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XXV. évfolyam, 37. szám 
2015. szeptember 30. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Iskolát és anyaotthont alapított, gimnáziumot épít
Hajdu Ferenc atya 1988 óta dolgozik fáradhatatlanul Érden és Érdért 4-5. oldal

Érdi  Újság
Vigyázzunk  
együtt a Földre!
Rendhagyó tanórákat tar-
tottak a Gárdonyiban a 
szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságáról. A környe-
zettudatos életmódot is 
igyekeznek bemutatni a 
gyerekeknek. 

n 18. oldal

A névadóra  
emlékeztek

Csuka Zoltán ugyan „híd-
építőként” élt és munkál-
kodott, de a lelke mélyén 
jól tudta, túl sok még a 
hídégető – mondta róla a 
könyvtár előző igazgató-
ja.

n 9. oldal 

Két győzelem:  
jó az irány

A női kézilabda NB I leg-
utóbbi két fordulójában 
két győzelmet aratott az 
ÉRD női kézilabda-csapa-
ta, amely kezdi megtalálni 
a helyes utat, hogy meg-
védje a bajnoki bronzér-
mét. 

n 21. oldal 

A Batthyány 2020 elnevezésű városfejlesztési programcsomag megvalósításáról is tárgyaltak a képviselők szeptemberi ülésükön. A gazda-
ságfejlesztésre vonatkozó alprogramban egy ipari-gazdasági övezet, valamint vállalkozói falu létrehozása is szerepel, de része az óvoda- 
és iskolafejlesztés, a tömegközlekedés gördülékenyebbé tétele és az utak rendbehozatala is. 3., 6. és 7. oldal 

Új óvodákat terveznek, midibuszokat vásárolnak, megoldják a csapadékvíz elvezetését

Többmilliárdos fejlesztési tervet  
fogadott el Érd közgyűlése

MINden órában

eladunk
egy ingatlant.*

Csatlakozz hozzánk
és add el te a következőt!

2049 diósd, balatoni út 6.
2030 érd, budai út 20. (korall ház 1.)

diosd@oc.hu x erd@oc.hu

+36 70 454 2273
www.oc.hu/eladas

*az év minden egyes munkanapján.
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wwwwwwwww.ttteeerrraaassszzzeeellleeemmm.hhhuuu • wwwwwwwww.zzzsssooofffaaa.hhhuuu

Ha fa, akkor Zso-fa!
Zso-Fa Fatelep

2030 Érd, Ercsi út 32. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/858-0601 E-mail: zsofa@zsofa.hu

Nyitva tartás: H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

Borovi fenyő
terasZelem

–környezetbarát, szárított
borovi fenyő teraszelem,
egymásba illeszthető
műanyag lapokon

–30x30 cm-es, kül- és
beltérre egyaránt
alkalmazható elemek

–egyszerűen lerakható,
nem igényel
előkészületet,
szakembert,
szerszámokat

– tartós, időjárásálló
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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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Miután Orbán Viktor miniszterelnök 2015. július 
3-án Érdre látogatott és a Modern Városok Prog-
ram keretében együttműködési megállapodást írt 
alá a város vezetőivel a Batthyány 2020 elnevezésű 
városfejlesztési programcsomag megvalósításáról, 
a város közgyűlésének szeptemberi ülésén már 
az érintett területek konkrét fejlesztési terveit 
fogadta el a plénum. 

A programcsomag gazda-
ságfejlesztésre vonatkozó al-
programjában egy ipari-gaz-
dasági övezet, valamint vállal-
kozói falu létrehozása is szere-
pel, amit T. Mészáros András 
különösen fontosnak ítélt, hi-
szen a munkahelyek létreho-
zásával megszüntethető lenne 
az érdiek napi ingázása. Így 
sokkal inkább a magukénak 
fogják érezni a várost, egyút-
tal megszüntethető az a gaz-
dasági hátrány is, amit az 
iparűzési adóbevételek szű-
kössége jelent. Érd évtizedek 
óta nem hozott létre közepes- 
és nagyvállalatok letelepedé-
sére alkalmas környezetet, így 
a város számára létfontosságú 
egy ilyen beruházás – húzta 
alá a polgármester a szeptem-
ber 24-i ülésen. Hozzátette, e 
folyamat első lépéseként a vá-
ros a még beépítetlen területe-
in a kiváló közlekedési adott-
ságokkal rendelkező, nagy-
részt magántulajdonban lévő 
ingatlanokat felvásárolja, illet-
ve állami tulajdon esetén azo-
kat a Magyar Államtól meg-
igényli. Az egyik, erre a célra 
alkalmas, 20 hektáros terület 
Nagytétény határban, a másik 
50 hektárnyi ingatlan pedig a 
tárnoki határnál található.

