehérvárott született 1923. május 3-án, 
erdélyi származású, értelmiségi család sarjaként. Iskoláit 
szülővárosában, majd Jászberényben és Budapesten vé-
gezte. 1941-től az Új Idők, az Új Élet, a Magyar Múzsa és a 
Forrás közölte írásait. 1944-ben munkaszolgálatra Németor-
szágba hurcolták, az amerikaiak szabadították fel. Hazatér-
ve bekapcsolódott az irodalmi életbe, minisztériumi tisztvi-
selőként dolgozott, újságíróként napi- és hetilapoknál pub-
likált. 1953–55 között a Magyar Rádió munkatársa, 1965–75 
között saját alapítású, Kutya című folyóiratát szerkesztette. 
Főmunkatársa volt az Új Tükör kulturális hetilapnak, ahon-
nan 1984-ben ment nyugdíjba. Érd Baráti Körének alapítója, 
Érd városának 2003-tól díszpolgára. A Magyar Rádió örökös 
tiszteletbeli tagja.

Még a kutyákról sem jelenhetett meg könyv Bíró András neve alatt
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Előbb a város óvodáinak rövid távú fejlesztéséről, 
majd az iskola épületeinek felújításáról, valamint 
a középszintű oktatás kibővítéséről is tárgyalt 
a köznevelési és művelődési bizottság a múlt 
héten megtartott ülésén. Többek között arról is 
szó esett,  legyen-e több gimnázium Érden, vagy 
inkább a szakképzést részesítsék előnyben?

A kormányzattal megkö-
tött megállapodás a 40 milli-
árd értékű fejlesztési támo-
gatásról felgyorsította az 
eseményeket városunkban, 
és amíg a városvezetés hát-
tértárgyalásokat folytat a 
minisztériumokkal, az in-
tézmények sorra terjesztik 
be fejlesztési koncepcióju-
kat, hogy az elképzelésekből 
és vágyálmokból mielőbb 
konkrét, meg valósításra 
váró tervek szülessenek. 

A közgyűlés ülése előtt 
megtartott bizottsági ülése-
ken többek között ezek a 
koncepciók is napirenden 
voltak. A köznevelési és mű-
velődési bizottság elsőként 
az óvodai fejlesztésről tár-
gyalt. Körmöczi Erika, a 
Humán Iroda vezetője kifej-
tette: az elmúlt évek jelentős 
fejlesztései mellett még min-
dig vannak olyan óvodáink, 
amelyek nem az előírások-
nak megfelelő épületekben 

kénytelenek működni. A fej-
lesztési koncepció alapján 
két új óvoda – a Fácán utcai, 
valamint Felső-Park város-
ban egy négycsoportos in-
tézmény – építését tervezik, 
de a későbbiekben Dombos-
város nak is szüksége lesz új 
óvodára. Ugyanakkor a 
meglévő óvodai épületeket is 
fel kell újítani, és sok eset-
ben a csoportlétszámok 
csökkentésével érhető el a 
jogszabályoknak megfelelő 
feltételeket biztosítása. 

Sárközi Márta, az Érdi 
Tankerület vezetője a Bat-
thyány 2020 programmal 
összevetett iskolai fejleszté-
si feladatokról készült kon-
cepciót ismertette röviden. A 
legsürgősebb a Batthyány 
iskola újjáépítése, mert – 
mint fogalmazott – kész cso-
da, hogy egyáltalán eddig 
még állt a lábán ez az épület. 
Az új komplexumban kapna 
helyet a Fácán utcai óvoda 

is, de az is szerepel a tervek 
között, hogy itt egy sport-
gimnáziumot is indítaná-
nak, amiből a fővárosban is 
kevés van. Sárközi Márta 
kiemelte: az érdi iskolák zö-
mét sikerült külső szigete-
léssel és a nyílászárók cse-
réjével megvédeni a hideg-
től, de többségük a belső fel-
újításokra is megérett. Ez a 
nyáron megújult intézmé-
nyekre, a Bolyaira, a Teleki-
re és az Érdligetire egyaránt 
vonatkozik. 

Felmerült, hogy a Teleki 
iskolát középszintű oktatás-
sal is kibővítenék, de egyelő-
re még kérdés, hogy ez gim-
názium vagy szakiskola le-
gyen. A Bolyai iskolát illető-
en pedig érdemes lenne meg-
vizsgálni azt a lehetőséget, 
hogy Alsó utcai telephelyét 
– amely ugyancsak rossz ál-
lapotban van – a nagy iskola 
bővítésével váltsák ki. A Kő-
rösi iskolára is – noha egyik 
szárnya újabb építésű – rá-
férne egy belső felújítás. A 
Gárdonyi iskola pedig las-
san kinőtte a helyét, mert 
egyre több érdi diák szeret-
ne ott tanulni, ezért el kelle-
ne gondolkodni a bővítésén, 
annál is inkább, mert a 
sportpályája sem épült meg, 
és az iskolaudvar is túl szű-

kös. Ha a mellette lévő óvo-
dát áthelyeznék, lenne hely 
az iskola bővítésére. 

Kéri Mihály, a bizottság 
elnöke emlékeztetett, hogy 
az oktatási intézményeket 
ugyan az állam üzemelteti, 
de a működtetésük mégis-
csak az önkormányzat fel-
adata, ami több mint 400 
millió forint költséget jelent 
a városnak. A két új középis-
kola további 200 millió fo-
rinttal terhelné meg a város 
büdzséjét, amit az adófize-

tők pénzéből kell finanszí-
rozni. Kérdés, ki tudja-e gaz-
dálkodni ezt az összeget 
Érd? Az elnök szerint feles-
leges két új általános gimná-
zium a városnak, inkább a 
szakképzés fejlesztését kel-
lene szorgalmazni, valamint 
olyan speciális oktatást kí-
nálni, amiből kevés van az 
országban. A fejlesztési kon-
cepcióról a közgyűlés hoz 
döntést, és csak utána ké-
szülnek el a megvalósítási 
ütemtervek. n Bálint Edit

Várhatóan jövő szeptemberre megépül a VMG új tornaterme a Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében – hangzott el egy 
múlt szerdai egyeztetésen, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
kezdeményezett a programban érintett önkormányzatok vezetőivel. 

Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere még 
2014 februárjában jelentette 
be, hogy a Nemzeti Közneve-
lési Infrastruktúra Fejlesz-
tési Program keretében tan-
uszodák, torna- és tanter-
mek épülnek országszerte, 
mintegy kilencmilliárd fo-
rintos forrásból. A szaktárca 
vezetője akkor úgy nyilatko-
zott: legalább 23 uszoda épí-
tését kezdik el, 120 új tanter-
met húznak fel, és négy kate-
góriában – a tornaszobától a 
-csarnokig – építenek meg 
tornatermeket. 

A fejlesztéseknek Érd is 
részese: a KLIK nyertes pá-

lyázatának köszönhetően a 
Vörösmarty Mihály Gimná-
ziumban (VMG) egy „B” típu-
sú tornaterem épülhet fel.

A fent említett beruházá-
sok április elsejétől átkerül-
tek nemzeti fejlesztési mi-
niszter hatáskörébe, és a 
szaktárca illetékesei egyez-
tetéseket kezdeményeztek 
egy-egy térségben az érin-
tett önkormányzatokkal. El-
sőként Szabolcs-Szatmár-
Bereg meg yében, majd 
szeptember 16-án Érden 
folytattak megbeszélést, ezt 
pedig egy kaposvári és egy 
mezőkövesdi egyeztetés kö-
veti majd – nyilatkozta az 

érdi tanácskozást követően 
dr. Boros Anita vagyongaz-
dálkodásért felelős helyettes 
államtitkár a sajtó jelen lévő 
képviselőinek.

– Az egyeztetésen nem a 
konkrét műszaki kérdések-
ről egyeztettünk, mivel 
ezekkel a Nemzeti Sportköz-
pontok foglalkoznak. A ta-
nácskozáson koncepcionális 
kérdésekről volt szó – mond-
ta a helyettes államtitkár, 
hozzátéve: valamennyi ön-
kormányzat rendkívül 
együttműködő, mindenki 
érzi: a közös cél az, hogy e 
fejlesztések minél hamarabb 
megvalósuljanak. 

Boros Anita a VMG torna-
termével kapcsolatban el-
mondta: várhatóan jövőre 
megvalósul a beruházás. 
A  tervek elkészültek, bizo-
nyos pontok még előkészítés 
alatt állnak. Remélhetőleg 
januárban elkezdődik a kivi-
telezés, ám ez függ az időjá-
rástól is – zárta szavait.

Az egyeztetésen az érdi 
önkormányzat képviseleté-
ben részt vett dr. Bács Ist-
ván alpolgármester is, aki 
szintén úgy nyilatkozott: 
várhatóan jövő szeptember-
ben adják át a VMG tornater-
mét a diákoknak. A létesít-
mény a jelenlegi mögé épül 
majd fel, a teniszpályák he-
lyére. Az építkezés az okta-
tást nem befolyásolja. 

– A tervezett tornaterem 
jogerős építési engedéllyel 
rendelkezik közel négy hó-
napja, jelenleg zajlanak a 
tárgyalások a Nemzeti 
Sportközpontok és az önkor-
mányzat közötti megállapo-
dás tartalmáról. Amint meg-
születik, indulhat a közbe-
szerzés kiírása és az építke-

zés – mondta az alpolgár-
mester, aki kérdésünkre el-
mondta azt is: az építkezés 
költségét az állam fedezi, de 
a közműveket a telekhatáron 
belülre az önkormányzat-
nak kell eljuttatnia. Bács Ist-
ván elmondta: a tornaterem 
300–320 millió forintjába ke-
rül majd az államnak, az ön-
kormányzat költségei várha-
tóan tízmillió forint alatt 
lesznek.

Kérdésünkre az alpolgár-
mester hozzátette: egyes te-
lepüléseken a fejlesztés 
megvalósítása előbbre jár, 
másutt viszont még nem tar-
tanak ott, ahol jelenleg Érd.

– Az eredeti tervekhez ké-
pest egy év csúszásban va-
gyunk, amit nem mi halmoz-
tunk fel, hanem a minisztéri-
umokon belüli átadásokból, 
illetve abból ered, hogy idő-
közben megváltoztak az el-
képzelések a tornatermet il-
letően. Bízunk benne, hogy 
2016. szeptember elsejére 
készen lesz az épület – zárta 
szavait Bács István.

n á. K.

A bizottság asztalán a köznevelési intézmények fejlesztési koncepciója

Gimnázium vagy szakiskola legyen több Érden?

Szeptemberre elkészülhet 
a gimi új tornaterme

Jövő szeptemberre lehet kész a csarnok a teniszpályák helyén
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konkrét műszaki kérdések-
ről egyeztettünk, mivel 
ezekkel a Nemzeti Sportköz-
pontok foglalkoznak. A ta-
nácskozáson koncepcionális 
kérdésekről volt szó – mond-
ta a helyettes államtitkár, 
hozzátéve: valamennyi ön-
kormányzat rendkívül 
együttműködő, mindenki 
érzi: a közös cél az, hogy e 
fejlesztések minél hamarabb 
megvalósuljanak. 

Boros Anita a VMG torna-
termével kapcsolatban el-
mondta: várhatóan jövőre 
megvalósul a beruházás. 
A  tervek elkészültek, bizo-
nyos pontok még előkészítés 
alatt állnak. Remélhetőleg 
januárban elkezdődik a kivi-
telezés, ám ez függ az időjá-
rástól is – zárta szavait.

Az egyeztetésen az érdi 
önkormányzat képviseleté-
ben részt vett dr. Bács Ist-
ván alpolgármester is, aki 
szintén úgy nyilatkozott: 
várhatóan jövő szeptember-
ben adják át a VMG tornater-
mét a diákoknak. A létesít-
mény a jelenlegi mögé épül 
majd fel, a teniszpályák he-
lyére. Az építkezés az okta-
tást nem befolyásolja. 

– A tervezett tornaterem 
jogerős építési engedéllyel 
rendelkezik közel négy hó-
napja, jelenleg zajlanak a 
tárgyalások a Nemzeti 
Sportközpontok és az önkor-
mányzat közötti megállapo-
dás tartalmáról. Amint meg-
születik, indulhat a közbe-
szerzés kiírása és az építke-

zés – mondta az alpolgár-
mester, aki kérdésünkre el-
mondta azt is: az építkezés 
költségét az állam fedezi, de 
a közműveket a telekhatáron 
belülre az önkormányzat-
nak kell eljuttatnia. Bács Ist-
ván elmondta: a tornaterem 
300–320 millió forintjába ke-
rül majd az államnak, az ön-
kormányzat költségei várha-
tóan tízmillió forint alatt 
lesznek.

Kérdésünkre az alpolgár-
mester hozzátette: egyes te-
lepüléseken a fejlesztés 
megvalósítása előbbre jár, 
másutt viszont még nem tar-
tanak ott, ahol jelenleg Érd.

– Az eredeti tervekhez ké-
pest egy év csúszásban va-
gyunk, amit nem mi halmoz-
tunk fel, hanem a minisztéri-
umokon belüli átadásokból, 
illetve abból ered, hogy idő-
közben megváltoztak az el-
képzelések a tornatermet il-
letően. Bízunk benne, hogy 
2016. szeptember elsejére 
készen lesz az épület – zárta 
szavait Bács István.

n á. K.

A bizottság asztalán a köznevelési intézmények fejlesztési koncepciója

Gimnázium vagy szakiskola legyen több Érden?

Szeptemberre elkészülhet 
a gimi új tornaterme

Jövő szeptemberre lehet kész a csarnok a teniszpályák helyén
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Az elmúlt évek igen nagy sikerű városkerülő bicik-
litúrái után szeptember 27-én, vasárnap az érdi Fő-
téren tíz órától indulnak útra a kerékpárok: huszon-
ötödik alkalommal rendezik meg az Érd Körbét.

A 2002-ben elindított töme-
ges bringázás mára igazi je-
lenség lett Érd városának éle-
tében, hisz az Érd Körbe né-

hány év óta már kétszer rende-
zi meg a városkerülést – még-
pedig több távon. A tavaszit a 
Föld Napja miatt, az őszit az 

autómentes nap alkalmából 
tartják, de az szeptember 22-
én volt, s a hétvégi alkalma-
sabb időpont. A túra annyira 
népszerűvé vált, hogy a szerve-
zők a nyári melegben kétszer 
már éjszaka is tartottak város-
kerülést, s nemcsak Érdről ér-
keztek résztvevők, hanem a 
környező települések lakói is 
szívesen kerültek egyet.

A vasárnapi Érd Körbén a 
szokásos 5, 10, 15 és 30 kilomé-
teres távok mellett lesz egy ext-
ra táv is, a 60 kilométeres útvo-
nal, amely már kilép a város 
határain túlra is.

Ahogy Csengeri Attila, az 
Érd Körbe szervezője lapunk-
nak nyilatkozva elmondta, a 
jubileumi, 25. rendezvényük-
nek az a különlegessége, 

hogy ezúttal nem regisztrálni 
kell, hanem egy petíciót kell 
aláírni, amelyet az érdi ke-
rékpárosok állítottak össze 
azzal a céllal, hogy a város 
vezetőinek figyelmét felhív-
ják arra: miket lehetne tenni 
a Modern Városok program 
keretében a kerékpárút-háló-
zat fejlesztéséért. 

n d.B.

A Földrajzi Múzeum nélkül nincsenek Érdi Napok 
– fogalmazott köszöntőjében T. Mészáros András 
a harmincegyedik alkalommal megrendezett 
tudománytörténeti konferencián, amelyen idén 
is különleges előadásokat hallgathattak meg a 
résztvevők. 

Ki volt Tömösváry Ödön? 
Hány magyar járt Okinawán? 
Hogyan menekült meg Almásy 
László fotóalbuma? Többek 
között ezekre a kérdésekre 
kaptak választ azok, akik 
részt vettek a Balázs Dénes 
tudománytörténeti konferen-
cián. Fókuszában azok a kuta-
tási eredmények álltak, ame-
lyek a különböző tudomány-
történeti műhelyekben szület-
tek, és valamilyen módon kap-
csolódnak a múzeum gyűjte-
ményéhez. Így szólalhatott fel 
egymás után történész, zooló-
gus, geográfus és néprajzku-
tató, és lehetett rendkívül szí-
nes az előadások témája Stein 
Aurél Kelet-kutatótól Balogh 
Margitig, az első magyar geo-
lógusnőig.

Bár a konferenciák és az elő-
adások témája minden évben 
változik, a cél ugyanaz: olyan 
új ismeretek feltárása, ame-
lyek a tudománytörténet szá-
mára jelentős értékkel bírnak 

– fogalmazott dr. Kubassek 
János múzeumigazgató, aki 
megnyitójában hangsúlyozta: 
a konferenciát nem véletlenül 
rendezték szeptember 17-én: 
ezen a napon született az intéz-
mény alapítója, Balázs Dénes.

– Emléke előtt úgy tudunk a 
legméltóbb módon tisztelegni, 
ha közreműködünk abban, 
hogy a rejtőzködő értékek elő-
kerüljenek. A XX. században 
nagyon sok minden elpusztult 
Európában és Magyarorszá-
gon, sok muzeális érték vált az 
enyészet martalékává. Ami 
még van, arra annál jobban 
oda kell figyelnünk. Ebben a 
kollégák példamutató tevé-
kenységet végeztek az ország 
számos részén. Nagyon örü-
lünk, hogy erre van fogékony-
ság, szorgalom és akarat – 
zárta köszöntőjét a múzeum 
igazgatója, aki nemcsak mint 
házigazda, hanem mint előadó 
is részt vett e rangos tudomá-
nyos eseményen.

A konferencián megjelente-
ket T. Mészáros András is kö-
szöntötte, hangsúlyozva: Érd-
nek nagy dicsőséget jelent 
egy-egy ilyen rendezvény, 
mely a tudománytörténet ré-
szévé válva továbbviszi Érd 
nevét, a város becsületét.

– Köszönet illeti a szervező-
ket és az előadókat, akik saját 
szakterületük rejtett értékei-
ről beszélnek, növelve a föld-
rajz és társtudományai ismert-
ségét és elismertségét – fogal-
mazott T. Mészáros András.

A Magyar Földrajzi Társa-
ság nevében dr. Mari László, a 
szervezet főtitkára köszöntöt-
te a megjelenteket, méltatva a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
eredményeit, munkatársait, 
megújult külsejét. Mint fogal-
mazott, ennél jobb helyet talál-
ni egy tudománytörténeti kon-
ferenciának nem lehet, hiszen 
az intézmény célja, hogy előde-
ink értékét közvetítse, ápolja, 
és kutatási lehetőséget nyújt-
son.

– Örömteli, hogy fiatalok is 
eljöttek erre a konferenciára, 
hiszen számukra is nagyon 
fontos, hogy tudják: elődeik 
mit értek el – jegyezte meg a 
főtitkár.

A tizenöt előadást követően 
a Balázs Dénes Tudománytör-

téneti Konferencia egy immár 
hagyományos aktussal folyta-
tódott: dr. Gábris Gyula egye-
temi tanár, professzor emeri-
tus, a Magyar Földrajzi Társa-
ság elnöke és T. Mészáros 
András, Érd Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere átadta a 
Teleki Sámuel-érmet, amivel 
2015-ben Székely Kinga  
geográfus, a Barlangtani Inté-
zet nyugalmazott igazgatójá-
nak sokoldalú munkáját is-
merték el.

Természetesen az idei ren-
dezvény is könyvbemutatóval 
zárult: mint minden esztendő-
ben, most is egy kötetben jelent 
meg az előző évi konferencián 
elhangzott előadások anyaga. 
Ahogy a most bemutatott 
könyv Katona Mihálynak állít 
emléket, úgy a jövő esztendei a 
tudománytörténet műhelyei-
ből származó, rejtőzködő érté-
kekre hívja majd fel a figyel-
met.

 n ádám Katalin

Rejtőzködő értékek

Tudománytörténeti konferenciát  
tartottak a Földrajzi Múzeumban

A kitüntetett: Székely Kinga
Székely Kingát, aki több mint fél évszázada dolgozik a magyar 
barlangkutatás ügyéért, a múzeumlátogatók a városunkban 
tartott előadásairól ismerhetik. Az idei konferencia előadói kö-
zül sem hiányozhatott a neve.
Mint lapunknak elmondta, nagy meglepetés volt számára, 
hogy ő nyerte el a Teleki Sámuel-érmet, hiszen csak előző este 
értesült arról, hogy ez alkalommal nem csupán előadást jön 
tartani Érdre.
– Több szempontból is különleges pillanat volt számomra, 
amikor az imént átvehettem az érmet. Egyrészt azért, mert a díj 
alapítójához, Balázs Déneshez fél évszázados munkakapcsolat 
és nagyon jó barátság fűzött. Gábris Gyula professzor, a díj át-
adója tanárom volt az egyetemen, Kubassek János igazgató 
urat pedig gimnazista kora óta ismerem. Jó érzés az embernek, 
ha elődei és utódai egymás mellett jelennek meg egy ilyen ki-
magasló eseményen – fogalmazott a geográfus, akit hosszú 
pályafutása során több kitüntetéssel is elismertek, többek közt 
a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel.

Huszonötödször érik körbe a bringások a várost
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Ha a festőket kérdeznék, a legtöbbjük számára 
egészen biztosan az ősz a legszínesebb évszak. 
Ha a versírókat faggatnánk ugyanerről, hasonló-
képpen vélekednének, hiszen aligha akad költő, 
akit ne ihletett volna meg a természet őszbe 
hajlása, az elmúlás törvényszerűsége.

A Poly-Art alkotói most el-
határozták, hogy egyszerre 
hódolnak mindháromnak: 
kiállítással, felolvasással 
egybekötött, pár órás őszi 
pikniket szerveznek az érdi 
Czabai-kertben.

Az érdi Czabai-kertet már 
többször bemutattuk lapunk-
ban, hiszen az utolsóként 

megmaradt tölgyes váro-
sunk szívében valóságos ter-
mészeti kincs. Tulajdonosai 
pedig nagylelkűen másokkal 
is szeretnék megosztani 
mindazt, amit ez a miliő az év 
bármelyik szakában nyújt-
hat: tavasszal a zöldek soka-
ságát, nyáron a fák hűs ár-
nyékát, ősszel a színek kaval-

kádját, és télen a csupasz fák 
végtelen nyugalmat árasztó 
csendjét. Bármikor érkezünk 
ide, mindig akad látni-, meg-
élnivaló.

A Poly-Art alkotói és az Iro-
dalomkedvelők Klubjának 
tagjai már korábban felfedez-
ték maguknak a Czabai-kert 
rejtelmeit és a Czabai házas-
pár vendégszeretetét. Koráb-
ban ebben a nem mindennapi 
élményt jelentő környezetben 
tartották meg az IRKA évfor-
dulóját ünneplő összejövetelü-
ket. Most a képzőművészek 
csoportja is szeretne csatla-
kozni egy, a természetben 
rögtönzött villámkiállítással.

– Az emberek megszokták, 
hogy a műalkotásokkal leg-
inkább egy nagy kiállítóte-
rem falain találkoznak. Ver-
set, prózát meg bárhol lehet 
olvasni, akár a természetben 
is. No, de miért ne lehetne 
ugyanitt kiállítást is szer-
vezni? Miért gondoljuk azt, 
hogy egy festmény csak a 
négy fal között képes felhívni 
magára a figyelmet? A 
Czabai-kertben sétálgatva 
az jutott eszembe, hogy ez a 

tölgyes kiválóan alkalmas 
lehet egy művészeti kiállítás-
ra. Itt ugyanis természetes 
környezetben mutatkozhat-
nak meg az alkotások. Per-
sze, nem a fák törzseire 
akasztva, hanem egy-egy 
festőállványon helyezkednek 
el, ám mégsem olvadnak bele 
a tájba, mert a színekkel, for-
mákkal felhívják magukra a 
figyelmet. A természet kü-
lönleges élményt kölcsönöz a 
képeknek – magyarázta Bá
lint Imre, az ötletgazda.

Mint kiderült, Czabai Ba
lázs üdvözölte az elképze-

lést, noha eddig még nem ta-
lálkozott hasonló kezdemé-
nyezéssel. Az még inkább 
felkeltette az érdeklődését, 
hogy az erdei kiállítást egy 
irodalmi összeállítással is 
gazdagítanák. Az irodalom-
kedvelők írásaikból olvas-
nak, a képzőművészeti alko-
tások meg a sokszínű termé-
szeti látványt próbálják 
majd felülmúlni. Az ősz húr-
jai szólalnak meg a művek-
ben, és mindezt körülöleli a 
valóság, a természet csendje 
és zaja, az évszak összes va-
rázsával. n BE

Benedek Elek, a nagy mesemondó olyan a népmese világában, mint a 
népzene világában Kodály Zoltán, utóbbi a Kárpát-medence népdalait, 
Benedek Elek pedig csodálatos népmeséit gyűjtötte össze, amelyeket 
máig nemcsak féltő gonddal őrizünk örökségünk részeként, hanem 
énekeljük és meséljük azokat – emelte ki az idei Katyika meg Matyika 
országos mesemondóversenyt megnyitva Kóka Rozália, Örökségdíjas, a 
Népművészet Mestere, számos mesegyűjtemény szerzője.

Nemcsak Érdről és térsé-
géből, hanem hazánk távo-
labbi településeiről is érkez-
tek azok a tehetséges kis 
mesemondók, akik a népme-
sék tiszta, élvezetes előadá-
sában mérték össze tudásu-
kat, rátermettségüket és fel-
készültségüket. Hat évvel 
ezelőtt, Nagyné Balázs Gab
riella, a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola dráma-
pedagógusa találta ki, a fő-
védnökségét pedig Kóka Ro-
zália, a kiváló népmesemon-
dó és népmesegyűjtő vállalta 
fel, majd közösen a „Katyika 
meg Matyika országos mese-
mondóverseny” nevet adták 
ennek a szép megmérettetés-
nek. A versenynek hamar 
híre ment, így évről évre 

egyre többen érkeznek nem-
csak Érdről, hanem az or-
szág távolabbi pontjairól is, 
hogy elmondhassák ked-
venc meséjüket.

Az országos verseny 
résztvevői már egy-egy is-
kolai vagy területi verseny 
legjobbjaiként kerülnek 
Érdre, így nem csoda, hogy 
mindig roppant erős a me-
zőny, és a zsűrinek bizony 
alaposan mérlegelnie kell 
minden szempontot ahhoz, 
hogy a rengeteg nagyszerű 
mesemondó közül kiemelje 
a legeslegjobbakat. Az idei 
megmérettetést szeptem-
ber 20-án tartották meg a 
Körösi iskolában. A zsűri 
tagjai: Nagyné Balázs Gab
riella drámapedagógus, 

A természet, a képzőművészet és az irodalom találkozása

Első őszi Czabai-művészeti piknik az őstölgyesben

Országos mesemondóverseny a Kőrösiben

Katyika meg Matyika, no meg Zsófi és a szilvás gombóc

INFO – CZABAI-MŰVÉSZETI PIKNIK
A Poly-Art alkotói és a Czabai-kert házigazdái szeretettel 
várnak mindenkit az első őszi Czabai-művészeti piknikre! Az 
ősfák árnyékában nemcsak ózondús levegő, hanem művé-
szeti élmény is vár az érdeklődőkre: irodalmi alkotások 
hangzanak el és egy egyedülálló, kerti képzőművészeti kiál-
lításban is gyönyörködhetnek.
Helyszín: Érd, Czabai-kert (Radnai és Bikszádi utca találko-
zásánál)
Időpont: 2015. október 10., szombat 14 óra

Külső és belső tájak találkoznak a Czabai-kertben októberben

Az érdi Nagy Zsófia A szilvás 
gombóc című mesével első díjat 
nyert a korcsoportjában

22
89

26

Szeptembertől október végéig,minden szerdán

20%kedvezmény
mindenmasszázsra!

27
88

93
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az jutott eszembe, hogy ez a 

tölgyes kiválóan alkalmas 
lehet egy művészeti kiállítás-
ra. Itt ugyanis természetes 
környezetben mutatkozhat-
nak meg az alkotások. Per-
sze, nem a fák törzseire 
akasztva, hanem egy-egy 
festőállványon helyezkednek 
el, ám mégsem olvadnak bele 
a tájba, mert a színekkel, for-
mákkal felhívják magukra a 
figyelmet. A természet kü-
lönleges élményt kölcsönöz a 
képeknek – magyarázta Bá
lint Imre, az ötletgazda.

Mint kiderült, Czabai Ba
lázs üdvözölte az elképze-

lést, noha eddig még nem ta-
lálkozott hasonló kezdemé-
nyezéssel. Az még inkább 
felkeltette az érdeklődését, 
hogy az erdei kiállítást egy 
irodalmi összeállítással is 
gazdagítanák. Az irodalom-
kedvelők írásaikból olvas-
nak, a képzőművészeti alko-
tások meg a sokszínű termé-
szeti látványt próbálják 
majd felülmúlni. Az ősz húr-
jai szólalnak meg a művek-
ben, és mindezt körülöleli a 
valóság, a természet csendje 
és zaja, az évszak összes va-
rázsával. n BE

Benedek Elek, a nagy mesemondó olyan a népmese világában, mint a 
népzene világában Kodály Zoltán, utóbbi a Kárpát-medence népdalait, 
Benedek Elek pedig csodálatos népmeséit gyűjtötte össze, amelyeket 
máig nemcsak féltő gonddal őrizünk örökségünk részeként, hanem 
énekeljük és meséljük azokat – emelte ki az idei Katyika meg Matyika 
országos mesemondóversenyt megnyitva Kóka Rozália, Örökségdíjas, a 
Népművészet Mestere, számos mesegyűjtemény szerzője.

Nemcsak Érdről és térsé-
géből, hanem hazánk távo-
labbi településeiről is érkez-
tek azok a tehetséges kis 
mesemondók, akik a népme-
sék tiszta, élvezetes előadá-
sában mérték össze tudásu-
kat, rátermettségüket és fel-
készültségüket. Hat évvel 
ezelőtt, Nagyné Balázs Gab
riella, a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola dráma-
pedagógusa találta ki, a fő-
védnökségét pedig Kóka Ro-
zália, a kiváló népmesemon-
dó és népmesegyűjtő vállalta 
fel, majd közösen a „Katyika 
meg Matyika országos mese-
mondóverseny” nevet adták 
ennek a szép megmérettetés-
nek. A versenynek hamar 
híre ment, így évről évre 

egyre többen érkeznek nem-
csak Érdről, hanem az or-
szág távolabbi pontjairól is, 
hogy elmondhassák ked-
venc meséjüket.

Az országos verseny 
résztvevői már egy-egy is-
kolai vagy területi verseny 
legjobbjaiként kerülnek 
Érdre, így nem csoda, hogy 
mindig roppant erős a me-
zőny, és a zsűrinek bizony 
alaposan mérlegelnie kell 
minden szempontot ahhoz, 
hogy a rengeteg nagyszerű 
mesemondó közül kiemelje 
a legeslegjobbakat. Az idei 
megmérettetést szeptem-
ber 20-án tartották meg a 
Körösi iskolában. A zsűri 
tagjai: Nagyné Balázs Gab
riella drámapedagógus, 

A természet, a képzőművészet és az irodalom találkozása

Első őszi Czabai-művészeti piknik az őstölgyesben

Országos mesemondóverseny a Kőrösiben

Katyika meg Matyika, no meg Zsófi és a szilvás gombóc

INFO – CZABAI-MŰVÉSZETI PIKNIK
A Poly-Art alkotói és a Czabai-kert házigazdái szeretettel 
várnak mindenkit az első őszi Czabai-művészeti piknikre! Az 
ősfák árnyékában nemcsak ózondús levegő, hanem művé-
szeti élmény is vár az érdeklődőkre: irodalmi alkotások 
hangzanak el és egy egyedülálló, kerti képzőművészeti kiál-
lításban is gyönyörködhetnek.
Helyszín: Érd, Czabai-kert (Radnai és Bikszádi utca találko-
zásánál)
Időpont: 2015. október 10., szombat 14 óra

Külső és belső tájak találkoznak a Czabai-kertben októberben

Az érdi Nagy Zsófia A szilvás 
gombóc című mesével első díjat 
nyert a korcsoportjában
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Szeptembertől október végéig,minden szerdán

20%kedvezmény
mindenmasszázsra!
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A százhalombattai Musica Divina Egyesület az Ökumenikus Segélyszerve-
zettel együttműködésben jótékonysági koncertet szervez a zene világ-
napja alkalmából. A rendezvény helyszíne a százhalombattai Szent István-
templom. Időpontja szeptember 30-a, este hét órai kezdettel. A koncert 
ingyenes, de a segélyszervezet a helyszínen fogadja az adományokat.

A kezdeményezés fővéd-
nöke Lehel László, az Öku-
menikus Segélyszervezet 
elnöke. A fellépő művészek 
között a Musica Divina 
Énekeg yüttes, Szvorák 
Katalin Kossuth-díjas nép-
dalénekes, Bábel Klára 
hárfaművész, a Szironta 
Csengettyű Együttes, vala-
mint Vasvári Tamás zon-
goraművész szerepel. A 
koncerten a világszenzáció-
nak számító lantcsembaló 
hangszer is hallható lesz. 
Egyik kiváló művészt sem 
kell bemutatnunk, hiszen 
valamennyien nagy nép-
szerűségnek örvendenek 
határainkon innen és túl.

Szvorák Katalin az ELTE 
magyar-könyvtár szakán 
szerzett diplomát, majd 

1981-ben első díjas lett a 
Röpülj páva, később, 1988-
ben a Lajtha emlékverse-
nyen is. 2005-ig magánéne-
kesként dolgozott a Honvéd 
Művészegyüttesnél. Három 
és fél évtized alatt több 
mint háromezer-ötszáz 
koncertjén van túl, amelye-
ket három kontinens több 
mint negyven országában 
élvezhetett a közönség. 34 
tematikus, önálló lemeze 
jelent meg.

Minden bizonnyal óriási 
zenei élményt kínál majd a 
résztvevőknek Bábel Klá-
ra, aki korosztályának 
egyik kimagasló tudású 
hárfaművésze. E csodála-
tosan szóló hangszer mel-
lett magas szinten játszik 
zongorán is, iskoláit ma-

gyar és külföldi intézmé-
nyekben végezte. Szólista-
ként és zenekari tagként 
vesz részt a hazai és nem-
zetközi zenei életben. Kon-
certeken, mesterkurzuso-
kon, hárfaversenyeken 
rendszeresen szerepel. Re-
pertoárjában közel száz 
mű szerepel, kortárs ma-
gyar szerzők hárfás műveit 
is játssza. A százhalombat-
tai koncertre a legnépsze-
rűbb zenei élményt nyújtó 
szerzeményekkel készül.

A rendezvény további kü-
lönlegessége lesz a besnyői 
Sz i r ont a  Cs en g et t y ű 
Eg y üttes műsora. A z 
együttes tagjai szerint a 
csengettyűk nagy meglepe-
tést tudnak okozni, nem is 
gondolnánk, hogy milyen 

erő van bennük! Amikor 
megcsendülnek, képesek 
elhallgattatni több száz fős 
közönséget, ámulatba ejte-
ni a bámészkodókat. Hi-
szen új, érdekes és nem 
utolsósorban roppant egy-
szerű hangszer, mégis cso-
dálatosak, amikor megszó-
lalnak, és nagyszerű mu-
zsikával töltik be a teret.

Vasvári Tamás zongora-
művész 1993-ban végzett a 
Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetemen, jelenleg a 
Hermann László Zenemű-

vészeti Szakközépiskola és 
a Pécsi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Intézeté-
nek zongoratanára, korre-
petitora, aki ugyancsak 
remek darabokkal lepi meg 
a jövő heti hangverseny kö-
zönségét.

Az ingyenes jótékonysá-
gi koncerten befolyó ado-
mányokat a szervezők a 
helyszínen fogadják, ame-
lyet az ukrajnai háborús 
helyzet nyomán kialakult 
válsághelyzetben elsősor-
ban a Kárpátalján, a bereg-
szászi járásban élő, rászo-
ruló családok számára 
gyűjtik. A pénzadományok-
ból az Ökumenikus Segély-
szervezet téli tüzelővel se-
gíti a családokat. A nagy-
szerűnek ígérkező jóté-
konysági koncertre a száz-
halombattai Szent István-
templomban kerül sor a 
jövő héten, szeptember 30-
án, este 7 órai kezdettel. 
Mindenkit szeretettel vár-
nak a szervezők!

n EDIT

Kopor Tihamér önkor-
mányzati képviselő (Fi-
desz–KDNP), elnöke pedig 
Kóka Rozália, a Népművé-
szet Mestere.

A mesemondóverseny 
célja, hogy kiemelt figyel-
met kapjon a hagyomány-
őrzés, ezen belül a népme-
semondás, és ezáltal a gye-
rekek megszeressék a me-
séket és az olvasást. A ver-
senyt pedig azért tervezik 
a hónap végére, mert 30-án 
született Benedek Elek, a 
nagy mesemondó és mese-
gyűjtő, így ezt a dátumot 
már évek óta a magyar nép-
mese napjaként tartjuk 
számon.

Egy mesemondóverse-
nyen az a legfontosabb kér-
dés, hogyan lesz valakiből 
igazán jó mesemondó? Kóka 
Rozália szerint ehhez első-
sorban adottság, mesemon-
dói tehetség kell, meg per-
sze sok-sok mesét kell ol-
vasni. Arra is oda kell fi-
gyelni, hogyan fogadja a 
hallgatóság a mesemondá-
sát, mert attól, hogy valaki 

megtanul egyetlenegy me-
sét tökéletesen elmondani, 
még nem lesz mesemondó! 
Rengeteg mesét meg kell ta-
nulni, és el is kell mondani 
ahhoz, hogy elismerjék – 
hangsúlyozta a zsűri elnö-
ke, majd hozzáfűzte: a ver-
senyen több szempontot fi-
gyelnek. Fontos a mesevá-
lasztás, hiszen minden me-
semondó az egyéniségéhez 
illő mesét képes a legjobban 

előadni. A másik szempont 
a nyelv: a tiszta, szép ma-
gyar beszéd, és végül azt 
is értékelik, ki hogyan jele-
níti meg és teszi élővé a 
történetben szereplő figu-
rákat, úgy, hogy közben 

nem kell színészkednie, hi-
szen a mesemondó a hang-
zással, a hangsúllyal, hang-
színnel „játszik”. Idén tizen-
kilenc nagyszerű mesemon-
dó került a zsűri elé. Voltak 
közöttük visszatérők és 
újak is. Bár izgultak, vala-
mennyien mégis egy rop-
pant élvezetes és tanulsá-
gos mesedélelőtt részesei 
voltak.

n BálInT EDIT

Országos mesemondóverseny a Kőrösiben

Katyika meg Matyika, no meg Zsófi és a szilvás gombóc

Jótékonysági koncert a zene világnapja alkalmából

Beregszászi családok javára gyűjtenek

A szervezet mottója: Ételt az 
éhezőknek, otthont az otthon-
talanoknak, esélyt az esélytele-
neknek.