Mindkettő lakóterületen kí-
vül fekszik, de könnyen meg-
közelíthető – fejtette ki T. Mé-
száros András, majd kitért 
arra, hogy a fejlesztés egy má-
sik fontos eleme a víz- és csa-
torna-szolgáltatás tulajdoni 
többségét visszaszerezni ön-
kormányzati vagy állami tulaj-
donba. Ide kötődik, hogy hogy 
Érdre jelenleg a Budapesti Víz-
művek szállítja a víz 70 száza-
lékát, de gazdaságosabb len-
ne, ha városunkat 50 százalék-
ban az Ercsi vízbázisból lát-
nák el, így 50-50 százalékban 
Budapestről és Ercsiből érkez-
ne az ivóvíz. 

Képviselői kérdésre, hogy 
miért nem az utak rendbe téte-
lére fordítják a támogatást, a 
polgármester kifejtette: ha Ér-
den egyszerre leaszfaltoznák 
mind a 350 kilométernyi utat, 

akkor ez évenként 1,5 milliárd 
forinttal növelné az utak kar-
bantartására fordított költsé-
get. Jelenleg azonban fonto-
sabb a gazdasági fejlesztés: a 
munkahelyteremtés, valamint 

az iparűzési adókkal a város 
bevételeinek gyarapítása, 
amivel garantálható a város 
működése. 

Óvódák
Az együttműködési megál-

lapodás a Batthyány 2020 vá-
rosfejlesztési program kereté-
ben a köznevelési intézmények 
fejlesztését is célul tűzte ki. 
Amellett, hogy évek óta problé-
mát jelent az óvodáskorúak 
ellátása – például mert az óvo-
dai csoportok túlzsúfoltak –, 
az óvodáinknak helyet adó 
építmények nagy része nem 
óvodai feladatok ellátására 
épült. Az egyszerű családi há-
zak átalakítása több szem-
pontból sem felel meg a hatá-
lyos jogszabályi előírásoknak, 
így mindenképpen szükséges 
ezeknek az épületeknek a bő-
vítése, korszerűsítése. Ugyan-
akkor a Darukezelő utcában 
megépülő köznevelési-, egész-
ségügyi és sportcentrum léte-
sítése során egy új óvoda is 
épül. A fejlesztési koncepció 
szerint Érd-Dombosváros te-
rületén is új, négycsoportos 
óvoda épül, és a Fácán utcai 

gyermekintézmény is új épü-
letbe költözhet az újjáépülő 
Batthyány iskola közelében. 
De a város többi óvodája is 
megújítják, hogy az előírások-
nak és az elvárásoknak meg-
felelően működhessenek. 

Midibuszok
A helyi és helyközi közössé-

gi közlekedés fejlesztési pro-
jektje az  infrastruktúra meg-
teremtését irányozta elő. Az 
eszközparkot új midibuszok 
beszerzésével tervezik meg-
újítani, de a terv magában fog-
lalja még a fő tömegközleke-

dési útvonalak és a megállók 
felújítását, illetve kialakítá-
sát, továbbá a vasútra ráhor-
dó képesség növelését is. A 
program alapvető eleme kör-
nyezetbarát járművek, illetve 
elektromos hajtású autóbu-
szok beszerzése, amelynek 