INFO – EREDMÉNYEK
1–2. osztály: I. Nagy Zsófia (Érdligeti Ált. Isk.) és Medveczki 
Máté (Érd Kőrösi Isk.); II. Dénes Ábel (Hild József Ált. Isk. Bu-
dapest); III. Portik Emese (Hild József Ált. Isk. Budapest); 
Különdíj: Markolt Hanna (Érd Kőrösi Ált. Isk.) és Révay Mik-
sa (Bálint Márton Ált. és Középisk. Törökbálint)
3–4. osztály: I. Micskó Angéla (Érdligeti Ált. Isk.) és Mák 
Virág (Érd Kőrösi Ált. Isk.); II. Kállay Gyopár (Érd Gárdonyi 
Géza Ált. Isk. és Gimn.), III. Nagy Gréta Szabina (Érd Gárdo-
nyi Géza Ált. Isk. és Gimn.)
5-6. osztály: I. Medveczki Kata (Érd Vörösmarty Gimn.) és 
Oláh Levente (Érd Kőrösi Ált. Isk.); II. Nagy Anna (Érd Kőrösi 
Ált. Isk.); Különdíj: Kövesdi Marcell (Szekszárd)
Középiskola: I. Kereszturi Dóra Lili (ELTE Trefort Ágoston 
Gyakorló Gimn. Budapest)
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Október 9-én és 10-én rend-
hagyó születésnap lesz a Pre-
mier Outletben. A tengernyi
ingyenes családi program
mellett akár 90%-os ked-
vezménnyel vásárol-
hatunk. A rendezvény
nemes célt szolgál, az
állatvédelem és a felelős
állattartás jegyében
zajlik majd.
A Premier Outlett
október 9-én ééss
10-én, péntekenn
és szombatonn
reggel 10 órátóll
este 9-ig színess,
ingyenes családii
prog ramokka ll
várja látogatóiitt.
A mulatságra feddeett
helyiségekben kerül ssor, így
akár süt a nap, akár esik aazz eső,
a jó hangulatot mindez nem fog-
ja befolyásolni. A kétnapos szü-
letésnapi rendezvény tengernyi
meglepetéseinek egyike egy ha-
talmas muffintorta lesz, tehát
ínycsiklandozó sütikkel indul
majd a buli.
A közös nassolást követő
en a felnőttek az energiáju
kat egy pörgős Vásárlás
Maratonon égethetik el
amelynek keretében akár
90%-os kedvezménnye
válogathatnak a köze
90 üzlet több száz veze
lágmárkájának legtrendibb
darabjai közül. A shopping
túrát követően pedig a vasár-
napi ebédhez is beszerezhetik
a hozzávalókat a Kézműves és

Termelői Vásáron. Aki a vásár-
lást felfrissüléssel, szépüléssel
folytatná, azt a SzépségPont-

ban várják frissítő masz-
százzsal, géllakkozással,
kézápolással, sminkkel és
sminktanácsadással, teljes
körű fogászati szűréssel, va-
lamint sorselemzéssel.
A Kalandváró Ját-
sszóházban izgalmas
kkéézműves foglalkozá-
sookkkal készülnek a
kiccsiknek, az örök-
moozgókat pedig
uggrálóvárral vár-
jáák a szervezők,
dde nemmaradhat
ell az arcfestés és

luufihajtogatás sem.
Okkttóber 10-én, szom-

baton kkiisállatokkal is talál-
kozhhaattnak a Premier Outletbe
látogatók, ugyanis az outletköz-
pont egy felelős állattartásról
szóló nappal koronázza meg 11.
születésnapját. A nap védnöke
Tornóczky Anita, az Állatvéd-
őrség kommunikációs vezetője
l A d zvényen bemutat-

menhelyek kutyá-
acskákat és nyu-
hoznakmagukkal,
llat-simogató és a
atók mellett pedig
efogadási tájékoz-
llatorvosi tanács-
lovaglás várja a

látogatókat.
További információ:
https://www.facebook.com/Pre-
mierOutletCenter
http://premieroutlet.hu/

Fantasztikus családi születésnap
a Premier Outletben

-
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Egyszer, amikor mindenki 
az általa megálmodott jövő-
ben fog élni, visszagondol 
majd a múltra, ami nem más, 
mint a most megélt jelen. Fel-
nőttként a legtöbben nem a 
hétköznapi létet, hanem a fi-
atalként megélt élményeket, 
eseményeket idézik fel. Ne-
künk, mai fiatalok számára 
ezeknek az élményeknek 
most kell megvalósulniuk, 
hogy legyen mire visszagon-
dolnunk.

Sokunk fejéből kipattan a 
gondolat, hogy a család, is-
kola, barátok miben tudnak 
segíteni, hogy megtaláljuk 
önmagunkat és jól érezzük 
magunkat, néha talán még 
hibáztatjuk is környezetün-
ket, ha valami nem úgy törté-

nik, ahogy elvárnánk. Saját 
jólétünket elsősorban ma-
gunknak kell megteremteni, 
most kell megragadnunk az 
alkalmat, hogy olyan pozitív 
behatásokat tapasztaljunk, 
amelyek később meg fogják 
határozni felnőtt énünket. 
Választási programunk ösz-
szeállításakor legfontosabb 
kritériumként fogalmazó-
dott meg bennünk a város-
ban elérhető szabadidős te-
vékenységek listájának ki-
szélesítése, illetve az, hogy a 
helyi ifjúság tagjait bevonjuk 
a település mindennapjai-
nak eseményeibe. A fiatalok 
személyiségformálódását 
nagymértékben meghatá-
rozza a közösségi élet és a 
kortársakkal való kapcso-

latkialakítás. Terveink közt 
szerepel olyan kikapcsoló-
dási lehetőségek megvalósí-
tása, amelyek ösztönzik a 
diákságot a szabadidő aktív 
és hasznos eltöltésére, mind-
ez közösségi keretek között 
– alternatív tehetségkutató, 
karnevál, zenei vetélkedő, 
külföldi kapcsolatépítés, di-
ákcsereprogram. Elsődleges 
szempontként kezeltük, 
hogy a fiatalok szokásrend-
szerüket kortársaik példá-
ján keresztül alakítják ki, 
ezért kiemelt feladatként 
vettük figyelembe, hogy a 
programterv olyan iránymu-
tatást és közösségi létet ge-
neráljon, amely teret ad egy-
más megismerésére, megad-
va az esélyt egyedi igények 

teljesítésére. A diákság hét-
köznapokból való kizökke-
nésére olyan lehetőségeket 
kívánunk biztosítani, ame-
lyek szavatolhatják a fiata-
lok szélesebb körben való  – 
társasági, kikapcsolódási, 
kulturális – tapasztalatszer-
zését, új élményekkel való 
gazdagodását. Hiszünk ab-
ban, hogy a leendő vezetőket 
nem a dicsőség és a fennkölt 
allűrök, hanem a választók 
bizalma fogja motiválni 
munkájuk során.

Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a városvezetés által fel-
kínált kezdeményezéssel 
nem fogjuk megváltani a vi-
lágot, de nem is ez a célunk, 
mindössze azt szeretnénk 
elérni, hogy a várost ottho-
nosabbá, vonzóbbá tegyük 
az ifjúság számára, éreztet-
ve velük azt, hogy figyelem-
be kell venni a felcseperedő 
generációk szükségleteit. 
Teret kívánunk biztosítani a 

korosztály igényeinek ki-
bontakozásához, ami a jövő 
távlatába meredve hagyo-
mányteremtő és összetartó 
erőként töltheti be későbbi 
funkcióját.

Mi, mint a Kós Károly 
Szakképző Iskola diákpol-
gármester-jelölt kampány-
csapata, úgy gondoljuk, 
hogy ez egy remek lehetőség 
a bizonyításra és az ötlete-
ink, tehetségünk megmuta-
tására.

Az egész kampány és a 
szükséges szervezkedések 
összecsiszolják a társasá-
gunkat, már önmagában 
egy pozitív dolog. Amikor 
meghallottuk ezt a lehetősé-
get, először kicsit tartottunk 

a feladattól, majd fantáziát 
fedeztünk fel benne, és most 
már bizakodva állunk a vá-
lasztás elé.

A mi terveink a jövőre 
nézve röviden: Mivel regge-
lente iskolába jövet a buszok 
tömve vannak, és este, mi-
kor edzésekről jövünk haza 
kimerülten, a buszok ritkáb-
ban járnak, így rákénysze-
rülünk akár egy egész órát 
is várakozni. Mindannyian 
szívesebben ülnénk otthon a 
meleg szobában egy forró 

tea mellett, mint kint ácso-
rogni a hűvös utcán. Ezért 
mi örülnénk némi változás-
nak, mondjuk, ha a buszok 
sűrűbben közlekednének 
Érden és környékén.

A sport fontossága sem ma-
radhat le. A játszóterek mellé, 
úgy gondoltuk, jó volna sza-
badtéri fitneszparkokat ki-
alakítani. Ahol akár a mami 
és a papi tornázhatnak, amíg 
a gyerkőcök szórakoznak. 
Emellett sok fiatal biciklivel 
jár iskolába, de nincs meg 

hozzá a szükséges út. A biz-
tonságunk érdekében bicikli-
utakat szeretnénk.

Nyári táborozások formá-
jában biztosítanánk lehető-
séget a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek a pihenésre, 
kikapcsolódásra – sajnos so-
kan nem tehetik ezt meg csa-
ládjukkal. De mindenkinek 
jár egy kis móka és kacagás.

Köszönjük a lehetőséget 
és a bizalmat a város vezető-
ségének és a Polgármester 
Úrnak!

– Mi a véleménye az ifjúsági 
önkormányzattal kapcsolat-
ban?

– Szerintem ez egy rendkí-
vül kreatív kezdeményezés 
az önkormányzat részéről, 
sok lehetőséget rejt magá-
ban. Az, hogy egy diák meg 
tudja változtatni Érd életét, 
még mindig majdnem elkép-
zelhetetlen számomra. Nincs 
más olyan hely Magyarorszá-
gon, sőt szerintem akárhol 
máshol a világon, ahol a ta-
nulóknak ennyi beleszólása 
lehet az önkormányzat mű-
ködésébe. Ehhez még hozzá-
jön az, hogy a képviselő-tes-
tület egy hatalmas összeget 
kap, aminek a segítségével 
reformokat hajthat végre.

– Hogy és mikor lesz a vá-
lasztás?

– A választásra szeptem-
ber 30-án kerül sor, minden 
középiskolás tanuló szavaz-
hat a saját iskolájában, az 
erre kijelölt teremben. A sza-
vazatokat még aznap meg-
számolják és kihirdetik az 
eredményt.

– Miért érdeke egy diák-
nak, hogy szavazzon?

– Azért fontos szavazni, 
mert a diákok így érvényesí-
tetik a felvetéseiket, így fejez-
hetik ki, hogy mit szeretné-
nek változtatni Érden. Nem 
véletlenül hívják a testületet 
képviselő-testületnek, ők tes-
tesítik meg a diákok akarata-
it. „Szavazz érted”.

– Miért érdeke egy diák-
nak, hogy Önre szavazzon?

– A tervemben megtalál-
ható ötletek összefoglalják a 
diákság nagy része által kí-

vánt dolgokat. Sok gondolko-
dás után ki lettek jelölve a 
fontosabb dolgok, mint pél-
dául az ingyen WIFI az isko-
lák területén, menzacégek-
kel tárgyalás, talán a büfés 
árak csökkentése stb… 
Szintén fontosnak találom a 
diákönkormányzatok gördü-
lékeny működését, illetve a 
stúdiók felszereltségét, mi-
nőségét. Ebből kifolyólag 
döntöttem úgy, hogy a diák-
önkormányzatok és a stúdi-
ók által benyújtott kreatív 
ötleteket az ifjúsági önkor-
mányzat támogatni fogja. A 
képzett osztálytitkároktól 
és a felszerelt stúdióktól el-
várom, hogy legalább évi 2, 
de inkább több sulibulit ren-
dezzenek: egy félévzáró és 
egy évzáró bulit. Hogy a 
sport se maradjon el, egy 
egész évet áthidaló sportver-
senyt rendezünk, aminek 
értékes nyereményei lesz-
nek.

– Az általános iskolások-
nak lesz egyáltalán köze az 
egészhez?

– Ha rajtam múlik, igen. 
A diákpolgármester az álta-
lános iskolás tanulókat is 
képviseli. Ez azt jelenti, 
hogy a következő évben 2 al-
kalommal megjelenünk min-
den általános iskolában, és 
ha valaki úgy érzi, hogy 
megsértették a diákjogait, 
bátran fordulhat hozzánk 
(akár a szülők is). Ezenkívül 
minden általános iskolától 
elfogadunk egy-egy pályá-
zatot a majálisra, amit az if-
júsági önkormányzat támo-
gatni fog.

– Kik az Ön képviselőjelölt-
jei?

– 5 képviselőjelölt van, két 
jelölt a 10. évfolyamból: Barta 
Szilvia, Pató Patrícia és há-
rom jelölt a 11. évfolyamból: 

Márton Lívia, Nyitrai Rita 
és Szécsi Richárd. De ez nem 
rólunk szól, ezt a diákságért 
csináljuk. Érted.

f a c e b o o k . c o m /
IfjusagiOnkormanyzatErted

Tomka Lilla a Gárdonyi Gimnázi-
um diákpolgármester-jelöltje

Gregor Alexandra a Kós Szak-
képző diákpolgármester-jelöltje

Minden terv annyit ér, amennyit 
megvalósítunk belőle!

Bizakodva állunk a választás elé!

Erdélyi Áron a Vörösmarty Gim-
názium diákpolgármester-je-
löltje

ÉRTED
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Valamikor régen még vi-
déken éltek a magyar írók. 
Irodalmunk udvarházak mé-
lyén, virágillatú falusi 
csendben született.

Amint az érdi Sárd utcá-
ban ballagok, Kölcsey Cse-
kéjére, Kisfaludy Sándor Ba-
dacsonyára, Kazinczy Szép-
halmára, Berzsenyi Niklájá-
ra, Madách Alsó sztre go-
vájára, Arany Nagyszalon-
tájára, Gyulai Pál Leányfa-
lujára, Vajda János váli er-
dészlakára gondolok.

A csend volt az írók ottho-
na, a magány falai közt él-
tek, a vidék oltalom volt, te-
remtő forrás és menedék.

Madách még lúdtollal írt, 
Berzsenyi csizmája sarkan-
tyújával verte a padlatot, 
amint verseit skandálta a 
niklai csendben. Kölcseynek 
mécses világított, Vajda fale-
velek hárfahangját hallgatta 
a váli erdőkben.

Egyetlen írók, költőnk, 
irodalomszervezőnk maradt 
talán mindmáig hű a falu-
hoz; a hetvenkét esztendős 
Csuka Zoltán még vidéki 
csendességben él, igaz 
ugyan, hogy a „legnagyobb 
magyar falunak” nevezett, 
harmincezer lakosú Érden, 
Budapest határában.

Amint kilép a jó szom-
szédság házából és lekötele-
ző udvariassággal elém siet, 
meg is jegyzem:

– Zoltán bátyám, te vagy 
az utolsó falusi író Magyar-
országon! Voltaképpen ho-
gyan kerültél Érdre?

Erre már dolgozószobájá-
ban felel, a jó szomszédság 
roppant könyvgyűjteménye 
közt. A szoba faláról szerb, 
horvát, szlovén írók, költők 
dedikált sorai, arcmásai 
néznek felénk.

Olyan falusi kovácsmű-
helybe érkeztem, ahol szün-
telenül zeng az üllő meg a 
kalapács, a kalapácsok leg-
finomabbika, a költői átülte-
tések szerszáma. Olyan mű-
helyben állok, egy pillanatra 
megrendülve magam is, ahol 
déli szomszédaink legna-
gyobb költő fiai dalolnak, 
zengenek, dörögnek szünte-
len; ahol a szentendrei 
Ignjatovic Jakov beszéli el 
múlt századbeli életét; ahol 
Miroslav Krleza, a horvátok 
élő klasszikusa zeng i 
Petrica Kerempuh balladáit; 
ahol az Adriai-tengernek 

múzsájáról énekelnek XVI., 
XVII., XVIII. századi horvát, 
szerb és szlovén költők.

Csuka, a tökéletes szerb, 
horvát és szlovén nyelvtudás 
birtokában ül, könyvekkel 
és jegyzetekkel elborított 
asztala mellett és évek, évti-
zedek óta hallgatja ezt a déli 
üzenetet, hogy magyarra 
tolmácsolhassa Krleza ke-
mény kritikáját vagy az ad-
riai szigetvilág csodálatos 
énekeit.

Ezért neveztem el érdi ott-
honát a jó szomszédság há-
zának.

– Negyven éve élek itt. 
S hogy feleljek a kérdésed-
re, hogyan is kerültem ide, 
nagyon messze kell elkezde-
nem.

A bánáti Zichyfalván, Ver-
sec mellett születtem, egy 
magyar pénzügyőri szem-
lész fiaként. Pécsett vált köl-
tővé, s ami nála ezzel egyet 
jelent, forradalmárrá. A Ta-
nácsköztársaság és a bara-
nyai köztársaság elbukása 
után tízezernyi pécsi, bara-
nyai munkással és értelmi-
ségivel együtt Jugoszláviá-
ba menekült, ahol – Képes 
Vasárnap, Vajdasági Írás, 
Út, Kéve című antológia, Ka-
langya című folyóirat – meg-
szervezte a jugoszláviai ma-
gyar irodalmat, amelynek 
kiemelkedő költője lesz.

Ezerkilencszázharminc-
háromban tért vissza Ma-
gyarországra, hogy olyan 
folyóiratot alapítson, amely 
az egész magyar nyelvterü-
letet figyeli, és a magyar s 
szomszéd népek barátságát 
és irodalmait gondozza és 
ápolja.

– Az újságban olvastam, 
hogy Károlyi Imre gróf par-
cellázza ezt a területet. Meg-
vettem egy parcellát egy 
olyan utcában, amelyben 
még egy ház sem állt. Mol-
nár Farkas tervezett szá-
momra egy kis házat, fölépí-
tette, ez az otthonom negy-
ven éve már. Itt élek felesé-
g em me l  é s  M i l k a 
kutyámmak, amelyet Szent-
endrén kaptam. Milka ma-
gyarul kedvest jelent.

Itt él munkaereje teljes 
birtokában, folyamatos al-
kotói lázak és tevékenysé-
gek között, állandóan új ter-
veken töprengve és naponta 
több órán át fordítói munkát 
végezve, s Érdről nagyon sű-

rűn hazajárva bácskai vilá-
gába vagy Zágrábba, Újvi-
dékre és Belgrádba. Ha 
szerb, horvát, szlovén író, 
költő Magyarországon jár, a 
jó szomszédság érdi házát 
nem hagyja ki. Ez a kis csa-
ládi épület: követség. A Sárd 
utca 35. nagyköveti palota. A 
szellemi érintkezés állandó 
otthona. Amint írtam, a jó 
szomszédság háza.

– Én voltam az ősötök, már 
ne haragudj ezért a meg-
jegyzésért. Én azt csináltam 
a Láthatárban, amit ti a Ma-
gyar Hírek hasábjain. Ápol-
tam a magyarok összetarto-
zóságát. Szolgáltam az 
egész magyar nyelvterület 
irodalmát. Figyeltem a kül-
földi magyarok életét. Olyan 
munkatársaim is voltak, 
mint Reményi József cleve-
landi egyetemi tanár vagy 
Párizsból Kulifay Imre re-
formátus lelkész. Miután a 
Láthatárra 1933-ban lapen-
gedélyt nem kaptam, csak 
évente tízszer jelentem meg, 
mert ilyen csökkentett szá-
mú megjelenéshez lapenge-
dély nem kellett, igaz ugyan, 
hogy emiatt soha, sehol, 
semmiféle támogatást nem 
kaphattam. A lapot tizenegy 
esztendeig csináltam. Mikor 
már fulladozni kezdtem, a 
Stúdium könyvkereskedés-
sel szerződtem, a Stúdium 
társult velem, megszerezte a 
lapengedélyt, már évente ti-
zenkétszer jelenhettem meg, 
és a végén már 3500 pél-
dányban nyomták a folyóira-
tot, igaz, hogy ezt egy an-
gyali nyomdában, Kecske-
méten, annak a Tóth László-
nak az irodalmi nyomdájá-
ban, aki a felszabadulás 
után Kecskemét polgármes-
tere lett. Tóth László nyom-
dája menedék volt: minden 
gépszedő, gépmester a bará-
tom, itt tudtuk kiadni azt, 
amit máshol talán nem is le-
hetett volna. Megjelentettük 
évről évre a Magyarok világ-
naptárát is, mondom, én vol-
tam a ti ősötök.

Az utolsó, falun élő ma-
gyar költőtől még megkérde-
zem: hol tanult meg ilyen 
tündöklően szerbül, horvá-
tul?

– A Bácskában, a Vajda-
ságban. Az első vers, ame-
lyet 1927-ben lefordítottam, 
Tin Ujevic Hétköznapi Sírás 
című nagyszerű poémája 

volt. Legutóbbi munkáim kö-
zül egyet említek meg. Zág-
rábban 1972-ben kiadták 
Miroslav Krleza „Petrica 
Kerempuh balladái” című 
remekművét cseh, francia, 
magyar, német és orosz 
nyelveken. Egyetlen kötet-
ben. A magyar átültetést én 
végeztem. Ez volt fordítói pá-
lyám legnagyobb próbája. A 
horvátok a múlt század ele-
jén a kaj nyelvjárás helyett a 
sto nyelvjárást fogadták el 
és vették fel irodalmi nyelv-
ként. A kaj nyelvjárást én 
már nem ismerem, a mai 
horvátok sem, talán még né-
hány öreg paraszt beszélhe-
ti. Krleza – ez remekműve 
egyik trouvaille-a – balladáit 
kaj nyelvjárásban írta meg. 
Egy kivesző nyelven. Pályám 
nagy elégtétele az a levél, 
amelyet a megjelent fordítás 
után tőle kaptam. Krleza ki-
tűnően beszél magyarul.

Végül bevezet a kisházba, 
a családi otthon melletti 
épületbe:

– Ha egyszer elmegyek, 
mindent a Petőfi Irodalmi 
Múzeumra és az Érd nagy-
községre hagyok. Ebben a 
kisházban most rendezem 
be a jó szomszédság könyv-
tárát, amelyben fellelhető 
majd a legnagyobb magyar 

írók, egy Illyés, egy Németh 
László minden, horvát, 
szerb, szlovén, macedón 
nyelveken megjelent műve 
és minden jelentős horvát, 
szerb, szlovén, macedón író 
vagy költő magyarra tolmá-
csolt főműve. A jó szomszéd-
ság könyvtára mellett ma-
gyar és jugoszláv könyvek-
ből összeállítom Érd hetedik 
kerületének, Érdligetnek a 
kölcsönkönyvtárát, hogy az 
érdiek tanulják meg szeret-
ni, ismerjék meg déli 
szomszédaink nagyszerű 
irodalmát. Már két képző-
művészeti alkotást kaptam a 
jó szomszédság könyvtárá-
nak a díszítésére: ez a remek 
rézdomborítás, amely a te-
remtést, a földet és a vizek 
jelképét ábrázolja, Borsos 
Miklós műve és ajándéka. Ez 
az olajfestmény pedig zom-
bori szerb művész, Milan 
Konjovic alkotása. „Kuruc 
harcos” a címe.

Mindezt zajban, olyan 
arányú motorzúgás közben 
mondja, hogy az utolsó, fa-
lun élő magyar költő végül 
kesernyésen jegyzi meg:

– Csend már falun sincs. 
Világunk túlontúl zajos.

Berzsenyi már sarkantyú-
ja pengését sem hallaná meg 
benne.

Csuka Zoltán 114 éve, 1901. szeptember 22-én született a vajdasági 
Zichyfalván

Urbán László – Sajtótükör: Magyar Hírek, 1973. okt. 27.

A jó szomszédság háza
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gyarul kedvest jelent.
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végezve, s Érdről nagyon sű-

rűn hazajárva bácskai vilá-
gába vagy Zágrábba, Újvi-
dékre és Belgrádba. Ha 
szerb, horvát, szlovén író, 
költő Magyarországon jár, a 
jó szomszédság érdi házát 
nem hagyja ki. Ez a kis csa-
ládi épület: követség. A Sárd 
utca 35. nagyköveti palota. A 
szellemi érintkezés állandó 
otthona. Amint írtam, a jó 
szomszédság háza.

– Én voltam az ősötök, már 
ne haragudj ezért a meg-
jegyzésért. Én azt csináltam 
a Láthatárban, amit ti a Ma-
gyar Hírek hasábjain. Ápol-
tam a magyarok összetarto-
zóságát. Szolgáltam az 
egész magyar nyelvterület 
irodalmát. Figyeltem a kül-
földi magyarok életét. Olyan 
munkatársaim is voltak, 
mint Reményi József cleve-
landi egyetemi tanár vagy 
Párizsból Kulifay Imre re-
formátus lelkész. Miután a 
Láthatárra 1933-ban lapen-
gedélyt nem kaptam, csak 
évente tízszer jelentem meg, 
mert ilyen csökkentett szá-
mú megjelenéshez lapenge-
dély nem kellett, igaz ugyan, 
hogy emiatt soha, sehol, 
semmiféle támogatást nem 
kaphattam. A lapot tizenegy 
esztendeig csináltam. Mikor 
már fulladozni kezdtem, a 
Stúdium könyvkereskedés-
sel szerződtem, a Stúdium 
társult velem, megszerezte a 
lapengedélyt, már évente ti-
zenkétszer jelenhettem meg, 
és a végén már 3500 pél-
dányban nyomták a folyóira-
tot, igaz, hogy ezt egy an-
gyali nyomdában, Kecske-
méten, annak a Tóth László-
nak az irodalmi nyomdájá-
ban, aki a felszabadulás 
után Kecskemét polgármes-
tere lett. Tóth László nyom-
dája menedék volt: minden 
gépszedő, gépmester a bará-
tom, itt tudtuk kiadni azt, 
amit máshol talán nem is le-
hetett volna. Megjelentettük 
évről évre a Magyarok világ-
naptárát is, mondom, én vol-
tam a ti ősötök.

Az utolsó, falun élő ma-
gyar költőtől még megkérde-
zem: hol tanult meg ilyen 
tündöklően szerbül, horvá-
tul?

– A Bácskában, a Vajda-
ságban. Az első vers, ame-
lyet 1927-ben lefordítottam, 
Tin Ujevic Hétköznapi Sírás 
című nagyszerű poémája 

volt. Legutóbbi munkáim kö-
zül egyet említek meg. Zág-
rábban 1972-ben kiadták 
Miroslav Krleza „Petrica 
Kerempuh balladái” című 
remekművét cseh, francia, 
magyar, német és orosz 
nyelveken. Egyetlen kötet-
ben. A magyar átültetést én 
végeztem. Ez volt fordítói pá-
lyám legnagyobb próbája. A 
horvátok a múlt század ele-
jén a kaj nyelvjárás helyett a 
sto nyelvjárást fogadták el 
és vették fel irodalmi nyelv-
ként. A kaj nyelvjárást én 
már nem ismerem, a mai 
horvátok sem, talán még né-
hány öreg paraszt beszélhe-
ti. Krleza – ez remekműve 
egyik trouvaille-a – balladáit 
kaj nyelvjárásban írta meg. 
Egy kivesző nyelven. Pályám 
nagy elégtétele az a levél, 
amelyet a megjelent fordítás 
után tőle kaptam. Krleza ki-
tűnően beszél magyarul.

Végül bevezet a kisházba, 
a családi otthon melletti 
épületbe:

– Ha egyszer elmegyek, 
mindent a Petőfi Irodalmi 
Múzeumra és az Érd nagy-
községre hagyok. Ebben a 
kisházban most rendezem 
be a jó szomszédság könyv-
tárát, amelyben fellelhető 
majd a legnagyobb magyar 

írók, egy Illyés, egy Németh 
László minden, horvát, 
szerb, szlovén, macedón 
nyelveken megjelent műve 
és minden jelentős horvát, 
szerb, szlovén, macedón író 
vagy költő magyarra tolmá-
csolt főműve. A jó szomszéd-
ság könyvtára mellett ma-
gyar és jugoszláv könyvek-
ből összeállítom Érd hetedik 
kerületének, Érdligetnek a 
kölcsönkönyvtárát, hogy az 
érdiek tanulják meg szeret-
ni, ismerjék meg déli 
szomszédaink nagyszerű 
irodalmát. Már két képző-
művészeti alkotást kaptam a 
jó szomszédság könyvtárá-
nak a díszítésére: ez a remek 
rézdomborítás, amely a te-
remtést, a földet és a vizek 
jelképét ábrázolja, Borsos 
Miklós műve és ajándéka. Ez 
az olajfestmény pedig zom-
bori szerb művész, Milan 
Konjovic alkotása. „Kuruc 
harcos” a címe.

Mindezt zajban, olyan 
arányú motorzúgás közben 
mondja, hogy az utolsó, fa-
lun élő magyar költő végül 
kesernyésen jegyzi meg:

– Csend már falun sincs. 
Világunk túlontúl zajos.

Berzsenyi már sarkantyú-
ja pengését sem hallaná meg 
benne.

Csuka Zoltán 114 éve, 1901. szeptember 22-én született a vajdasági 
Zichyfalván

Urbán László – Sajtótükör: Magyar Hírek, 1973. okt. 27.

A jó szomszédság háza
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. szeptember 28-tól október 4-ig

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23-365-490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 
10-től 18 óráig, hétvégén rendez-
vénytől függően, a rendezvény 
előtt 1 órával.
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre!

PROGRAM
Dr. Csernus Imre: Sikerek és 
pofonok
Jegyek 2500 forintos áron, elővé-
telben kaphatók a művelődési 
központ pénztárában.
2015. szeptember 29-én, kedden 19 
órakor

Idősek Világnapja
Az Érden működő nyugdíjasklu-
bok ünnepi műsora.
2015. október 2-án, pénteken 15 óra-
kor

SZÍNHÁZBÉRLET 2015. ŐSZ 
III/1.
Félrelépni tilos
Vígjáték két részben
2015. október 4-én, vasárnap, 15 óra-
kor.
A három alkalmas bérlet ára 
7000 Ft. A bérletek megvásárol-
hatók a művelődési központ 
pénztárában hétköznapokon 10–
18 óra közt.

KIÁLLÍTÁS
KAMARATEREM
Nagypetri Művésztelep: Va-
rázslatos Kalotaszeg
A kiállítást megnyitja: Feledy Ba-
lázs művészeti író. Közreműkö-
dik: Ádám Szabina ének, Munká-
csi Ráhel ének, citera.
2015. október 9., péntek 18 óra

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Dr Vasvári Béláné: A szövés va-
rázsa
Megtekinthető 2015. október 31-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Dr. Nemes Erzsébet és Kasza 
Gábor: A víz szeretete
A Duna-Art Fotóklub tagjainak 
közös kiállítása.
Megtekinthető 2015. október 12-ig

KLUBÉLET
Meridian torna ingyenes gya-
korló klub
Hétfőnként 9 órakor

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.
Helyszín: Lakótelepi Klubövezet, 
Enikő u. 2.
Kapcsolat: 06 20 411 3673; 
dunaartfotoklub.erd@gmail.com

Ügyes kezek kézműves szak-
kör nem csak nyugdíjasoknak!

Minden csütörtökön 17–20 óráig
Vezeti: Tamaskáné Jakab Margit
Helyszín: Lakótelepi klubövezet, 
Enikő u. 2.
Kapcsolat: 06 30 213 1209

ELŐZETES
SZÍNHÁZBÉRLET 2015. ŐSZ 
III/2.
Ma estére szabad a kecó, avagy 
a londoni szextett
bulvár burleszk két részben.
2015. október 18-án, vasárnap 15 óra-
kor

MICIMACKÓ BÉRLET III/1.
A rút kiskacsa
bábjáték az Ametiszt Bábszínház 
előadásában.
2015. október 12-én, hétfőn 10 és 14 
órakor
A 3 alkalmas bérlet ára: 1800 Ft. 
Egyéni belépőjegy: 800 Ft.

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix 
(06 23 365 490/105).

PROGRAM
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁL-
JA
Sétálj, gyalogolj, bringázz ve-
lünk és fedezd fel!
Kulturális tereink másként – Mú-
zeumtól Ófaluig két keréken.
A részvétel ingyenes, de előzetes 
regisztráció szükséges.
2015. október 3., szombat 10 óra

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Előadás-sorozat a Magyar Föld-
rajzi Múzeumban
Dr. Kubassek János: A Himalá-
ja sziklavilágában – Nepál he-
gyei között
Belépődíj: felnőtt 300 Ft, 14 alatti 
gyerek 200 Ft.
Múzeumbarát Köri tagkártyával 
a belépés díjtalan!
2015. október 19., hétfő 17 órakor

ÁLLANDó KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJ-
ZI FELFEDEZŐK
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

A KÁRPÁT-MEDENCE TUDO-
MÁNYOS FELTÁRÓI
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

3276 EXPEDÍCIÓS NAP, A MÚ-
ZEUMALAPÍTÓ BALÁZS DÉ-
NES GEOGRÁFUS ÚJRAOLVAS-
VA
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÁS
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

Valamennyi kiállítás megtekin-
tésére jogosító teljes árú jegy 
1.000 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 díjtalan!

A Múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Esküvő, gyerek programok, 

politikamentes 
rendezvények. Információ: 

Kovács Nóra 06-23-363-036.

ról érdeklődjön a fenti telefonszá-
mon vagy honlapunkon.
A könyvtár részlegeibe 18 éves 
korig és 70 éves kor felett INGYE-
NES a beiratkozás. Családi jegy 
váltása, érvényes diákigazol-
vány, pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas igazolvány is kedvez-
ményre jogosít. A fenti kedvezmé-
nyek a zenei könyvtár nem ha-
gyományos típusú anyagának 
(CD, DVD) kölcsönzésére nem vo-
natkoznak!

GyERMEKKöNyVTÁR
A NÉPMESE HETE
A foglalkozások 1 órás időtartal-
múak, ingyenesek. Csoportok fo-
gadása előzetes jelentkezés alap-
ján. Kérjük, hogy időpontot leg-
alább egy héttel előre egyeztesse-
nek!
Szeptember 28-tól október 2-ig.

ZENEI KöNyVTÁR
A ZENE VILÁGNAPJA
Délelőtt zenés foglalkozások óvo-
dásoknak, 13 órakor közös ének-
lés a Főtéren iskolásoknak. To-
vábbi tájékoztatás és időpontok 
egyeztetése a Zenei Könyvtár-
ban.
2015. október 1. csütörtök

ZENEI KLUB
Előadások között – vendégünk 
Némedi Csaba operarendező
2015. október 2., péntek 18 óra

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

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

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06-23-365-470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól és díjszabásá-
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HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs 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 
információs 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 
információs 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 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Bigyó Az Érd FM 101.3 

technológiai magazinja
20.00  Kis esti zene

SZERDA
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs 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 
információs 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 
információs 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 
információs 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 
információs 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 
információs 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

SZEPTEMBER 28., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism. 24. rész
20.00  Kézilabda-mérkőzés 

MTK–Érd
21.30  Közlekedés XXI. 15/13. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.00  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
22:30  Híradó
22:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 29., KEDD
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép Kulturális magazin
20:00  Vámos Miklós műsora 24. rész
20.55  Örökségünk 15/12. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
21.25  Tea két személyre 24. rész
21.55  Híradó
22:10  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 30., SZERDA
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin

20.00  KalandoZoo 25. rész
20.30  Sárika, drágám színes, magyar 

filmdráma R: Sándor Pál
22.05  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
22.35  Mozgás Sportmagazin
23.05  Híradó
23:20  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől
20:00  Apolka ismeretterjesztő sorozat 

4/1. rész, emlőrák
20.30  Tea két személyre 26. rész
21.00  Sztárportré 13. rész
21.30  Mozgás ism. Sportmagazin
22.00  Híradó
22:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTÓBER 2., PÉNTEK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 26. rész
20.00  Jazzland 25. rész
20.30  Fényes szelek színes, magyar 

filmdráma, R: Jancsó Mikós

21.50  Mozgás Sportmagazin
22.20  Híradó
22:35   Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról

OKTÓBER 3., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgár-társ Vallási, nemzetisé-

gi, civil társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/14. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Sárika, drágám színes, magyar 
filmdráma R: Sándor Pál

22:05  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

OKTÓBER 4., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 

26. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. Vallási, 

nemzetiségi, civil társadalmi 
magazin

20.00  Épitészet XXI. 15/14. rész 
ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.00  Csak tükörben
21:10  Fényes szelek színes, magyar 

filmdráma, R: Jancsó Mikós
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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 Ér-
den bármilyen lakóingat-
lannal rendelkezik és be-
jelentkezett nyilvántartási 
rendszerünkbe.

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 meg-
beszélheti:
• milyen jellegű lomhulladé-
kot szeretne elszállíttatni

• milyen  mennyiségről  van 
szó
• egyeztetik,  mely  dátumra 
szeretné igényelni a szállí-
tást
• rögzítik  az Ön elérhetősé-
geit
3. A szállítás napján az Ön 
címére induló kollégánk 
felveszi Önnel a kapcsolatot 
az előző címről való indulás-
kor.
Fontos: A lomhulladékot 
csak ingatlanon belül le-
het összegyűjteni, amíg 
a szállító autónk megér-
kezik. Közterületre, ut-
cára, szelektív hulladék-
szigetekhez bármilyen 
lomot kirakni szigorúan 
tilos és pénzbírsággal 
büntethető!
Reméljük, szolgáltatásunkat 
Ön is megelégedéssel tudja 
igénybe venni, és közösen 
sikerül szebbé, tisztábbá 
tenni városunkat és termé-
szeti 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:

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:
1 fő határozatlan idejű és 1 fő 
határozott idejű közalkalma-
zotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2030 Érd, Emma utca 8.
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
A szociális munka eszközeivel 
és módszereivel segítséget 
nyújt az utcán életvitelszerű-
en tartózkodó egyéneknek 
az életvitelük javításában, 
ügyeiknek intézésében, és 
hozzájárul a családi és társas 
kapcsolatok újrafelvételéhez. 
Krízisidőszakban napi szinten 
kapcsolatot tart a hajléktalan 
személyekkel, csoportokkal, 
és biztosítja számukra az 
életfenntartáshoz szükséges 
feltételeket.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú szociális alapvég-
zettség mentálhigiénés szak-
irány vagy középfokú szociá-
lis alapvégzettség,
• Magyar  állampolgárság, 
tiszta erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje:  2015.  szeptem-
ber 24.
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Denkovics  Ildikó  nyújt,  a  23 
520 362 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• Postai úton, a pályázatnak a 
Szociális  Gondozó  Központ 
Érd címére történő meg-
küldésével  (2030  Érd,  Budai 

út  14.).  Kérjük  a  borítékon 
feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító 
számot:  1/809/2015,  vala-
mint a munkakör megneve-
zését: Utcai szociális munkás.
vagy
• Elektronikus  úton  a 
munkaugy@szocgond.hu 
E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: 2030 Érd, Bu-
dai út 14.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A munkakör 
betöltése kizárólag a meg-
jelölt végzettséggel lehetsé-
ges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők szemé-
lyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, ame-
lyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradék-
talanul megfelel.
A pályázat elbírálásának 
határideje:  2015.  szeptem-
ber 30.

Szociális Gondozó Központ Érd Családsegítő Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁ Z AToT  HIr dE T
UtCai SzoCiáliS mUnKáS munkakör betöltésére.
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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  FELHÍVÁ 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:

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:
1 fő határozatlan idejű és 1 fő 
határozott idejű közalkalma-
zotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2030 Érd, Emma utca 8.
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
A szociális munka eszközeivel 
és módszereivel segítséget 
nyújt az utcán életvitelszerű-
en tartózkodó egyéneknek 
az életvitelük javításában, 
ügyeiknek intézésében, és 
hozzájárul a családi és társas 
kapcsolatok újrafelvételéhez. 
Krízisidőszakban napi szinten 
kapcsolatot tart a hajléktalan 
személyekkel, csoportokkal, 
és biztosítja számukra az 
életfenntartáshoz szükséges 
feltételeket.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú szociális alapvég-
zettség mentálhigiénés szak-
irány vagy középfokú szociá-
lis alapvégzettség,
• Magyar  állampolgárság, 
tiszta erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje:  2015.  szeptem-
ber 24.
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Denkovics  Ildikó  nyújt,  a  23 
520 362 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• Postai úton, a pályázatnak a 
Szociális  Gondozó  Központ 
Érd címére történő meg-
küldésével  (2030  Érd,  Budai 

út  14.).  Kérjük  a  borítékon 
feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító 
számot:  1/809/2015,  vala-
mint a munkakör megneve-
zését: Utcai szociális munkás.
vagy
• Elektronikus  úton  a 
munkaugy@szocgond.hu 
E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: 2030 Érd, Bu-
dai út 14.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A munkakör 
betöltése kizárólag a meg-
jelölt végzettséggel lehetsé-
ges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők szemé-
lyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, ame-
lyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradék-
talanul megfelel.
A pályázat elbírálásának 
határideje:  2015.  szeptem-
ber 30.

Szociális Gondozó Központ Érd Családsegítő Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁ Z AToT  HIr dE T
UtCai SzoCiáliS mUnKáS munkakör betöltésére.
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A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidő
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
A gondozást-ápolást igénybe 
vevő személyek önálló élet-
vitelének fenntartása, saját 
lakókörnyezetükben történő 
biztosítása. A speciális szakmai 
és közegészségügyi előírások 
betartásával területi gondozási 
feladatok  ellátása.  Személyes 
higiénével kapcsolatos felada-
tok, a gondozási környezetében 
végzett feladatok, élelmezés, 
egészségügyi ellátási feladatok
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak  jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, Álta-
lános ápoló és asszisztens, szo-
ciális gondozó és ápoló, szociá-
lis asszisztens
• Magyar állampolgárság, tiszta 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvő-
képesség
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•  Szakmai  önéletrajz,  motivá-
ciós levél, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja:
A munkakör a pályázatok elbí-
rálását követően azonnal be-
tölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. október 2.
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további informáci-
ót  Denkovics  Ildikó  nyújt,  a 
23/520-362 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:

•  Postai  úton,  a  pályázatnak  a 
Szociális Gondozó Központ Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő 
azonosító  számot:  1/834/2015, 
valamint a munkakör megne-
vezését: Házi gondozó.
• Elektronikus  úton  a 
munkaugy@szocgond.hu email 
címen keresztül
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:
A munkakör betöltése kizáró-
lag a megjelölt végzettséggel 
lehetséges. Az érvényes pá-
lyázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson 
vesznek részt. Azon pályázato-
kat áll módunkban elfogadni, 
amelyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek maradéktala-
nul megfelel.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2015. október 5.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:
határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Tel-
jes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 
Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
Az ellátottak testi-lelki jólé-
tének biztosítása. Az egész-
ségügyi team tagjaként a 
szakfeladatok koordinálá-
sával részt vesz a preventív, 
egészség-megőrzési, egész-
ségfejlesztési folyamatok-
ban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. 
Segíti  a  gyógyító-megelő-
ző tevékenységek hatékony 
működését.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, Ál-
talános ápoló és asszisztens, 
szociális gondozó és ápoló, 
szociális asszisztens
•  Magyar  állampolgárság, 
tiszta erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• Szakmai önéletrajz, motivá-
ciós levél, iskolai végzettsé-
get igazoló bizonyítványmá-
solat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2015. október 2.
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további informáci-
ót  Denkovics  Ildikó  nyújt  a 
23/520-362 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja:

•  Postai  úton,  a  pályázatnak 
a Szociális Gondozó Központ 
címére történő megküldésé-
vel  (2030  Érd,  Budai  út  14.). 
Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
1/833/2015, valamint a mun-
kakör megnevezését: ápoló.
•  Elektronikus  úton  a 
munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:
A munkakör betöltése kizá-
rólag a megjelölt végzettség-
gel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelent-
kezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt. Azon 
pályázatokat áll módunkban 
fogadni, amelyek hiányta-
lanul kerültek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt fel-
tételeknek maradéktalanul 
megfelel.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2015. október 5.