során várhatóan 10-15 db mi-
dibusz beszerzése válik szük-
ségessé, melyeknek 70 száza-
léka elektromos hajtású és 30 
százaléka legalább EURO6-
os motorral szerelt alacsony 
padlós autóbusz. A polgár-
mester arról tájékoztatta a 
közgyűlést, hogy értesülései 
szerint KÖZOP-ban még van-
nak kihasználásra váró lehe-
tőségek, így rövid határidőn 
belül be kell nyújtani az igényt 
a közepes méretű midibuszok 
megvásárlására. Ezt követő-
en a főbb közlekedési útvona-
lak felújítására is sor kerül-
het. A közösségi közlekedésre 
használható úthálózat nagy 
része megfelelő útalappal ren-
delkezik, így a teljes felületen 
elvégzett burkolaterősítés 
után alkalmas egy új kopóré-
teg fogadására, ami hosszú 
távra biztosítaná az útfelület 
műszakilag elfogadható mi-
nőségét. Az új buszok üzemel-
tetésére pedig koncessziós 
pályázatot ír majd ki az érdi 
önkormányzat. 

Csomópontok
A fejlesztési programcso-

mag többek között tartalmaz-
za a nagy forgalmú csomópon-
tok átépítését, rendezését és 
kezelését is, valamint az ala-
csonyan fekvő városrészek 
felszíni vízelvezetésének meg-
oldásait is. A Budai út – Diósdi 
út Kálvin téri „bypass” segítsé-
gével a körforgalom részbeni 
átépítésével-kiegészítésével 
lehetővé válik a körforgalom 
áteresztőképességének növe-

lése. Az úgynevezett direkt 
ágak megépítésével az eddig a 
körforgalmon keresztül hala-
dó jobbra kanyarodó forgal-
mak saját útpályára kerülnek. 
Ennek következtében a körfor-
galom áteresztőképessége nő 
és a torlódások hossza csök-
ken. A Kálvin tér esetében két 
direkt ágat érdemes megépíte-
ni: egyet Budapest felől az alul-
járó felé haladó forgalomnak, 
valamint egyet az aluljáró felől 
a Szabadság tér felé haladók 
számára. Ezen kívül még több, 
a városon áthaladó közleke-
dést könnyítő csomópont át-
építését is kilátásba helyezi ez 
a terv. 

A vízelvezetési rendszer II. 
ütemtervének projektje a vá-
ros legkritikusabb részein köt-
né be a meglévő elvezetési 
rendszerekbe az utcákat, ahol 
pedig ezt nem lehet, ott szik-
kasztó árokrendszereket ala-
kítanak ki. Záportározók lét-
rehozására kerül sor a Papi-
földeken, valamint a Tárnoki-
Kalotaszegi úton. Ezen kívül 
még számos kritikus területen 
megoldják a csapadékvíz elve-
zetését. Az iskolák fejlesztésé-
re vonatkozó programot kivé-
ve – amit a polgármester, meg-
hallgatva néhány képviselő 
kifogásait, egyelőre levett na-
pirendről – a közgyűlés a fej-
lesztési programcsomag vala-
mennyi tervét ellenszavazat 
nélkül támogatta. Megvalósí-
tásukról és a finanszírozásról 
folyamatosak az egyeztetések 
a minisztériumokkal – ezekről 
is beszámolunk majd.

 n BÁLINT EDIT

A legfőbb célok: új munkahelyeket létrehozni és növelni az iparűzési adóbevételeket

Milliárdos fejlesztési terveket fogadtak el

Képviselők a fejlesztési tervekről
Pulai Edina(Jobbik) öröm-
mel üdvözölte az átfogó fej-
lesztési koncepciót, különös 
tekintettel a város gazdasá-
gi fejlesztésére. Fontosnak 
tartja, hogy az érdiek itt 
helyben el tudjanak helyez-
kedni, és a vízművek saját 
tulajdonba vételét is helye-
selte. 
Szűcs Gábor (MSZP-DK-
Együtt) frakcióvezető úgy 
vélte, Érd hatalmas lehető-
ségek előtt áll az ötször 8 
milliárd felhasználásával, 
ezért a fejlesztéseket támo-
gatták, de hiányolták a 
programcsomagból a kultu-
rális intézmények fejleszté-
sét – például alkotóház, 
színház, mozi, komplex mű-