Szociális Gondozó Központ Érd időseket Ellátó Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁ Z AToT  HIr dE T
ÁPOLÓ munkakör betöltésére.

Szociális Gondozó Központ Érd idősellátó Központ 
– Házi segítségnyújtás

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁ Z AToT  HIr dE T
HÁZI gONdOZÓ munkakör betöltésére.

Meghívó
Szeretettel meghívunk 2015. október 24-én 10.00–14.00 óra között a

FÉSzEK GYERmEKVÉDŐ EGYESÜlEt
GYERmEKEK átmEnEti ottHona

javára szervezett 

JÓTÉKONYSÁGI 
FUTÁSRA

Pá lyá z at i  f e l h í vá s
az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
informatika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:
határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 
Pest megye,  2030  Érd,  Gár-
donyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges felada-
tok: Felső  és  gimnáziumi 
tagozaton informatikai tan-
tárgy oktatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról 
szóló”  1992.  évi  XXXIII.  tör-
vény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• Egyetem, informatika szak-
irány
• Büntetlen előélet

A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
•  Szakmai  önéletrajz,  moti-
vációs levél, erkölcsi bizo-
nyítvány,
• Végzettséget igazoló okira-
tok másolata
A munkakör betölthe-
tőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2015.  szeptem-
ber 30.
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további informáci-
ót  Pintérné  Bernyó  Piroska 
igazgató  nyújt  a  06  23  365 
140-os telefonszámon.
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. október 1.

Helyszín: 2030 Érd, Római út 9. 
– (Gát, Termál parkoló)
A rendezvény Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának támo-
gatásával kerül megrendezésre.
A rendezvény további támo-
gatói:
• SZEKERES ADRIEN énekes-
nő, dalszerző
• érdi futók, önkéntes segítők
Mindenki maga döntheti el, hogy 
mekkora összeggel támogatja 
otthonunk lakóit. Nincs kötelező-
en teljesítendő táv, mindenki any-
nyit fut, amennyi jólesik neki.
Fontos, hogy gyere el, 
érezd jól magad! Segíts, 
hogy segíthessünk!
A támogatásra a futás regisztrá-
ciójánál, a helyszínen is lehető-
ség van, illetve történhet banki 
átutalással is a Fészek Gyermek-
védő Egyesület OTP Bank Nyrt.-
nél vezetett bankszámlájára: 
11742111-20027928

(Kérjük a támogatóinkat a közle-
mény rovatba írják be: „Jótékony-
sági futás”)
Program:
10.00 megnyitó, rövid bemutatko-
zás, köszöntők
10.10 bemelegítés Bartos Dávid 
IRONMAN-triatlonistával
10.30–13.00 Futás
Távok min. 1 km, max. km nincs 
meghatározva, de időben 13.00-ig 
mindenkinek célba kell érkeznie. 
A futás ideje alatt a színpadon 
színes programokkal várjuk az 
érdeklődőket, támogatókat.
13.00 Futás zárása
13.30 Rendezvény zárása: Köszö-
netnyilvánítás a támogatók felé.
Érdeklődni a szervezőnél: 
Biri Imre  0630 822 2034, illetve a 
facebookon lehet.

Az eseményre mindenkit szeretettel várunk!
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 Október 03. (szombat) 10:00 
Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd fel! Kulturális tereink másként – Múzeumtól Ófaluig két keréken 
A biciklis túra a Magyar Földrajzi Múzeumtól indul, ahol megismerhetik a résztvevők, hogyan utaztak nagy magyar utazóink. A cél Érd-Ófalu, ahol 

szakvezetéssel nézhetik meg az érdeklődők Ófalu természeti és kultúrtörténeti értékeit. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.   

Október 16. (péntek) 14:00 
The Big Draw – Rajzoljunk történelmet!  
A rajzolásra 3 fős iskolai csapatok és családok jelentkezését várjuk 2015. szeptember 30-ig. A rendelkezésre álló 2 óra alatt rajzolhatják le a csapatok 

Érd városához kötődő legkedvesebb élményüket. Cél a jókedvű közös alkotás. A rajzokból pedig a legvégén összeállítjuk Érd „személyes” történetét. 

Előzetes regisztráció szükséges, a résztvevők emléklapot kapnak.  

November 07. (szombat) 14:00-18:00  
Őszbúcsúztató családi nap a múzeumban 
A családi napon – Sáska László orvosra, Afrika-kutatóra emlékezve – afrikai hangulattal várunk mindenkit. Kézműves foglalkozások, dobkészítés, 

afrikai játékok, filmvetítés (Xántus Gábor: Életem, Afrika: Dr. Sáska László nyomdokain) és Dr. Jakkel Anna: Magyar orvosként Afrikában című

előadása várja az érdeklődőket.  A részvétel ingyenes!

 2030 Érd, Budai út 4. 
Tel: 06 (23) 363-036 
e-mail: macsai@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu 

Szépségkirálynő választás
III. Érd Szépe

Legyél TE  2016 Királynője! 
Viseld TE a gyönyörű ZEMA porcelán koronát!

JELENTKEZZ TE IS! 
A feltételeket megtalálod a verseny

facebook és weboldalán!

Grafikai 
partnerünk:

Érd SzépeÉrd SSzépe

Érd Szépe választás régiós rendezvény sorozat,
ahol Érd és a környező települések

(Diósd,Tárnok, Százhalombatta, Sóskút,
Pusztazámor, Törökbálint, Budaörs) 

jelentkező lányaiból kerül 
megválasztásra a királynő.

Jelentkezés és információ:
nevezes@erdszepe.hu

     facebook.com/erdszepe
www.erdszepe.hu

Minden jelentkezőt szeretettel
várnak a szervezők: Bada Zoltán,

versenyalapító-szervező és
Tórizs Hajnalka, versenyigazgató.

ÉRDEKEL ÉRD?ÉRDEKEL ÉRD?
Akkor vegyél részt a Magyar Földrajzi Múzeum - 

Helytörténeti Gyűjteménye 
háromfordulós levelezős vetélkedőjén!

3. forduló:

 

A feladatlapokat, beküldési határidőket 
letöltheted innen:
www.foldrajzimuzeum.hu/felhivasok-i-37.html
Eredményhirdetés
2015. december 18-án lesz, 
a Magyar Földrajzi Múzeumban,
értékelés három korosztályban 
(11-12, 13-14 és 15-16 év)

Magyar Földrajzi Múzeum 
2030 Érd, Budai út 4.
Tel: 06 (23) 363 036
www.foldrajzimuzeum.hu

QR kód 
segítségével

is letöltheted!

A FORDULÓK TEMATIKÁJA:
1. forduló:

A
neander-völgyi

ősember

2. forduló:

Érd története
a neolitikumtól

középkorig

Érd története
a kora-újkortól
a XX. századig

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
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Október 16. (péntek) 14:00 
The Big Draw – Rajzoljunk történelmet!  
A rajzolásra 3 fős iskolai csapatok és családok jelentkezését várjuk 2015. szeptember 30-ig. A rendelkezésre álló 2 óra alatt rajzolhatják le a csapatok 

Érd városához kötődő legkedvesebb élményüket. Cél a jókedvű közös alkotás. A rajzokból pedig a legvégén összeállítjuk Érd „személyes” történetét. 
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Tizedik alkalommal rendezték meg az érdi 
védőnők a Szoptatás Világhetéhez kapcsolódó 
anyatejes napot, amelyen a gyermeküket szopta-
tó édesanyákat ünnepelték. 

Az ünnepséget immár ha-
g yományosan a Szepes 
Gyula Művelődési Központ-
ban tartották, szeptember 
18-án. A védőnők meghívá-
sára több mint százan jöttek 

el: legtöbben természetesen 
az édesanyák voltak babá-
ikkal, illetve nagyobb test-
vérekkel és az apukákkal, 
de jöttek várandós mamák 
is. A vendéglátást – egy-egy 
kis ajándékcsomagot és em-
léklapot, valamint a finom 
falatokat, gyümölcsöket – 
egy önkormányzati pályá-
zat segítségével finanszí-

rozták, emellett a rendez-
vénynek voltak támogatói 
is: a művelődési központ 
aulájában kiállítók várták 
az érdeklődő édesanyákat. 

Amíg ők nézelődtek, be-

szélgettek, a csemeték sem 
unatkoztak: Bukfenc bohóc, 
azaz Bölöni Réka szóra-
koztatta őket kedves játé-
kokkal, énekekkel. 

A vendégeket köszöntő rö-
vid műsort követően szak-
mai előadásra, beszélgeté-
sekre került sor. Az elhang-
zottak sokakat érdekelhet-
tek, hiszen, mint Nagyné 

Baán Teréz, a Bajcsy-Zsi-
linszky u. 47. sz. alatti ta-
nácsadóban dolgozó védő-
nő, a rendezvény egyik 
szervezője elmondta, az a 
tapasztalat, hogy várandós 
kismamák inkább a szülés-
re készülnek, nem a szopta-
tásra, így meglepetésként 
éri őket, ha a gyermek anya-
tejes táplálása során nehéz-
ségbe ütköznek.

– Erre ugyanúgy készülni 
kell, mint a baba születésére. 
Próbáljuk arra buzdítani a 
várandós anyukákat, hogy 
szerezzenek minél több isme-
retet e témában – mondta a 
védőnő.

A Szoptatás Világhete – és 
az ehhez kapcsolódó érdi 
anyatejes nap – kiemelt témá-
ja a szoptatás melletti mun-
kába állás volt. Mint Nagyné 
Baán Teréz elmondta, ta-
pasztalatai szerint ez egyre 
több családot érintő kérdés: 
ma már sok munkahely bizto-
sít lehetőséget arra, hogy az 
édesanya munkaidő alatt is 
meg tudja szoptatni gyerme-
két, akire, míg a mama dolgo-
zik, bébiszitter vigyáz.

Gyakori az is hogy a kis-
mamák otthon, internet se-
gítségével dolgoznak, és 
munka mellett látják egy cse-
csemőjüket.

Az idei rendezvény meghí-
vott vendége Sződy Judit 
laktációs tanácsadó volt, aki 
a császármetszés utáni 
szoptatási nehézségekről, 
illetve arról beszélt, hogyan 
segítheti a környezete a 
szoptató édesanyát. 

– A kisbaba gondozása, 
felnevelése minden korábbi 
kultúrában a közösség, és 
nem egyetlen ember feladata 
volt. Ma nagyon sokan telje-
sen egyedül vannak, az apu-
ka csak késő este ér haza, a 
nagyszülők távol élnek, de 
ha közel van a nagymama, 
az sem egyszerű, mivel az 
előző generáció másként 
gondolkozik a nevelésről, a 
csecsemő körüli tennivalók-
ról, és idegen számukra a 
ma elfogadott gyakorlat. 
A  nagyszülő akkor tud jól 

segíteni, ha abban nyújt tá-
mogatást a fiataloknak, ami-
ben azok kérik, és felismeri, 
hogy a kisbaba nem az ő, ha-
nem a fia, lánya gyermeke – 
hansúlyozta lapunknak nyi-
latkozva az Uzsoki kórház 
szoptatási tanácsadója. 

Az előadás mellett mód 
nyílt kötetlenebb beszélgetés-
re, kérdések, problémák meg-
beszélésére is, amiben Bog-
nár Krisztina védőnő, szop-
tatási tanácsadó állt az anyu-
kák rendelkezésére. Nemcsak 
a mamák, hanem a gyerekek 
is nagyon jól érezték magu-
kat, főleg, hogy a rendezvény 
– ahogy az eddigiek is – tom-
bolával zárult, így anyukák és 
gyermekeik ajándékokkal 
megrakodva térhettek haza.

n ÁdÁm Katalin

Végéhez közelednek a Pest megyei iskolák Kör-
nyezet és Energia Operatív Program keretében 
megvalósuló energiahatékonysági beruházásai. 
Összesen több mint félmilliárd forintot fordítottak 
az épületekre. 

Érden és környékén is 
több iskola megújulhatott a 
beruházásoknak köszönhe-
tően, többek közt az Érdlige-
ti Általános Iskola Túr utcai 
épülete is. Itt mutatták be a 
Környezet és Energia Ope-
ratív Programot (KEOP), és 
a résztvevők bejárhatták az 
új köntösbe öltöztetett épü-
letet.

A rendezvényen Hanesz 
József, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ 
(KLIK) elnöke örömét fejez-
te ki, hogy Pest megyei isko-
lák komoly fejlesztési forrá-
sokban részesülhettek a 
KEOP-programnak köszön-
hetően.

– Külön öröm számomra, 
hogy az ország egyik legfia-
talabb városában tudtunk 
végrehajtani ilyen beruhá-

zásokat – hangsúlyozta a 
KLIK elnöke, megjegyezve: 
amellett, hogy ezek az épü-
letek modernebbé, energia-
takarékossá váltak, fontos 
az is, hogy az ide járó gyere-
kek a környezetet védő meg-
oldásokkal találkozhatnak. 
Hanesz József arról is szót 
ejtett, hogy remélhetően 
lesz forrás az intézmények 
belső megújulására is.

Lukács Sándor, a KLIK 
KEOP-projektvezetője is-
mertette az érdi beruházá-
sok részleteit, hangsúlyoz-
va: a szemmel látható válto-
zások – megújult homlokzat, 
nyílászárók – mellett kör-
nyezetkímélőbb, olcsóbb 
működést lehetővé tevő be-
ruházások történtek az in-
tézményekben: 40–70 nap-
elem került fel minden isko-

lára, ami jelentős energia-
megtakarítást eredményez, 
és a károsanyag-kibocsátás 
is csökken.

T. Mészáros András pol-
gármester elsőként a helyi 
iskolafejlesztésekről, önkor-
mányzati energiatakaré-
kossági beruházásokról be-
szélt. Az érdligeti iskola 
másik épülete, illetve a Vö-
rösmarty gimnázium pár 
éve átesett már energetikai 
felújításon. T. Mészáros 
András hangsúlyozta azt is: 
a város lakosainak átlag-
életkora alig 34 esztendő, 
Érd népessége folyamato-
san nő, így az egyik legfon-
tosabb feladat az itt élő 
gyermekek oktatásának, 
nevelésének megfelelő szín-
vonalú biztosítása. 

A polgármester beszélt 
arról az oktatásfejlesztési 
koncepcióról, amit lapunk 
megjelenését követően, e hét 
csütörtökön tárgyal a köz-
gyűlés. A koncepció tartal-
mazza a Batthyány iskola és 
a mellette lévő óvoda újjá-
építését, a Teleki iskola bel-

ső megújítását, átalakítását, 
valamint egy új általános 
iskolai, óvodai, közösségi 
komplexum létrehozását.

– Ezeknél az intézmény-
fejlesztéseknél gondolunk 
arra, hogy a testneveléshez 
elengedhetetlen tornaterem, 
a szükséges tanuszoda is 
megépülhessen, és meg is 
épüljön pár esztendő alatt – 
mondta a városvezető, hoz-
záfűzve: a többi iskola meg-
újítását is szeretnék bele-
venni e programba, beleért-

ve a Kós Károly szakiskolát 
is.

– Kormányhatározat tar-
talmazza, hogy a közösségi 
közlekedés problémáit Ér-
den meg kell oldani, azonna-
li határidővel. Reméljük, a 
közösségi közlekedés fej-
lesztésének köszönhetően 
nem okoz majd problémát az 
érdi általános és középisko-
lákba járni, és Érdről járni 
egyetemre és főiskolára – 
zárta szavait a polgármes-
ter. n ÁdÁm Katalin

Érden és környékén is több iskola megújult a az elmúlt hónapokban 

Ünnepélyes iskolabejárás a Túr utcában
Se túl hideg, se túl meleg 
Bár a fűtési szezon még nem kezdődött el, az energetikai 
felújítás hatásait már érzik a három érintett érdi iskola diák-
jai, tanárai. Nincsenek beázások, nem húznak az ablakok, és 
a szeptemberi hőség sem jelentett problémát a szigetelés-
nek köszönhetően. A gyerekek pedig vigyáznak a szép fa-
lakra, a megújult környezetre, amelyet nagyon értékelnek – 
tudtuk meg az iskolaigazgatóktól. 
A KEOP 5.6.0 program keretében Érdi Bolyai János Általános 
Iskolát és tornatermét 165 millió forintból korszerűsítették, 
az Érdligeti Általános Iskola Túr utcai épületét 151 millióból, 
az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola pedig 186 millió forint-
ból újulhatott meg.

Az anyatej ünnepe

Ingyenes érdi rendez-
vények kismamáknak, 
várandós anyukáknak:

Október 1.: Szülésfelké-
szítő tanfolyam (kétheten-
ként a szakrendelőben)
Október 3.: Szoptass sza-
badon! – akció a főtéren
Október 6.: a Babahordo-
zó Hét érdi rendezvénye

Egyre több anyuka táplálja anyatejjel a gyermekét: a védő-
női szolgálat adatai szerint 2014-ben az érdi csecsemők 66 
százaléka 4 hónapos koráig, 53 százalékuk pedig féléves ko-
ráig kizárólag anyatejet kapott, sőt, 46 százalékuk egyéves 
kora után is szopott. Főleg ez utóbbi arány javult jelentősen, 
ugyanis 2013-ban az egy év felettiek csupán 28 százaléka 
kapott anyatejet.

Míg az édesanyák beszélgettek, 
Bukfenc bohóc varázsolta el a ki-
csiket 
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Itt a szüret ideje, s ezzel a szüreti báloké is. 
A köztünk élő erdélyiek és székelyek az elmúlt 
hétvégén jól szórakoztak, és azok is jól érezték 
magukat, akiket barátként hívtak meg. Az Erdélyi 
Magyarok és Székelyek szüreti bálját első alka-
lommal rendezték meg a Finta rendezvényte-
remben.

Pálinkával, pezsgővel fo-
gadták a vendégeket a népvi-
seletbe öltözött házigazdák; 
táncosok és zenészek álltak 
sorfalat, beszélgettek a meg-
hívottakkal – köztük a város 
megjelent vezetőivel is.

A bált Gáspár Antal, az 
Erdélyi Magyarok és Széke-
lyek Érdi Egyesülete elnöke 
nyitotta meg.

A hangulatosan berende-
zett Finta-teremben az asz-
talokon finomságok várták a 
vendégeket: kosárban, tál-
ban, tányérban. És persze 

most sem maradhattak el a 
házi pálinkák és a tavalyi bo-
rok – az ideiek a szüret után 
még a pincékben forrnak.

Elsőként a bál fővédnöke, 
dr. Aradszki András állam-
titkár, országgyűlési képvi-
selő állt a mikrofon elé, és 
így fogalmazott: 

– Kellenek a szüretek, a 
betakarítás élménye, amikor 
már látjuk munkánk gyü-
mölcsét. Ez a szüreti bál iga-
zi ünnepe ennek a fontos 
munkának. Külön öröm a 
számunkra, hogy az itt élő 

erdélyi magyarok és széke-
lyek báloznak. Székelyföld 
ma is a magyarság egyik leg-
fontosabb aranytartaléka, 
az erejével, az összetartozá-
sával – mondta a képviselő. 

T. Mészáros András pol-
gármester azt mondta: jó, 
hogy vannak köztünk nem-
zetiségiek, mert olyan ha-
gyományokat ápolnak, ame-
lyek gazdagítják az itt élők 
mindennapjait.

Az ifjú verselők a székely 
nép dicsőségét zengték. Szi-
lágyi Béla Székely Miatyánk 
című költeményében az egyik 
verssor például így szólt: „A 
székely nép felülmúlja az ösz-
szes többi népeket… a szé-
kely csak győzni fog!” 

Simó Károly alpolgár-
mester, az Erdélyi Magya-
rok és Székelyek Érdi Egye-
sületének egyik alapító tag-
ja lapunknak nyilatkozva 
azt emelte ki, hogy régi ötlet 
valósult meg az egyesület 
létrehozásával. Idén április-
ban tartották meg alakuló 
összejövetelüket. – Hagyo-
mányt teremtünk a tavaszi 
farsangi ünnepséggel, és 
ezzel az őszi bállal – tette 
hozzá. 