velődési központ és könyv-
tár létrehozását –, amelyek 
a baloldali képviselők sze-
rint éppúgy nélkülözhetet-
lenek egy megyei jogú vá-
rosban, mint például az ok-
tatás fejlesztése. 
Csőzik László (2030 Egye-
sület) a közösségi közleke-
dés infrastruktúrájának fej-
lesztése mellett szükséges-
nek látta, hogy az éjszakai 
közlekedés bevezetése ér-
dekében is tegyenek lépé-
seket, mert a fiatalok az esti 
szórakozás, színházlátoga-
tás után is szeretnének biz-
tonságosan hazajutni, vala-
mint azt kérte még, hogy a 
kerékpárutak építéséről se 
feledkezzenek meg. A mi-

niszterelnök, amikor Érden 
járt, maga is szorgalmazta a 
kerékpárutak fejlesztését – 
emlékeztetett. 
Kéri Mihály (Fidesz-KDNP) 
hangsúlyozta: olyan rendkí-
vüli fejlesztési lehetőségek 
előtt áll most Érd, amelyek 
egy XXI. századi város képét 
vetítik előre, de óriási fele-
lősséget is ró a képviselőkre. 
Sajnálja, hogy a szilárd bur-
kolatú utak fejlesztése nem 
fért bele a tervekbe, de leg-
inkább a közművelődési in-
tézmények – könyvtár, mű-
velődési központ – fejlesz-
tését hiányolta a program-
csomagból, miközben feles-
legesnek tartja, hogy négy 
gimnáziuma legyen Érdnek.

Bács István alpolgármester, T. Mészáros András polgármester és 
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet a közgyűlés ülésén
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Érdi  Újság

Az Úristen sorra olyan feladatotokkal találta meg, 
amelyekhez korábban nem értett – mondja. 
És amelyekről nem is álmodott: iskolát és anya-
otthont alapított, szállodafelújítást irányított, 
nemsokára gimnáziumot épít. A valaha autósze-
relőnek készülő fiatalember ma több egyházi 
intézmény püspöki biztosa. Hajdu Ferenc atyával 
beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

– Milyen volt a gyermekko-
ra, hogyan, mikor választot-
ta a papi hivatást?

– Törökbálinti vagyok, 
sváb családból származom. 
A rokonságom zömét 1948-
ban kitelepítették Magyar-
országról, és akik itt marad-
tak, azoktól is mindent elvet-
tek. Édesanyámnak is el 
kellett hagynia az országot; 
másfél éven keresztül jött 
vissza a megszállási zóná-
kon keresztül Heidelberg 
környékéről. Édesapám ro-
konságát szintén kitelepítet-
ték – őt magát csak azért 

nem, mert vasöntő volt, és 
kétkezi, nehéz fizikai mun-
kát végző emberre mindig 
szükség volt. Ezek az esemé-
nyek meghatározták a világ-
látásomat, olyannyira, hogy 
nem voltam hajlandó részt 
venni az úttörőmozgalom-
ban. A törökbálinti általános 
iskolába akkoriban 1200 
gyerek járt, és összesen hár-
man voltunk, akik nem let-
tünk úttörők. Emiatt aztán 
apámat is behívatták több 
helyre, mire ő felajánlotta 
lemondását. Persze nem en-
gedték el, lasszóval fogták a 
fizikai munkát végzőket. 
Ami engem illet, matemati-
kából, fizikából, történelem-

ből nagyon jó voltam, verse-
nyeket is nyertem, továbbju-
tottam a megyei fordulókba, 
ám azokon már nem indul-
hattam, mert nem volt úttö-
rőruhám. Ment helyettem a 
második helyezett… Gye-
rekként ezt nagyon vidáman 
éltem meg. Mekkora attrak-
ció volt, mikor felsorakozott 
ezerkétszáz gyerek egy-egy 
ünnepségen, én pedig a di-
rekt erre a célra felvett ki-
nyúlt pulóveremben feszítet-
tem. Odajött az úttörővezető 
pajtás, és mikor kérdőre 
vont, miért nincs rajtam az 
egyenruha, közöltem, hogy 
én nem vagyok úttörő, neki 
pedig majd’ szétrobbant a 
feje. Az, hogy a hivatalos ide-
ológiával szembe kell menni, 
nekem teljesen természetes 
volt. 