– Vajon hány székely szár-
mazású élhet köztünk? – 
kérdeztem Józsa Csaba 
László egyesületi vezetőségi 
tagtól. – Sajnos nincs pontos 
adatunk róluk, de biztosan 
több ezren. Akár három-

négyezer székely is élhet Ér-
den – mondta. 

A hangulathoz a finom ét-
kek és italok mellé járt a jó 
zene is, ami táncra perdített 
mindenkit. A talpalávalót a 
Siculus együttes húzta késő 
éjszakáig. A diósdi Napró-
zsafa Együttes pedig szé-
kelyföldi és szilágysági tán-
caival színesítette a progra-
mot. 

Ez a bál nemcsak a mula-
tozásra, de a kapcsolatte-
remtésre is kiváló alkalom 
volt. 

(Az ófalusiak is báloztak: 
az ő szüreti báljukról szóló 
beszámolónkat a 24. oldalon 
olvashatják!)

n temesi lÁszló 

„Székelyföld ma is a magyarság aranytartaléka”

Erdélyiek és székelyek szüreti bálja a Fintában

T. Mészáros András polgármester (balra) és Aradszki András képviselői is jól mulatott a bálon 

Hajnalik ropták a vendégek – muníció volt bőven 
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Tizedik alkalommal rendezték meg az érdi 
védőnők a Szoptatás Világhetéhez kapcsolódó 
anyatejes napot, amelyen a gyermeküket szopta-
tó édesanyákat ünnepelték. 

Az ünnepséget immár ha-
g yományosan a Szepes 
Gyula Művelődési Központ-
ban tartották, szeptember 
18-án. A védőnők meghívá-
sára több mint százan jöttek 

el: legtöbben természetesen 
az édesanyák voltak babá-
ikkal, illetve nagyobb test-
vérekkel és az apukákkal, 
de jöttek várandós mamák 
is. A vendéglátást – egy-egy 
kis ajándékcsomagot és em-
léklapot, valamint a finom 
falatokat, gyümölcsöket – 
egy önkormányzati pályá-
zat segítségével finanszí-

rozták, emellett a rendez-
vénynek voltak támogatói 
is: a művelődési központ 
aulájában kiállítók várták 
az érdeklődő édesanyákat. 

Amíg ők nézelődtek, be-

szélgettek, a csemeték sem 
unatkoztak: Bukfenc bohóc, 
azaz Bölöni Réka szóra-
koztatta őket kedves játé-
kokkal, énekekkel. 

A vendégeket köszöntő rö-
vid műsort követően szak-
mai előadásra, beszélgeté-
sekre került sor. Az elhang-
zottak sokakat érdekelhet-
tek, hiszen, mint Nagyné 

Baán Teréz, a Bajcsy-Zsi-
linszky u. 47. sz. alatti ta-
nácsadóban dolgozó védő-
nő, a rendezvény egyik 
szervezője elmondta, az a 
tapasztalat, hogy várandós 
kismamák inkább a szülés-
re készülnek, nem a szopta-
tásra, így meglepetésként 
éri őket, ha a gyermek anya-
tejes táplálása során nehéz-
ségbe ütköznek.

– Erre ugyanúgy készülni 
kell, mint a baba születésére. 
Próbáljuk arra buzdítani a 
várandós anyukákat, hogy 
szerezzenek minél több isme-
retet e témában – mondta a 
védőnő.

A Szoptatás Világhete – és 
az ehhez kapcsolódó érdi 
anyatejes nap – kiemelt témá-
ja a szoptatás melletti mun-
kába állás volt. Mint Nagyné 
Baán Teréz elmondta, ta-
pasztalatai szerint ez egyre 
több családot érintő kérdés: 
ma már sok munkahely bizto-
sít lehetőséget arra, hogy az 
édesanya munkaidő alatt is 
meg tudja szoptatni gyerme-
két, akire, míg a mama dolgo-
zik, bébiszitter vigyáz.

Gyakori az is hogy a kis-
mamák otthon, internet se-
gítségével dolgoznak, és 
munka mellett látják egy cse-
csemőjüket.

Az idei rendezvény meghí-
vott vendége Sződy Judit 
laktációs tanácsadó volt, aki 
a császármetszés utáni 
szoptatási nehézségekről, 
illetve arról beszélt, hogyan 
segítheti a környezete a 
szoptató édesanyát. 

– A kisbaba gondozása, 
felnevelése minden korábbi 
kultúrában a közösség, és 
nem egyetlen ember feladata 
volt. Ma nagyon sokan telje-
sen egyedül vannak, az apu-
ka csak késő este ér haza, a 
nagyszülők távol élnek, de 
ha közel van a nagymama, 
az sem egyszerű, mivel az 
előző generáció másként 
gondolkozik a nevelésről, a 
csecsemő körüli tennivalók-
ról, és idegen számukra a 
ma elfogadott gyakorlat. 
A  nagyszülő akkor tud jól 

segíteni, ha abban nyújt tá-
mogatást a fiataloknak, ami-
ben azok kérik, és felismeri, 
hogy a kisbaba nem az ő, ha-
nem a fia, lánya gyermeke – 
hansúlyozta lapunknak nyi-
latkozva az Uzsoki kórház 
szoptatási tanácsadója. 

Az előadás mellett mód 
nyílt kötetlenebb beszélgetés-
re, kérdések, problémák meg-
beszélésére is, amiben Bog-
nár Krisztina védőnő, szop-
tatási tanácsadó állt az anyu-
kák rendelkezésére. Nemcsak 
a mamák, hanem a gyerekek 
is nagyon jól érezték magu-
kat, főleg, hogy a rendezvény 
– ahogy az eddigiek is – tom-
bolával zárult, így anyukák és 
gyermekeik ajándékokkal 
megrakodva térhettek haza.

n ÁdÁm Katalin

Végéhez közelednek a Pest megyei iskolák Kör-
nyezet és Energia Operatív Program keretében 
megvalósuló energiahatékonysági beruházásai. 
Összesen több mint félmilliárd forintot fordítottak 
az épületekre. 

Érden és környékén is 
több iskola megújulhatott a 
beruházásoknak köszönhe-
tően, többek közt az Érdlige-
ti Általános Iskola Túr utcai 
épülete is. Itt mutatták be a 
Környezet és Energia Ope-
ratív Programot (KEOP), és 
a résztvevők bejárhatták az 
új köntösbe öltöztetett épü-
letet.

A rendezvényen Hanesz 
József, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ 
(KLIK) elnöke örömét fejez-
te ki, hogy Pest megyei isko-
lák komoly fejlesztési forrá-
sokban részesülhettek a 
KEOP-programnak köszön-
hetően.

– Külön öröm számomra, 
hogy az ország egyik legfia-
talabb városában tudtunk 
végrehajtani ilyen beruhá-

zásokat – hangsúlyozta a 
KLIK elnöke, megjegyezve: 
amellett, hogy ezek az épü-
letek modernebbé, energia-
takarékossá váltak, fontos 
az is, hogy az ide járó gyere-
kek a környezetet védő meg-
oldásokkal találkozhatnak. 
Hanesz József arról is szót 
ejtett, hogy remélhetően 
lesz forrás az intézmények 
belső megújulására is.

Lukács Sándor, a KLIK 
KEOP-projektvezetője is-
mertette az érdi beruházá-
sok részleteit, hangsúlyoz-
va: a szemmel látható válto-
zások – megújult homlokzat, 
nyílászárók – mellett kör-
nyezetkímélőbb, olcsóbb 
működést lehetővé tevő be-
ruházások történtek az in-
tézményekben: 40–70 nap-
elem került fel minden isko-

lára, ami jelentős energia-
megtakarítást eredményez, 
és a károsanyag-kibocsátás 
is csökken.

T. Mészáros András pol-
gármester elsőként a helyi 
iskolafejlesztésekről, önkor-
mányzati energiatakaré-
kossági beruházásokról be-
szélt. Az érdligeti iskola 
másik épülete, illetve a Vö-
rösmarty gimnázium pár 
éve átesett már energetikai 
felújításon. T. Mészáros 
András hangsúlyozta azt is: 
a város lakosainak átlag-
életkora alig 34 esztendő, 
Érd népessége folyamato-
san nő, így az egyik legfon-
tosabb feladat az itt élő 
gyermekek oktatásának, 
nevelésének megfelelő szín-
vonalú biztosítása. 

A polgármester beszélt 
arról az oktatásfejlesztési 
koncepcióról, amit lapunk 
megjelenését követően, e hét 
csütörtökön tárgyal a köz-
gyűlés. A koncepció tartal-
mazza a Batthyány iskola és 
a mellette lévő óvoda újjá-
építését, a Teleki iskola bel-

ső megújítását, átalakítását, 
valamint egy új általános 
iskolai, óvodai, közösségi 
komplexum létrehozását.

– Ezeknél az intézmény-
fejlesztéseknél gondolunk 
arra, hogy a testneveléshez 
elengedhetetlen tornaterem, 
a szükséges tanuszoda is 
megépülhessen, és meg is 
épüljön pár esztendő alatt – 
mondta a városvezető, hoz-
záfűzve: a többi iskola meg-
újítását is szeretnék bele-
venni e programba, beleért-

ve a Kós Károly szakiskolát 
is.

– Kormányhatározat tar-
talmazza, hogy a közösségi 
közlekedés problémáit Ér-
den meg kell oldani, azonna-
li határidővel. Reméljük, a 
közösségi közlekedés fej-
lesztésének köszönhetően 
nem okoz majd problémát az 
érdi általános és középisko-
lákba járni, és Érdről járni 
egyetemre és főiskolára – 
zárta szavait a polgármes-
ter. n ÁdÁm Katalin

Érden és környékén is több iskola megújult a az elmúlt hónapokban 

Ünnepélyes iskolabejárás a Túr utcában
Se túl hideg, se túl meleg 
Bár a fűtési szezon még nem kezdődött el, az energetikai 
felújítás hatásait már érzik a három érintett érdi iskola diák-
jai, tanárai. Nincsenek beázások, nem húznak az ablakok, és 
a szeptemberi hőség sem jelentett problémát a szigetelés-
nek köszönhetően. A gyerekek pedig vigyáznak a szép fa-
lakra, a megújult környezetre, amelyet nagyon értékelnek – 
tudtuk meg az iskolaigazgatóktól. 
A KEOP 5.6.0 program keretében Érdi Bolyai János Általános 
Iskolát és tornatermét 165 millió forintból korszerűsítették, 
az Érdligeti Általános Iskola Túr utcai épületét 151 millióból, 
az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola pedig 186 millió forint-
ból újulhatott meg.

Az anyatej ünnepe

Ingyenes érdi rendez-
vények kismamáknak, 
várandós anyukáknak:

Október 1.: Szülésfelké-
szítő tanfolyam (kétheten-
ként a szakrendelőben)
Október 3.: Szoptass sza-
badon! – akció a főtéren
Október 6.: a Babahordo-
zó Hét érdi rendezvénye

Egyre több anyuka táplálja anyatejjel a gyermekét: a védő-
női szolgálat adatai szerint 2014-ben az érdi csecsemők 66 
százaléka 4 hónapos koráig, 53 százalékuk pedig féléves ko-
ráig kizárólag anyatejet kapott, sőt, 46 százalékuk egyéves 
kora után is szopott. Főleg ez utóbbi arány javult jelentősen, 
ugyanis 2013-ban az egy év felettiek csupán 28 százaléka 
kapott anyatejet.

Míg az édesanyák beszélgettek, 
Bukfenc bohóc varázsolta el a ki-
csiket 
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Itt a szüret ideje, s ezzel a szüreti báloké is. 
A köztünk élő erdélyiek és székelyek az elmúlt 
hétvégén jól szórakoztak, és azok is jól érezték 
magukat, akiket barátként hívtak meg. Az Erdélyi 
Magyarok és Székelyek szüreti bálját első alka-
lommal rendezték meg a Finta rendezvényte-
remben.

Pálinkával, pezsgővel fo-
gadták a vendégeket a népvi-
seletbe öltözött házigazdák; 
táncosok és zenészek álltak 
sorfalat, beszélgettek a meg-
hívottakkal – köztük a város 
megjelent vezetőivel is.

A bált Gáspár Antal, az 
Erdélyi Magyarok és Széke-
lyek Érdi Egyesülete elnöke 
nyitotta meg.

A hangulatosan berende-
zett Finta-teremben az asz-
talokon finomságok várták a 
vendégeket: kosárban, tál-
ban, tányérban. És persze 

most sem maradhattak el a 
házi pálinkák és a tavalyi bo-
rok – az ideiek a szüret után 
még a pincékben forrnak.

Elsőként a bál fővédnöke, 
dr. Aradszki András állam-
titkár, országgyűlési képvi-
selő állt a mikrofon elé, és 
így fogalmazott: 

– Kellenek a szüretek, a 
betakarítás élménye, amikor 
már látjuk munkánk gyü-
mölcsét. Ez a szüreti bál iga-
zi ünnepe ennek a fontos 
munkának. Külön öröm a 
számunkra, hogy az itt élő 

erdélyi magyarok és széke-
lyek báloznak. Székelyföld 
ma is a magyarság egyik leg-
fontosabb aranytartaléka, 
az erejével, az összetartozá-
sával – mondta a képviselő. 

T. Mészáros András pol-
gármester azt mondta: jó, 
hogy vannak köztünk nem-
zetiségiek, mert olyan ha-
gyományokat ápolnak, ame-
lyek gazdagítják az itt élők 
mindennapjait.

Az ifjú verselők a székely 
nép dicsőségét zengték. Szi-
lágyi Béla Székely Miatyánk 
című költeményében az egyik 
verssor például így szólt: „A 
székely nép felülmúlja az ösz-
szes többi népeket… a szé-
kely csak győzni fog!” 

Simó Károly alpolgár-
mester, az Erdélyi Magya-
rok és Székelyek Érdi Egye-
sületének egyik alapító tag-
ja lapunknak nyilatkozva 
azt emelte ki, hogy régi ötlet 
valósult meg az egyesület 
létrehozásával. Idén április-
ban tartották meg alakuló 
összejövetelüket. – Hagyo-
mányt teremtünk a tavaszi 
farsangi ünnepséggel, és 
ezzel az őszi bállal – tette 
hozzá. 

– Vajon hány székely szár-
mazású élhet köztünk? – 
kérdeztem Józsa Csaba 
László egyesületi vezetőségi 
tagtól. – Sajnos nincs pontos 
adatunk róluk, de biztosan 
több ezren. Akár három-

négyezer székely is élhet Ér-
den – mondta. 

A hangulathoz a finom ét-
kek és italok mellé járt a jó 
zene is, ami táncra perdített 
mindenkit. A talpalávalót a 
Siculus együttes húzta késő 
éjszakáig. A diósdi Napró-
zsafa Együttes pedig szé-
kelyföldi és szilágysági tán-
caival színesítette a progra-
mot. 

Ez a bál nemcsak a mula-
tozásra, de a kapcsolatte-
remtésre is kiváló alkalom 
volt. 

(Az ófalusiak is báloztak: 
az ő szüreti báljukról szóló 
beszámolónkat a 24. oldalon 
olvashatják!)

n temesi lÁszló 

„Székelyföld ma is a magyarság aranytartaléka”

Erdélyiek és székelyek szüreti bálja a Fintában

T. Mészáros András polgármester (balra) és Aradszki András képviselői is jól mulatott a bálon 

Hajnalik ropták a vendégek – muníció volt bőven 
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A bajnoki táblázat második helyén álló Videoton 
II győzelmi sorozatának folytatására készült, de 
az Érdi VSE – a győri pontszerzés után – újabb 
bravúrban bízott.

Az Érdi VSE a mérkőzés 
elején meglepte a vendégeket, 
sorra vezette támadásait, a 
labdavesztések után pedig 
azonnal visszazártak, így le-
hetőséget sem adtak a Video-
ton második csapatának a 
gólszerzésre. A fehérváriak a 
mérkőzés elején nem találták 
az ellenszert az érdiek játéká-
ra. Azonban hiába rendezett a 
hazai csapat tűzijátékot az 

ellenfél kapujánál, a lövések 
rendre kipattantak a vendég-
védőkről. Tizenöt percnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy a 
fehérváriak először veszé-
lyeztessék a hazai kaput, ek-
kor Kertésznek kétszer is bra-
vúrra volt szüksége, hogy a 
góltól megóvja kapuját. A fél-
idő közepén egyik csapat sem 
tudott a másik fölé kerekedni, 
így kiegyenlített küzdelem 
zajlott a mezőnyben. A ven-
dégcsapat támadásait rendre 
kapura lövéssel fejezte be, 
míg a hazai támadások az 
utolsó passzokon akadtak el. 
Nem sokkal az első félidő vége 
előtt egy könnyen befújt sza-
badrúgáshoz jutott a vendég-
csapat. Heffler – ebben a sze-
zonban ötször játszott az NB 
I-es csapatban – 18 méterről a 
sorfal fölött a jobb kapufa mel-
lett lőtt szerencsésen a kapu-
ba: a labda éppen Kertész 
előtt pattant a földre, akit ez 

megzavart és már nem tudott 
hárítani.

Az érdiek a második játék-
részben sorra alakították ki 
helyzeteiket, de előbb Kele-
men hibázott, majd Gyurácz 
labdáját a kapu torkában 
nem találta el Balázsovics. 
A kihagyott lehetőségek 
után váratlanul jött az újabb 
vendéggól. A 65. percben 
Honti a tizenhatoson belül 
testtel ellökte a vendégek tá-
madóját, amiért a játékveze-
tő büntetőt ítélt, s Kertész 
rossz irányba vetődött.

A második gól megfogta az 
érdieket, s a 76. percben le-
blokkolt a védelem, így Heffler 
tizenhat méterről gurított a 
jobb sarokba. A 90. percben 
egy kontrát követően négy Vi-
deoton játékos vitte Kertészre 
és Országra a labdát, s a lét-

számfölényüket kihasználva 
negyedik góljukat is megsze-
rezték a székesfehérváriak.

Az Érdi VSE három győze-
lemmel, két döntetlennel, két 
vereséggel újoncként a tabella 
hetedik helyén áll tizenegy 
pontjával, de csak jobb gólkü-
lönbséggel a mögötte álló há-

rom csapathoz képest, amiknek 
szintén tizenegy pontjuk van.

A következő fordulóban 
szeptember 27-én, vasárnap 
14 órakor a bajnoki tabellát 
vezető Ferencvárosi TC II csa-
patával találkozik az Érdi 
VSE a Népligeti Sportcent-
rumban.

A januárban megszerzett tizenegyedik világbaj-
noki cím után az érdi vitorlázó, Majthényi Szabolcs 
oldalán Domokos Andrással Európa-bajnok lett a 
horvátországi Umagban rendezett kontinensvi-
adalon.

Már a csütörtöki két futam 
után magabiztos előnnyel vár-
ta a múlt pénteki utolsó ver-
senynapot Majthényi Szabolcs 
és Domokos András, hisz a 
zárófutamokon egy tizenket-
tedik és egy hatodik helyet 
szereztek, s az első futamban 
elért tizennyolcadik, valamint 
az előbb említett tizenkette-

dik hely kiesett az összesítés-
ben elért eredményekből, 
amelybe így négy első, egy 
második, egy negyedik és egy 
hatodik hely tartozott bele, 
amellyel a végeredmény alap-
ján simán, 16 helyezési ponttal 
nyertek a holland Endo Kra-
mer és Ard Geelkerken páros 
előtt, akik 28 pontot értek el. 

A mostani a hatodik Euró-
pa-bajnoki címe Majthé nyi-
nak és Domokosnak, akik 
így a hajóosztály koronázat-
lan királyai a maguk tizen-
egy világbajnoki, hat Euró-
pa-bajnoki aranyérmükkel, 
s emellett további öt vb- és 
két Eb-éremmel is büszkél-
kedhetnek.

A repülőhollandi vitorlás 
az 1992-es olimpián volt utol-
jára az ötkarikás játékok 
programjában, épp azelőtt, 
hogy Majthényiék elkezdték 
volna gyűjteni a világbajnoki 
címeket…

 n D.B. 

Vb után Eb-győztesek

Nem jött össze a vezető gól – a következő fordulóban a Ferencvárosi TC II-vel találkozik az Érdi VSE

Hazai pályán nem megy 

Mezőnyben jól játszott a fehér mezes hazai csapat, de a góllövés most nem ment

A mostani a hatodik Eb-győzelmük 

Mestermérleg
Limperger Zsolt (Érdi 
VSE): Itt is, ott is megvoltak 
a helyzetek. A két csapat kö-
zött annyi volt a különbség, 
hogy ők berúgták, mi nem. 
Tovább gyakoroljuk a hely-
zetek kihasználását.

Disztl László (Videoton FC 
II): A nagy szél jelentősen 
befolyásolta az első félidei 
játékunkat, de szerencsére 
így is előnyt tudtunk szerez-
ni. A második félidőben szél-
től támogatva sikerült egy 
meggyőző győzelmet aratni.

NB III, Nyugati csoport, 
nyolcadik forduló:
Csornai SE–Dorogi FC 0–4
Sárvári FC– 

Mosonmagyaróvári TE 1904 2–1
III. ker. TVE–ETO FC Győr 0–2
Csepel FC–Diósdi TC-SELECT 0–1
Tatabánya FC– 

TARR Andráshida SC 3–3
Balatonfüredi FC–BKV Előre 2–0
MTK Budapest II–Puskás 

Akadé mia II 0–2
Érdi VSE–VIDEOTON FC II 0–4 (0–1)
Érd, Ercsi úti sporttelep, 350 néző
Vezette: Bereczki, asszisztensek: Hima, Molnár I.
Érd: Kertész – Ország, Csiszár, Hegedűs, Cservenka – Honti, 
Csizmadia – Gyurácz, Kovács Béla (Balázsovics, 56. perc), Ke-
lemen – Skita (Pintér 56. p.).
Vezetőedző: Limperger Zsolt
VIDEOTON FC II: Gábor – Ács, Baksa, Szekeres, Király Bence 
(Kókány 83. p.) – Heffler, Paudits, Bognár (Kónya K., 91. p.) – 
Dobsa, Géresi, Büki (Schiller, 87. p.)
Vezetőedző: Disztl László
Gólszerzők: Heffler 41., 76. p., Géresi 67. p., Ács 90. p.
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az ellenszert az érdiek játéká-
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ta a múlt pénteki utolsó ver-
senynapot Majthényi Szabolcs 
és Domokos András, hisz a 
zárófutamokon egy tizenket-
tedik és egy hatodik helyet 
szereztek, s az első futamban 
elért tizennyolcadik, valamint 
az előbb említett tizenkette-

dik hely kiesett az összesítés-
ben elért eredményekből, 
amelybe így négy első, egy 
második, egy negyedik és egy 
hatodik hely tartozott bele, 
amellyel a végeredmény alap-
ján simán, 16 helyezési ponttal 
nyertek a holland Endo Kra-
mer és Ard Geelkerken páros 
előtt, akik 28 pontot értek el. 

A mostani a hatodik Euró-
pa-bajnoki címe Majthé nyi-
nak és Domokosnak, akik 
így a hajóosztály koronázat-
lan királyai a maguk tizen-
egy világbajnoki, hat Euró-
pa-bajnoki aranyérmükkel, 
s emellett további öt vb- és 
két Eb-éremmel is büszkél-
kedhetnek.

A repülőhollandi vitorlás 
az 1992-es olimpián volt utol-
jára az ötkarikás játékok 
programjában, épp azelőtt, 
hogy Majthényiék elkezdték 
volna gyűjteni a világbajnoki 
címeket…
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Mezőnyben jól játszott a fehér mezes hazai csapat, de a góllövés most nem ment

A mostani a hatodik Eb-győzelmük 

Mestermérleg
Limperger Zsolt (Érdi 
VSE): Itt is, ott is megvoltak 
a helyzetek. A két csapat kö-
zött annyi volt a különbség, 
hogy ők berúgták, mi nem. 
Tovább gyakoroljuk a hely-
zetek kihasználását.
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II): A nagy szél jelentősen 
befolyásolta az első félidei 
játékunkat, de szerencsére 
így is előnyt tudtunk szerez-
ni. A második félidőben szél-
től támogatva sikerült egy 
meggyőző győzelmet aratni.
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Az elmúlt egy héten ismét két mérkőzést játszott 
az ÉRD női kézilabdacsapata a női bajnokság-
ban: előbb a Győri Audit ETO KC-t hazai pályán 
fogadták Szabó Edináék, majd Budaörsre látogat-
tak.

ÉRD–Győri Audi ETO KC
Az már a győriek elleni mér-

kőzés előtt tudható volt, hogy 

nem az ÉRD a mérkőzés esé-
lyese, és ez a mérkőzésen is 
igen hamar beigazolódott.

Egy 5–0-s sorozattal kezd-
tek a vendégek, innen pedig 
csak kapaszkodni tudtak 
Klivinyi Kingáék, hisz 
ugyan a 14. percben három 
gólra feljöttek, de – ahogy a 
mérkőzés után Szabó Edina 
elmondta – nem tudták átlép-
ni saját árnyékukat. Amint 
pariba kerültek, rögtön jött 
is egy kisebb hullámvölgy, 
amit a vendégek kihasznál-
va ismét többgólos előnyre 
tettek szert, a félidőre pedig 
11–16-tal vonultak a csapa-
tok.

A második játékrészt 
ugyanúgy kezdte az ÉRD, 
ahogy az elsőt… egy 5–0-s ne-
gatív sorozattal. A tízgólos hát-
rányból négyet tudtak faragni 
Mariama Signatéék, ám a 42. 
perctől ismét megújultak a Rá-
ba-partiak, és a hajrá előtt már 
tizenegy góllal vezettek. Ek-
kor már Szabó Edina is el-
könyvelte a vereséget, s a kez-
dő sor helyére a fiatalokat 
küldte be, akik nem vallottak 

szégyent, s az utolsó negyed-
órát egy góllal megnyerték a 
Gulyás Vandával, Szabó La-
urával és Takács Kittivel fel-
álló érdiek, de ez már nem se-
gített. Az ÉRD hazai pályán 
nem tudott csodát tenni a Győr 
ellen, amely kilenc góllal, 36–
27-re nyert.

Budaörs–ÉRD
Az erőviszonyok miatt a tér-

ségi találkozón is igazolta ma-
gát a papírforma, hisz Szabó 
Edina gárdája az élvonalba 
frissen feljutó Budaörshöz lá-

togatott, ahol az újonc nem volt 
ellenfele Klivinyi Kingáéknak, 
hisz a 12. percben már 9–1-re 
vezettek. Sőt, igen hamar, már 
alig negyedóra játék után tíz 
volt közte, a huszadik percben 
pedig tizenkettő, az érdiek ti-

zenhat góljából pedig nyolcat 
Katarina Krpezs-Slezák szer-
zett. Az első játékrészben a fél 
tucat hazai hétméteresnek kö-
szönhetően a Budaörs némileg 
felkapaszkodott, de ekkor már 
eldőlt a mérkőzés végkimene-
tele, az ÉRD tízgólos előnnyel 
mehetett szünetre. 

A második harminc perc-
ben a hazaiak öt gólra felka-
paszkodtak, ezt követően vi-
szont a kezdő sor néhány perc 
erejéig visszatért, s 16–21 
után sorozatban hat gólt rá-
moltak Mihály Attila csapa-
tának. Az utolsó 15–20 perc-
ben a fiatalok is lehetőséget 
kaptak, a vállsérülés miatt 
nélkülözött Andjela Bula-
tovics helyére nevezett Ber-
nát Dorina pedig első felnőtt 
NB I-es mérkőzésén első tá-
madásából eredményes volt, s 

a hajrában a folyamatosan fi-
zikailag gyengülő hazaiak el-
len már a „második sor” ját-
szott a vendégeknél, akik az 
érdi előnyt tovább tudták nö-
velni, s végül tizenkét gólos 
győzelmet arattak.

Időközben az ÉRD junior 
csapata megszerezte első győ-
zelmét az NB I-ben négy fordu-
ló után, hisz idegenben, Buda-
örsön 29–16-os győzelmet ara-
tott, ahol remek játékkal, a gó-
lokat megosztva nyertek az 
érdiek, míg az ifjúsági csapat 
58–20-ra nyert, ahol Lozsi 
Erna tizennégyszer, Braun 
Laura Csenge pedig tízszer 
volt eredményes.

n DOmONkOS BáLINT

A szeptember általában az 
új tanév kezdetéről szokott 
szólni, s ekkor a sportegyesü-
letek is rendre toboroznak ta-
gokat, hisz a nyári szünet után 
a legtöbben ekkor kezdenek el 
sportolni valamit. Már ötöd-
ször rendezték meg az Érdi 
Sport Expót az Érd Arénában, 
ahol Érd általános iskolás di-
ákjai próbálhatták ki magu-
kat tizenhat sportágban.

Az Érdi Torna Club elnöke, 
Tóth Judit által szervezett 
Érdi Sport Expón a legkülönfé-
lébb sportágakat lehetett ki-
próbálni az érdi egyesületek-
nél. Az Érdi Spartacus csapa-
tánál birkózni és szumózni (az 
egyesületnek grappling és 
íjász szakosztálya is van), az 
Érdi Torna Clubnál vívni, 
cheer lead ing ezni (pom-
pomozni), tornázni lehetett. Az 
Érdi VSE színeiben a tollaslab-

da és a labdarúgás is népszerű 
volt: előbbinél Demeter Judit-
tal, a nyári Los Angeles-i spe-
ciális olimpiai játékokon két 
arany- és egy ezüstérmet szer-
ző játékossal lehetett tollasoz-
ni, míg a focistáknál a felnőtt 
csapat kapitánya, Kovács 
Béla oktatta a kicsiket.

Az ÉRD női kézilabdacsa-
patánál a felnőtt játékosok 
segítették az érdi diákságot, 
akik megtanulták, hogyan is 
kell hétméterest dobni, míg 
egy másik labdajátéknál, a 
röplabdánál Dömötör-Mát-
rai Beáta és a Delta RSE 
utánpótlás növendékei mutat-
ták meg a fogadó-, nyitó-, ütő- 
és feladómozdulatokat a 
nagyérdeműnek.

Még három – kevésbé ismert 
– csapat- és labdajáték közül 
választhattak a diákok, hisz 
volt lehetőség floorballoz ni (a 

jégkorong teremben űzött vál-
tozata), krikettezni vagy base-
ballozni. Utóbbi talán az egyik 
legnépszerűbb sportág volt, 
hisz még az Érd Arénában a 
hétvégén kezdődő belga–hol-
land közös rendezésű Európa-
bajnokságra készülő magyar 
női röplabda-válogatott tagjai 
s az érdi női kézilabdacsapat 
több tagja is kipróbálta magát.

Bár gyanítjuk, hogy egyikő-
jük sem fog már sportágat vál-
tani, az Érdi Baseball és 
Softball Team SE-nek így sem 
lehet oka panaszra, hisz, 
ahogy Terry Lingen hoel, az 
egyesület alapítója, vezetője is 
megerősítette, az érdi utánpót-
lás hazánk egyik legjobbja – a 
legtöbb korosztály bajnok lett 
idén.

Az ütős labdajátékok közül 
a teniszt a Refitt képviselte, 
hisz Érden több pálya is van, 
amelyen megtanulhatják ezt 
az úri sportot az érdi diákok.

A kyokushin karate felől leg-
inkább a felső tagozatos fiúk 
érdeklődtek, míg a lányok a 
Frutti SE vagy a Masters SE 
táncos koreográfiáit tanulgat-
ták.

Ahogy a főszervező, Tóth 
Judit az esemény zárultával 
elárulta, tervezik, hogy jövőre 
is megtartják az expót – remél-
jük, akkor már az úszók (akik 
ugyan kint voltak egy stand-
dal, de csak szórólapokat osz-
tottak), a vízilabdázók, a 
szinkronúszók, a shaolin 
wushusok és az ökölvívók is 
jelen lesznek, hogy még színe-
sebb legyen az érdi sportpalet-
ta.

n DOmONkOS BáLINT

Mindkét meccsen igazolta magát a papírforma

Győzött a jobb

Az érdi diákság sportágat választhatott magának az Arénában

Jövőre is megtartják az expót

Az ÉRD hazai pályán nem tudott csodát tenni a Győr ellen 

Kézilabda, NB I, Nők, 3. forduló

ÉRD–GYŐRI AUDI 
ETO KC 27–36 (11–16)
ÉRD
JANURIK, Fekete B., Klivinyi 4, A. 
Bulatovics, Kisfaludy 1, M. González 
3, Krpezs-Slezák 4
Csere: Győri, Gridnyeva, (kapusok), 
HAVRONYINA 7 (3), SIGNATÉ 5, Barján 
2, Takács K., Gulyás Szabó L., Vajda.
Edző: Szabó Edina
GYŐR
Kiss É., Knedliková 3, GROOT 8 (2), E. 
Amorim, BROCH 5, TOMORI 5, KORSÓS 
5, Csere: Sulland 2, Bódi 1, Hársfalvi 2 
(1), Kovacsics 1, Löke 1, Planéta 3.
Edző: Ambros Martín
Érd Aréna, 1600 néző
V: Kékes Cs., Kékes P.
Az eredmény alakulása: 6. perc:  
0–5. 14. p.: 5–8. 22. p.: 7–13. 26. p.: 
9–15. 35. p.: 11–21. 42. p.: 17–23. 48. 
p.: 17–28 54. p.: 24–35.
Kiállítások: 8, ill. 4 perc
Hétméteresek: 5/3, ill. 4/2

Kézilabda, NB I, Nők, 4. forduló 

BUDAÖRS– 
ÉRD 22–34
(9–19)
BUDAöRS
Andrási, FöLDES K. 8 (5), Földes V. 1, 
Szabadfi 1, Zsigmond 1, Ivanics 3 (2), 
Bárdi
Csere: Györkös (kapus), KARALYOS 5, 
Szamoránsky A., Szabó A., Kiskartali 1, 
Hatala 2, Kamuti, Németh N.
Edző: Mihály Attila

ÉRD 
Janurik, KLIVINYI 7, Signaté 4, BARJÁN 
5, Kisfaludy, Havronyina 2, KRPEZS-
SLEZÁK 8 (4)
Csere: Gridnyeva (kapus), M. 
González 5 (2), Fekete 2, Gulyás, Ber-
nát 1, Takács K., Szabó L., Vajda.
Edző: Szabó Edina

Budaörs, 650 néző
Vezette: B. Pech, Vágvölgyi
Az eredmény alakulása: 1. perc: 
0–2. 12. p.: 1–9. 20. p.: 4–16. 26. p.: 
8–17. 36. p.: 15–20. 44. p.: 16–27 55. 
p.: 19–32. 
Kiállítások: 14, ill. 16 perc
Hétméteresek: 9/7, ill. 7/6
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Az érdi úszók a legjobbak!
Minden hónapban az 

utanpotlassport.hu, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság és a 
Decathlon Magyarország 
szavazást ír ki a Hónap Mű-
helye díjra, amelyet augusz-
tusban az Érdi Úszó Sport 
Kft. nyert meg!

A hónap műhelye díjat 
mindig valamelyik utánpót-
lásra szakosodott egyesület 
kapja meg. Az alapsportág-
nak számító, a világon nép-
szerű és óriási konkurenci-
át felvonultató úszásban vi-
lágbajnoki érmet szerezni 
bármelyik korosztályban a 
bravúr kategóriájába tarto-
zik, még akkor is, ha ideha-
za a medence urai évről 
évre elkényeztetik a sport-
kedvelőket. 

Nem csak az érdiek vélemé-
nye számított, ugyanis a kö-
zönségszavazáson a tiszaúj-
városi triatlonozók nyertek, 
ám a szezon legnagyobb ered-
ményét Sós Dániel (200 m ve-
gyes ezüstérem, 400 m vegyes 
5. hely) és Tekauer Márk (200 
m pillangó 7. hely.) szingapúri, 
ifjúsági világbajnokságon el-
ért teljesítménye jelentette. 
Ha hozzávesszük, hogy a júli-
us végén megrendezett Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivá-
lon Barócsai Petra 100 m pil-
langón arany-, 800 m gyorson 
pedig ezüstérmet szerzett, 
Milák Kristóf pedig negyedik 
lett 100 m pillangón, akkor in-
dokolt A hónap műhelye cím!

A szavazás menete szerint 
a közönség voksai 20 száza-

lékot számítanak a végső 
eredménybe, s az itt nyerő 
egyesület százezer forintos 
vásárlási utalványt kap, míg 
az összesített eredményben 
győztes klubnak félmillió fo-
rintos támogatás jár.

A díjért indulóknál az 
utanpotlassport.hu és a 
Decathlon által megítélt ered-
mény az összesített eredmé-
nyek 20–20 százalékát adják 
ki, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság értékelése 40 százalékot 
nyom a latban, a közönségsza-
vazás további 20 százalékot 
tesz ki, így pedig egybehang-
zóan az Érdi Úszó Sport Kft. 
lett a hónap műhelye – na meg 
a vele járó ötszázezer forint 
nyertese.

n Domonkos Bálint

Gazdikereső

Bucó
2 év körüli kis-közepes terme-
tű kan kutyus. Békés termé-
szetű, emberekkel és kutyák-
kal egyaránt barátságos. Ide-
gen környezetben türelemre 
van szüksége. Olyan gazdira 
vágyik, aki sokat tud vele fog-
lalkozni.

Ha örökbe fogadná Bucót vagy Stopit, vegye fel a kap-
csolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-30-
276-6071 vagy 06-30-910-6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 
www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

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

Stopi
Kedves, kis-közepes termetű, 
vidám, nyugodt természetű, 
10 hónap körüli kan. Talált ku-
tyusként került a gondozá-
sunkba, de eredeti gazdája 
nem jelentkezett, így új csa-
ládra vár. Más kutyákkal jól 
kijön, emberekkel barátkozó.

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartr ás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak szeptember 1-től a készlet erejéig érvr ényesek, az áfát tartr almazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati Hőszigetelő akció!
az ár mellett… A minőség is számít!”
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Homlokzati
Hőszigetelő rendszer

1,5mm vakolattal
5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2439 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

kőzetgyapot
5 cm 399 Ft/m2 10cm 799 Ft/m2 15cm 1199 Ft/m2

eps-100
lépésálló
2 cm 360 Ft/m2

3 cm 540 Ft/m2

4 cm 720 Ft/m2

5 cm 899 Ft/m2

6 cm 1080 Ft/m2

classic 0,42
ásványgyapot

10 cm 499 Ft/m2 5 cm 249 Ft/m2

UD 0,6 132 Ft/fm
CD 0,5 179 Ft/fm
CD 0,6 196 Ft/fm

UW75 0,6 239 Ft/fm
CW75 0,6 290 Ft/fm
UW100 0,6 299 Ft/fm
CW100 0,6 339 Ft/fm

gipszkarton
profilok

1

12,5 mm 489 Ft/m2
gipszkarton

λλD=0,035 W/mk!

λλD=0,039 W/mk!
M A G Y A R O R S Z Á G

A LESAFFRE MAGYARORSZÁG KFT., – a magyar és a közép-európai piac
első számú élesztőgyártója és -forgalmazója –, a világpiacon vezető

francia Lesaffre Csoport tagvállalata az alábbi munkakörbe keres munkatársat:

RAKTÁROS
Feladatai:

• készletezett alapanyagok és/vagy késztermékek szakszerű kezelése, diszpozíció
szerinti kiadása

• raktározáshoz, ill. kiadáshoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése
• gépkocsira történő rakodás, rakodási alapbizonylatok megfelelő kezelése
• alapanyagok átvétele
• leltározásban való aktív részvétel, napi, heti és havi leltárak előkészítése

és végrehajtása

Elvárásaink:
• középfokú végzettség
• raktározásban szerzett minimum 2 – 3 éves tapasztalat
• OKJ-s targoncavezetői engedély és gyakorlat megléte
• magas emelésű targoncával szerzett valós gyakorlat
• precíz, fegyelmezett munkavégzés
• önállóság és megbízhatóság

Számítógépes (SAP) ismeret, valamint „C” kategóriás jogosítvány előnyt jelent!

Érdeklődés esetén kérjük, küldje el önéletrajzát – a pozíció megjelölésével – az alábbi címre:

LESAFFRE MAGYARORSZÁG Kft.
1222 Budapest, Gyár utca 5-9.,
Telefon: 226-6311/213 Fax: 226-5011
E-mail: human@lesaffre.hu • www.lesaffre.hu
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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

MUNKALEHETŐSÉG
• Címkéző, csomagolómunkák
• Kertészeti kisegítőmunkák
• Áru-összekészítő feladatok • Betanítottmunkák
Munkahelyeink:Budaörs,Törökbálint,Szigetszentmiklós
Munkavégzéskörülményei:Hosszú távúmunkalehetőség,napi8órásmunkarendben
Megváltozott Munkaképességűmunkavállalók jelentkezését IS várjuk!
Jelentkezzen a 06-20/366-39-93-as telefonszámon,munkaidőben 8–16 óra között, vagy
abetanított munkákmegnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.
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ANGOL
ésNÉMET

nyelvtanfolyamok
szEpTEMbErTőL.

Információ:
0623365357,06205509222
www.elhousenyelviskola.hu

elhouse@t-online.hu

27
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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

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@erdiujsag.plt.hu  

e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.