– A középiskolai felvételi-
nél ez nem számított hát-
ránynak?

– Nem akartam gimnázi-
umban továbbtanulni. Autó-
szerelő szerettem volna len-

ni, de az osztályfőnököm ad-
dig macerált, addig piszkált, 
míg be nem adtam a dereka-
mat, és egy csepeli techniku-
mot választottam, ahol ta-
nulhattam autószerelést, de 
azért érettségit is adott. 
Nem volt egy szuper szellemi 
műhely. A műszaki tárgyak 
nagyon érdekeltek, azokból 
mind ötös voltam, a humán 
tárgyakból pedig beálltam 
egy stabil kettesre. Tizenhat 
éves korom környékén fel-
merült bennem, hogy nem 
biztos, hogy autószerelőnek 
kellene lennem. Éreztem, 
hogy engem az Úristen más-
ra hív. Harmadikban tehát 
váltottam: a humán tárgyak-
ból lettem kitűnő, és a szak-
maiakat vettem vissza ket-
tesre. Amikor leérettségiz-
tem, már tudtam, merre sze-
retnék menni. Jelentkeztem 
a székesfehérvári püspök-
nél, aki jelentette szándéko-
mat az állami egyházügyi 
hivatalnak, az a honvédelmi 
miniszternek, és a tizennyol-
cadik születésnapom után 
meg is kaptam a behívómat 

az egyik „büntetőtáborba”, 
Nagyatádra. A másik Lenti-
ben volt. A sorállomány je-
lentős része büntetett előéle-
tű, a feljebbvalóink bukott 
tisztek voltak – ide kerültek 
azok a fiatalok, akik a papi 
hivatást kívánták választa-
ni. Megpróbálták megtörni 
az embereket, és volt egy-
kettő, akit sikerült is. Em-
bertelen körülmények közt 
éltünk; olyan állapotú vizes-
blokkokat, mint amilyenek a 
laktanyában voltak, Ausch-
witzban lehet látni manap-
ság, mivel ott meghagyták a 
betonvályúkat. A sorkatonai 
szolgálat két évig tartott, eb-
ből tizenhárom hónapig nem 
mehettem haza. Ez persze 
nemcsak velem történt meg, 
hanem az összes kollégám-
mal. Volt, aki nem bírta a 
megpróbáltatásokat, és ön-
gyilkos lett, volt olyan is, aki 
letett arról, hogy pap legyen, 
őt áthelyezték más laktanyá-
ba. Engem nem sikerült 
megtörniük, mivel tudato-
san készültem: atletizáltam, 
tájfutó voltam. Pszichésen 

Hajdu Ferenc atyával beszélgettünk

„Mindig olyasmit kell csinálnom, amihez egyáltalán nem értek”
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amelyekhez korábban nem értett – mondja. 
És amelyekről nem is álmodott: iskolát és anya-
otthont alapított, szállodafelújítást irányított, 
nemsokára gimnáziumot épít. A valaha autósze-
relőnek készülő fiatalember ma több egyházi 
intézmény püspöki biztosa. Hajdu Ferenc atyával 
beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

– Milyen volt a gyermekko-
ra, hogyan, mikor választot-
ta a papi hivatást?

– Törökbálinti vagyok, 
sváb családból származom. 
A rokonságom zömét 1948-
ban kitelepítették Magyar-
országról, és akik itt marad-
tak, azoktól is mindent elvet-
tek. Édesanyámnak is el 
kellett hagynia az országot; 
másfél éven keresztül jött 
vissza a megszállási zóná-
kon keresztül Heidelberg 
környékéről. Édesapám ro-
konságát szintén kitelepítet-
ték – őt magát csak azért 