1

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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97

21
67
51

21
67
49

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  

a facebookon is!

facebook.com 
/erdiujsag
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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

ÁLLÁST KERES

Megbízható, fiatal, autóval ren-
delkező, munkájára igényes
lány takarítást vállal Érd és kör-
nyékén. Heti 1-2 alkalommal.
Tel.: 06-30/858-04-87.

OKTATÁS

Matematika tanár vállal különó-
rákat, 5-12. évfolyamosoknak,
rendszeres, vagy időszakos jel-
leggel, Érdligeten. Tel.: 0620/
808-99-12.

CSALÁDI HÁZ

Érdligeten 80 nm-es, hőszigetelt
ház eladó. Iá.: 18,5 millió Ft-ért.
Tel.: 0630/895-20-41.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

27
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

Albérlet kiadó káros szenvedély-
től mentes, nem dolgozó,
nyugdíjas férfinak vagy nőnek,
némi házkörüli segítség fejé-
ben, alacsony bérleti díjért. Te-
lefon: 06-30/293-73-44.

Érden Parkvárosban szoba, kony-
hás, fürdőszobás különálló la-
kás, külön mérőkkel hosszú
távra kiadó. Érdeklődni lehet:
0630/316-24-91.

Garzon lakás Érden teljesen be-
rendezve, gépkocsi parkolási
lehetőséggel, hosszú távra kia-
dó. 40.000,- Ft/hó + 2 havi ka-
ukció. Tel.: 0620/9-20-42-61.

Kiadó külön álló szoba konyhával,
gázfűtéssel egy személy részé-
re. Tel.: 06-23/375-585.

REDŐNY

27
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Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

TELEK

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

Érd-Parkvárosban, aszfaltozott
utcában, 712 nm-es, csatorná-
zott saroktelek eladó. Telefon:
06-20/201-38-28.

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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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

27
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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
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NAGYŐSZI GYÜMÖLCSLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!

100%-os natúr préselt
ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYLEKVÁR

termelői áron megvásárolható!
Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

Csupa-csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fINoMGYuMoLCSLE.hu
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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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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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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.

27
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KIADÓ INGATLAN

Érd központjában különálló szo-
ba kiadó 40 E Ft rezsivel. T:06-
20-328-88-86.

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

Nyitva: k-szo 10–18

27
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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

50
07

Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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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
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Kertépítés-fenntartás, fűnyírás,
gyeptelepítés, öntözőrendszer,

térburkolás, sövénynyírás.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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KERTFENNTARTÁS!
Kertépítés, fűkaszálás, sövény-
nyírás, fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933

27
38

82

KastélyoK, KúriáK
berendezésére

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

hagyatékot. Értékbecslés, kiszállás ingyenes.

T.:70/947-83-78 27
44

62

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 26

26
21

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást megfizethető áron takarás-
sal. Tel.: 06-20/31-88-142.

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

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

Kerti gondozást és metszést vál-
lalok. Telefon: 0630/682-44-31.

ÜZLET, IRODA

1993 óta bejáratott ügyvédi iroda
berendezve kiadó Érden az Al-
só u. 25-ben. Telefon: 0620/
9-943-250.

ÁLLÁST KÍNÁL

FIATAL
MUNKATÁRSAT
keresünk szolgáltatási feladatok ellátá-
sára érettségizett, jó kézügyességű, jó
kommunikációs képességgel rendelke-
ző, mosolygós fiatalember személyé-
ben érdi és budaörsi üzletünkbe.

Fényképes önéletrajzot a
doktorstep@doktorstep.t-online.hu

címre várunk. Doktor Step Kft.

27
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94

Azonnali munkakezdéssel

gumiszerelői
munka
BUDAPESTEN,

kulturált környezet,
versenyképes fizetés!

Önéletrajzát küldje a
hr@marso.hu

e-mail címre.

27
93

98

Sütőipari cég egyműszakos

betanított munkára,
és takarítónői állásra
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!

27
89

83

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!

Friss nyugdíjas
kerti munkást
keresünk, segédmunkási
beosztásban, azonnali

belépéssel parkvárosi nyomda-
üzembe, állandómunkára.

Tel: 06-23/373-657

27
33

34

SzakácSot,
SzakácSnőt
érdligeti üzletünkbe

felveszünk.
t.: 23/381-115

27
98

25

ÁLLAT - NÖVÉNY

Felszolgálót,
gyakorlattal rendelkezőt
felveszünk. Nyelvtudás,
jogosítvány szükséges.
T.: 23/381-115

27
98

27

Árutermelő gyümölcsös Érd bel-
területén teljes felszereltség-
gel, betegség okán méltányo-
san bérelhető. Tel.: 0620/423-
03-79.

Érdi pékségbe keresünk
gyakorlattal rendelkező

péket
Állásegyeztetés:06-23-365-735 vagy
samolkft@samol.t-online.hu

27
30

76
27

30
78

Érdi pékmintaboltba keresünk
gyakorlattal rendelkező

eladót
Állásegyeztetés:06-23-365-735 vagy
samolkft@samol.t-online.hu

Érdi állványüzembe keresek

segédmunkást
Érdeklődni: 8.00–16.00 óra között
tel.: 0620/319-29-96 27

43
60

AUTÓ/MOTOR

Önállóan dolgozni tudó
festő szakmunkásokat

keresünk.
telefon: 20/9-546-246

27
80

87

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 27

37
34

Volswagen Passatot, Transport-
ert, Bogarat vennék magán cél-
ra. Tel.: 06-70/276-86-54.

25–40 év közötti kötőgépkezelő
nőt keresünk,betanítással is;
és a varrodába gyakorlattal ren-
delkező kötöttáru-összeállítót.

Tel.: 06-70/61-45-673

27
99

01

Fiat Panda Multijet (2005-ös)
megkímélt, 5-ajtós tulajdonos-
tól eladó. Tel.: 06-30/895-20-41.

Érd és környékén kőművest (terv-
rajz ismeret, megbízhatóság,
pontosság) és segédmunkást
keresek. Kiemelkedő fizetés,
azonnali kezdéssel.Érdeklődni:
06-70/392-55-35.

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

A Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény azonnali belépéssel,
délutános 5 órás műszakkal, ta-
karítónőt keres. Telefon: 06-30/
278-74-28.

Szobafestő mázoló szakmunkást
foglalkoztatnék. T.: 06-20-
9-122-208
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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

ÁLLÁST KERES

Megbízható, fiatal, autóval ren-
delkező, munkájára igényes
lány takarítást vállal Érd és kör-
nyékén. Heti 1-2 alkalommal.
Tel.: 06-30/858-04-87.

OKTATÁS

Matematika tanár vállal különó-
rákat, 5-12. évfolyamosoknak,
rendszeres, vagy időszakos jel-
leggel, Érdligeten. Tel.: 0620/
808-99-12.

CSALÁDI HÁZ

Érdligeten 80 nm-es, hőszigetelt
ház eladó. Iá.: 18,5 millió Ft-ért.
Tel.: 0630/895-20-41.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

27
65

26

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Albérlet kiadó káros szenvedély-
től mentes, nem dolgozó,
nyugdíjas férfinak vagy nőnek,
némi házkörüli segítség fejé-
ben, alacsony bérleti díjért. Te-
lefon: 06-30/293-73-44.

Érden Parkvárosban szoba, kony-
hás, fürdőszobás különálló la-
kás, külön mérőkkel hosszú
távra kiadó. Érdeklődni lehet:
0630/316-24-91.

Garzon lakás Érden teljesen be-
rendezve, gépkocsi parkolási
lehetőséggel, hosszú távra kia-
dó. 40.000,- Ft/hó + 2 havi ka-
ukció. Tel.: 0620/9-20-42-61.

Kiadó külön álló szoba konyhával,
gázfűtéssel egy személy részé-
re. Tel.: 06-23/375-585.

REDŐNY

27
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Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

TELEK

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

Érd-Parkvárosban, aszfaltozott
utcában, 712 nm-es, csatorná-
zott saroktelek eladó. Telefon:
06-20/201-38-28.

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

27
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39
27
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79

AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

27
99

75

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
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NAGYŐSZI GYÜMÖLCSLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!

100%-os natúr préselt
ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYLEKVÁR

termelői áron megvásárolható!
Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

Csupa-csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fINoMGYuMoLCSLE.hu

27
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34

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 27

67
36

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

25
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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.

27
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KIADÓ INGATLAN

Érd központjában különálló szo-
ba kiadó 40 E Ft rezsivel. T:06-
20-328-88-86.

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

26
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ruhajavító
Érd, Diósdi út, András utca sarok
Tel.: 06-30-941-4497

Nyitva: k-szo 10–18

27
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

27
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 24

50
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

27
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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

27
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Kertépítés-fenntartás, fűnyírás,
gyeptelepítés, öntözőrendszer,

térburkolás, sövénynyírás.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052

27
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KERTFENNTARTÁS!
Kertépítés, fűkaszálás, sövény-
nyírás, fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933

27
38

82

KastélyoK, KúriáK
berendezésére

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

hagyatékot. Értékbecslés, kiszállás ingyenes.

T.:70/947-83-78 27
44

62

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 26

26
21

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást megfizethető áron takarás-
sal. Tel.: 06-20/31-88-142.

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

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

Kerti gondozást és metszést vál-
lalok. Telefon: 0630/682-44-31.

ÜZLET, IRODA

1993 óta bejáratott ügyvédi iroda
berendezve kiadó Érden az Al-
só u. 25-ben. Telefon: 0620/
9-943-250.

ÁLLÁST KÍNÁL

FIATAL
MUNKATÁRSAT
keresünk szolgáltatási feladatok ellátá-
sára érettségizett, jó kézügyességű, jó
kommunikációs képességgel rendelke-
ző, mosolygós fiatalember személyé-
ben érdi és budaörsi üzletünkbe.

Fényképes önéletrajzot a
doktorstep@doktorstep.t-online.hu

címre várunk. Doktor Step Kft.

27
89

94

Azonnali munkakezdéssel

gumiszerelői
munka
BUDAPESTEN,

kulturált környezet,
versenyképes fizetés!

Önéletrajzát küldje a
hr@marso.hu

e-mail címre.

27
93

98

Sütőipari cég egyműszakos

betanított munkára,
és takarítónői állásra
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!

27
89

83

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!

Friss nyugdíjas
kerti munkást
keresünk, segédmunkási
beosztásban, azonnali

belépéssel parkvárosi nyomda-
üzembe, állandómunkára.

Tel: 06-23/373-657

27
33

34

SzakácSot,
SzakácSnőt
érdligeti üzletünkbe

felveszünk.
t.: 23/381-115

27
98

25

ÁLLAT - NÖVÉNY

Felszolgálót,
gyakorlattal rendelkezőt
felveszünk. Nyelvtudás,
jogosítvány szükséges.
T.: 23/381-115

27
98

27

Árutermelő gyümölcsös Érd bel-
területén teljes felszereltség-
gel, betegség okán méltányo-
san bérelhető. Tel.: 0620/423-
03-79.

Érdi pékségbe keresünk
gyakorlattal rendelkező

péket
Állásegyeztetés:06-23-365-735 vagy
samolkft@samol.t-online.hu

27
30

76
27

30
78

Érdi pékmintaboltba keresünk
gyakorlattal rendelkező

eladót
Állásegyeztetés:06-23-365-735 vagy
samolkft@samol.t-online.hu

Érdi állványüzembe keresek

segédmunkást
Érdeklődni: 8.00–16.00 óra között
tel.: 0620/319-29-96 27

43
60

AUTÓ/MOTOR

Önállóan dolgozni tudó
festő szakmunkásokat

keresünk.
telefon: 20/9-546-246

27
80

87

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 27

37
34

Volswagen Passatot, Transport-
ert, Bogarat vennék magán cél-
ra. Tel.: 06-70/276-86-54.

25–40 év közötti kötőgépkezelő
nőt keresünk,betanítással is;
és a varrodába gyakorlattal ren-
delkező kötöttáru-összeállítót.

Tel.: 06-70/61-45-673

27
99

01

Fiat Panda Multijet (2005-ös)
megkímélt, 5-ajtós tulajdonos-
tól eladó. Tel.: 06-30/895-20-41.

Érd és környékén kőművest (terv-
rajz ismeret, megbízhatóság,
pontosság) és segédmunkást
keresek. Kiemelkedő fizetés,
azonnali kezdéssel.Érdeklődni:
06-70/392-55-35.

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

A Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény azonnali belépéssel,
délutános 5 órás műszakkal, ta-
karítónőt keres. Telefon: 06-30/
278-74-28.

Szobafestő mázoló szakmunkást
foglalkoztatnék. T.: 06-20-
9-122-208
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A sok napsütés mézédesre érlelte a gyümölcsöt az 
érdi szőlőbirtokokon, várhatóan kiváló lesz az idei 
bor – bőven volt tehát mit ünnepelni Ófaluban a 
szeptember 19-ei hagyományos szüreti mulatsá-
gon. A pincetulajdonosok ezúttal is mustkóstoló-
val, kézműves vásárral, vidám színpadi műsorokkal 
és éjszakába nyúló utcabállal várták az érdieket. 

Kilencedik szüreti mulatsá-
gát tartotta meg városunkban 
a Pincetulajdonosokkal Érd-
Ófaluért Közhasznú Egyesü-
let. A hagyományápoló ren-
dezvény idén is lovas kocsis 
felvonulással kezdődött el már 
a déli órákban. Régi szokást 
elevenítenek fel ezzel. A fiata-
lok feldíszített szekéren és ló-
háton, zenészekkel és nótaszó-
val járták be a város egyes ut-
cáit, így hívogatva a lakossá-
got a szüreti mulatságba. Ahol 
fogadták őket, ott elidőztek 
egy kicsit, táncoltak a fiatalok, 
ízelítőt adva a délutáni műsor-
ból, majd a vidám toborzást 
követően visszatértek Ófalu 
központjába, és a Termál Ho-
tel parkolójából a hagyomány-
őrzők és közönségük együtt 
indultak el a Pincesorra, ahol 
kezdetét vette az idei szüreti 
mulatság. 

Előtte azonban a hálaadás-
nak is időt szenteltek, ugyanis 
a Szent Donát-szobornál Er-
délyi Takács István, a Kálvin 
téri református gyülekezet lel-
késze áldást mondott, Mojzer 
György, az ófalusi Szent Mi-
hály-templom plébánosa pedig 

megszentelte az idei szőlőter-
mést. A református lelkész 
arra emlékeztette az egybe-
gyűlteket, hogy a borra mindig 
három vonatkozásban tekint-
sünk. A legelső, amire gondol-
nunk kell, Jézus vérének ereje. 
A másik, amire figyelnünk 
kell, hogy szüntelenül imád-
kozzunk a megtartatásunkért, 
a harmadik pedig, aminek kí-
sérnie kell életünket, a szünte-
len hálaadás – mondta Erdélyi 
Takács István. Hozzátette: az 
igazi egyházi közösségben a 
bőség feletti örömben a hála-
adás is jelen van, mert tudjuk: 

a magot ugyan mi vetjük el, és 
mi öntözzük, de a növekedést 
Isten adja. – Idén bőven van 
okunk a hálára, mert bősége-
sen arathattunk, és végül ez 
az ünnep is megsokszorozza 
örömünket – emelte ki lelkész. 
A idei szőlőtermés egy kis ré-
szét – jelképesen – a nagykö-
zönség előtt, zenés biztatással, 
a legősibb módszerrel, tapo-
sással „dolgoztak fel” musttá. 
A Magtár tánccsoport lelkes 
hölgytagjai addig táncoltak a 
szőlővel teli hordóban, amíg a 
mustot nem találta elfogadha-
tónak a rendezvény házigaz-
dája, Hudák Mihály. A méz-
édes mustból aztán mindenki 
kaphatott kóstolót. 

A felfrissülést követően a 
színpadi produkciókkal folyta-
tódott a szüreti mulatság, ame-
lyen az érdi hagyományőrző 
tánccsoportok, kórusok és ze-
nekarok szórakoztatták a kö-
zönséget. Mindeközben a kéz-
műves vásáron különleges 

portékák sokasága, és íny-
csiklandó harapni- meg inni-
való is várta a mulatozókat. A 
legkisebbeknek aszfaltrajz-
versenyt is hirdettek, az ifjú 
lányok pedig részt vehettek a 
szüret szépe választáson. 

A Pincesor színpadán ezút-
tal a Balkán Fanatik együttes 
volt a sztárvendég, a szüreti 
mulatság pedig éjszakába 
nyúló utcabállal zárult. 

– Nekünk saját pincénk van 
itt, és alig várjuk ezt a mindig 
változatos és sok embert ide-
csábító rendezvényt, annak 
ellenére is, hogy már régóta 
nyugdíjasok vagyunk – nyilat-
kozta lapunknak Béla bácsi és 
felesége. – Élvezettel figyeljük 
a változatos színpadi műsort, 
és örömmel kínáljuk meg a ba-
rátainkat a saját borainkkal. 

Hudák Ágnes nemcsak a 
rendezvény egyik fő szervező-
je, hanem két érdi hagyomány-
őrző tánccsoportot is vezet. – 
Hatalmas lelkesedéssel ké-
szültünk az idén is a szüreti 
mulatságra. Kisharang tánc-
együttesünk egy teljesen új 
koreográfiát gyakorolt be, és 
mivel a vakáció alatt nem pró-
báltunk, alig három hetünk 
maradt a fellépésig, de a gyere-
kek elszántsága töretlen volt, 
az utolsó héten már naponta 
próbáltunk – mesélte a mustkí-
nálást követően. Hozzátette: a 
Magtár tánccsoport tagjai is 
kitettek magukért, ahogyan 
valamennyi kórus és hagyo-
mányőrző egyesület is, ame-
lyek immár kilencedik éve szí-
nesítik a színpadi produkció-
kat.  n Bálint Edit 

Kilencedik szüreti mulatságukat tartották az érdi pincetulajdonosok

Mézédes szőlőből préselt must, népzene és -tánc

A Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület 
2003 októberében azzal a céllal jött létre, hogy az Érd-Ófa-
luban található pincéket és présházakat megóvja, rekonst-
rukciójukat megvalósíthassa. Az érdi önkormányzattal 
együttműködve sikerült a magántulajdonú ingatlanokban 
jó ideje jogcím nélkül tartózkodó lakókat saját lakásokhoz 
juttatni, így a pincetulajdonosok nekiláthattak eredeti célja-
ik megvalósításának. Ennek köszönhetően a hajdani pince-
sor elkezdett újjáéledni. Mivel ekkorra már kevés pince és 
présház maradt meg használható állapotban, sok tulajdo-
nos teljesen újak építésébe fogott bele. A két pincesor re-
konstrukcióján túl az egyesület a sokak által nem ismert érdi 
szőlő- és borkultúra népszerűsítését is célul tűzte ki.         

A közönség nagy örömére a csinos táncoslányok taposták az első 
szőlőfürtöket musttá

Polikarbonát
lemez akció!

10 mm víztiszta

2.650 Ft/m2

TeTő-Zsindely ÉPíTőanyag sZaküZleT

2030 Érd, Balatoni út 1/e.
Tel.: 06-23/364-561, 06-20/440-6373

Nyitva tartás: Hétfőtől–péntekig 8–17-ig, szombaton 8–12-ig

az árak a 27% áfát tartalmazzák! az akció a készlet erejéig tart!

OsB akció
2.490 Ft
/táblától

www.tetouzlet.hu
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Vágja ki ezt a kupont, hozza el magával egy hétköznap a Vasmacska Teraszra, és10%
egyszeri kedvezményt adunk a teljes fogyasztás árából5.000 Ft számlaérték felett!

Ami kihagyhatatlan... Ami elengedhetetlen...
Változatos étlap, házias ízek Gyors vendéglátás, családias hangulat
2 személyes Vasmacska bőségtál, messze
földön híres házi somlói galuska

Tapasztalt rendezvényszervezés, családi
és céges események

Házi limonádé, forrlat bor, forró csoki Gyerek-, kutya-, bicikli- és sportbarát
Hekk, Vasmacska tócsni, töltött húsok Meleg terasz, sportközvetítések
Duna-part, vasárnap délben élő zene, csocsó Az év minden napján nyitva tartunk

A VASMACSKA TERASZ
RENGETEG ÉLMÉNNYEL VÁRJA! –10%ERASZ

A K C I Ó
27

91
08

Tel: 0630 4134334, 0630 6957430 • E-mail: vasmacskaterasz@gmail.com
Kövessen minket a Facebookon is: facebook.com/VasmacskaTerasz

vasmacskaterasz.hu • Budapest, 1222 Fékező u. 1.

Az akció visszavonásig érvényes. A kupon kizárólag a’la carte étkezés esetén hétköznapokon használható fel.

ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu 27
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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  

a facebookon is!

facebook.com 
/erdiujsag