nem, mert vasöntő volt, és 
kétkezi, nehéz fizikai mun-
kát végző emberre mindig 
szükség volt. Ezek az esemé-
nyek meghatározták a világ-
látásomat, olyannyira, hogy 
nem voltam hajlandó részt 
venni az úttörőmozgalom-
ban. A törökbálinti általános 
iskolába akkoriban 1200 
gyerek járt, és összesen hár-
man voltunk, akik nem let-
tünk úttörők. Emiatt aztán 
apámat is behívatták több 
helyre, mire ő felajánlotta 
lemondását. Persze nem en-
gedték el, lasszóval fogták a 
fizikai munkát végzőket. 
Ami engem illet, matemati-
kából, fizikából, történelem-

ből nagyon jó voltam, verse-
nyeket is nyertem, továbbju-
tottam a megyei fordulókba, 
ám azokon már nem indul-
hattam, mert nem volt úttö-
rőruhám. Ment helyettem a 
második helyezett… Gye-
rekként ezt nagyon vidáman 
éltem meg. Mekkora attrak-
ció volt, mikor felsorakozott 
ezerkétszáz gyerek egy-egy 
ünnepségen, én pedig a di-
rekt erre a célra felvett ki-
nyúlt pulóveremben feszítet-
tem. Odajött az úttörővezető 
pajtás, és mikor kérdőre 
vont, miért nincs rajtam az 
egyenruha, közöltem, hogy 
én nem vagyok úttörő, neki 
pedig majd’ szétrobbant a 
feje. Az, hogy a hivatalos ide-
ológiával szembe kell menni, 
nekem teljesen természetes 
volt. 

– A középiskolai felvételi-
nél ez nem számított hát-
ránynak?

– Nem akartam gimnázi-
umban továbbtanulni. Autó-
szerelő szerettem volna len-

ni, de az osztályfőnököm ad-
dig macerált, addig piszkált, 
míg be nem adtam a dereka-
mat, és egy csepeli techniku-
mot választottam, ahol ta-
nulhattam autószerelést, de 
azért érettségit is adott. 
Nem volt egy szuper szellemi 
műhely. A műszaki tárgyak 
nagyon érdekeltek, azokból 
mind ötös voltam, a humán 
tárgyakból pedig beálltam 
egy stabil kettesre. Tizenhat 
éves korom környékén fel-
merült bennem, hogy nem 
biztos, hogy autószerelőnek 
kellene lennem. Éreztem, 
hogy engem az Úristen más-
ra hív. Harmadikban tehát 
váltottam: a humán tárgyak-
ból lettem kitűnő, és a szak-
maiakat vettem vissza ket-
tesre. Amikor leérettségiz-
tem, már tudtam, merre sze-
retnék menni. Jelentkeztem 
a székesfehérvári püspök-
nél, aki jelentette szándéko-
mat az állami egyházügyi 
hivatalnak, az a honvédelmi 
miniszternek, és a tizennyol-
cadik születésnapom után 
meg is kaptam a behívómat 

az egyik „büntetőtáborba”, 
Nagyatádra. A másik Lenti-
ben volt. A sorállomány je-
lentős része büntetett előéle-
tű, a feljebbvalóink bukott 
tisztek voltak – ide kerültek 
azok a fiatalok, akik a papi 
hivatást kívánták választa-
ni. Megpróbálták megtörni 
az embereket, és volt egy-
kettő, akit sikerült is. Em-
bertelen körülmények közt 
éltünk; olyan állapotú vizes-
blokkokat, mint amilyenek a 
laktanyában voltak, Ausch-
witzban lehet látni manap-
ság, mivel ott meghagyták a 
betonvályúkat. A sorkatonai 
szolgálat két évig tartott, eb-
ből tizenhárom hónapig nem 
mehettem haza. Ez persze 
nemcsak velem történt meg, 
hanem az összes kollégám-
mal. Volt, aki nem bírta a 
megpróbáltatásokat, és ön-
gyilkos lett, volt olyan is, aki 
letett arról, hogy pap legyen, 
őt áthelyezték más laktanyá-
ba. Engem nem sikerült 
megtörniük, mivel tudato-
san készültem: atletizáltam, 
tájfutó voltam. Pszichésen 
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pedig végképp nem tudtak 
hatni rám. Viszont kiváló 
emberismeretre tettem szert 
e két év alatt. 

– Mi következett ezután?

– Miután leszereltem, Esz-
tergomba kerültem. Mivel ez 
a csodálatos város volt a ma-
gyar egyház központja, amit 
a szocialista rendszerben 
tönkre akartak tenni, a vá-
rost is hagyták lepusztulni. 
Ennek ellenére pezsgő szel-
lemi élet volt itt, a tanári kar 
pedig csodálatos volt: lelki 
kiképzésünket a legelső 
veszprémi érsek, Szendi Jó-
zsef vezette, a jogot Erdő Pé-
ter bíboros tanította, a filo-
zófiát Beer püspök, és még 
sorolhatnám. Öröm volt Esz-
tergomban tanulni. 

Mikor végeztem, Pilisvö-
rösvárra kerültem. E svábok 
lakta bányásztelepülésről 
nem telepítették ki a német 
ajkú lakosságot, hiszen 
szükség volt a munkásokra, 
így megadatott, hogy első öt 
évemet sváb környezetben 
töltsem. Itt teljesen termé-
szetes volt a német nyelvű 
mise, és hogy a maguk sváb 
énekeit, imáit mondják. Én, 
akihez három éves koromig 
szinte csak németül szóltak 
otthon, szintén ezen a nyel-
ven miséztem, emellett heti 
huszonnégy órában hittant 
tanítottam a helyi iskolában. 
Hogy egy kicsit ugorjak a jö-
vőben: mikor a Marianum 
iskola megalakult, és szóba 
került, hogy mi legyen az is-
kola profilja, teljesen termé-
szetes volt számomra, hogy 
német nemzetiségi nyelvis-
kola váljon az intézményből 
– ez köszönhető a származá-
somnak, a pilisvörösvári öt 
évnek, valamint annak, hogy 
tudtam: Érden valaha nem-
csak magyarul, hanem rácul 
és németül is miséztek. 

– Huszonöt esztendeje, 
hogy széles körű összefogás-
sal megalapította az iskolát. 
Hogyan jött az ötlet?

– Nekem mindig olyasmit 
kell csinálnom, amihez egy-
általán nem értek. Így volt ez 
Vörösváron is, ahol rám bíz-
ták a hitoktatást, és mikor 
1988 őszén Érdre helyezett a 
püspök úr, nem gondoltam 
volna, hogy nemsokára isko-
laalapító leszek. Az ötletet 
az akkori tanácstitkár vetet-

te fel egy beszélgetés alkal-
mával. Akkoriban az egyház 
új ingatlant nem szerezhe-
tett, iskolát nem létesíthe-
tett, ám civil szervezetek 
már alakulhattak, így létre-
hoztuk a Katolikus Szülők 
Egyesületét és a Szent Imre 
Alapítványt, hogy ez a kettő 
próbálja átvenni az épületet, 
ami akkor már üresen és le-
pusztultan állt, és – mint utó-
lag kiderült – már a bontási 
engedélyt is kiadták rá, sőt, 
egy részét, a volt tornater-
met le is bontották. A kilenc-
száz négyzetméterből hat-
száz volt használható, há-
romszáz pedig az a vályog-
épület volt, amiben a nővérek 
laktak 1935-től. A hatszáz 
négyzetméterből is csak a 
falak maradtak meg: a gépé-
szet eltűnt, az ajtókat kitép-
ték, a padlót eltüzelték. Pató 
Simon tanácselnöknek sike-
rült megmentenie az épüle-
tet a teljes lebontástól, és 
1989-ben elkezdtük az iskola 
megszervezését. A rend-
szerváltás után megalakuló 
önkormányzat 47 millió fo-
rinttal hozzájárult a költsé-
gekhez, és 1991. szeptember 
14-én meg tudtuk nyitni ka-
puinkat. Korántsem volt 
kész az épület, hiszen étke-
zőnk még nem volt, a Bolyai 
iskolába jártak át a diákok, 
de a tanítás már megkezdőd-
hetett. Ma már háromezer 
négyzetméteres az iskola, és 
tovább szeretnénk bővíteni, 
hogy gimnáziumi osztályo-
kat is indíthassunk. 

– Másik nagy fába is bele-
vágta a fejszéjét: az új Lea 
anyaotthon megépítésébe. 
Ennek országos visszhangja 
volt, mert sokan tiltakoztak 
ellene, attól tartva, hogy dro-
gosok, bűnözők özönlik el 
Felső-Parkvárost.

– Az otthon magánkezde-
ményezésként indult, ké-
sőbb, a tönkremenés hatá-
rán vette át kezelését az egy-
házmegye, és működését 
püspöki biztosként kezdtem 
segíteni. Akkor bérelt épü-
letben laktak az anyák és 
gyermekeik. Egy csapatépí-
tési tréningen, amelyen én is 
részt vettem, az otthon mun-
katársai távlati célként azt 
jegyezték fel: saját Lea ott-
hon. Akkor már tudtam, 
mennyibe kerül egy ilyen 
építkezés, és abszolút irreá-
lisnak tartottam az ötletet. 
Az Úristen azonban nem 
hagyta, hogy ebből ilyen 
könnyen kibújjak: úgy terel-
getett, hogy legyen valami 
ebből az elképzelésből. A te-
mető alatti területünket el-
cseréltük a város egyik in-
gatlanával. Sokszor sze-
münkre hányták, miért itt 
építkeztünk – egyszerűen 
azért, mert máshol nem volt 
a városnak ekkora egybe-
függő területe. Miután a te-
lek megvolt, elkezdtük járni 
Európát, hogy forrásokat 
találjunk. A limburgi egy-
házmegye fizette a költsé-
gek egyharmadát, a fennma-
radó részt pedig a fehérvári. 
Most olyan épületben élhet-
nek a családok, ami valóban 
erre a funkcióra épült. 

– Mikor haltak el az ellenző 
hangok?

– Ennek több fázisa volt: 
először beletörődtek abba, 
hogy ez az ingatlan meg-
épül. Majd, mikor beköltöz-
tünk az épületbe, kiderült, 
hogy a korábbi félelmeik 
alaptalanok. Idén nyáron 
egyébként nehéz helyzetbe 
kerültünk, mert a vihar 
nagy kárt okozott: átáztak 
a falak, le kellett kapcsolni 
az elektromos hálózatot, 
egyes helyiségekből ki kel-
lett költöztetni a családo-
kat. Mostanra már ismét 
teljes házzal, 40 lakóval 
működik az otthon.

– Milyen gondokkal ér-
keznek ide az anyák?

–  Bántalmazzák őket, 
vagy épp kiteszik otthon-
ról; előfordul, hogy válasz-
taniuk kell az abortusz 
vagy a hajléktalanná válás 
között. Pusztán anyagi 
okok miatt kevesen jönnek, 
általában több problémájuk 
is van egyszerre. Addig ma-
radnak nálunk, amíg a krí-
zishelyzetük megoldódik. 
Van, akinek három-négy 
hónap alatt megoldódik a 
problémája, mások képzés-
ben vesznek részt nálunk, 
és sikerül állást, albérletet 
találniuk. Sajnos, ezek a fi-
atal anyák hatalmas defici-
tekkel érkeznek hozzánk, 
nemcsak az anyagiakat és 
az iskolázottságot illetően, 
hanem morális és gyakran 
érzelmi területen is. A leg-
megdöbbentőbb számomra 
azt látni, amikor egy anya 
úgy fogja kézbe a gyerme-
két, mint egy szemetes-
kosarat. Vannak olyan fog-
lalkozásaink, ahol a szere-
tetet, a törődést próbálják 

szakemberek felszínre hoz-
ni, de ez nagyon nehéz. 

– Milyen fába szeretné leg-
közelebb vágni a fejszéjét?

– Ezekbe se szerettem vol-
na… A gimnázium létreho-
zása lesz a következő, majd 
ki tudja, mi lesz legközelebb. 
Az is bizonyos, hogy október 
17-én megrendezzük az im-
már hatodik Élő Rózsafüzér 
Zarándoklatot, ami azért 
lesz különleges, mert a száz 
esztendeje született Kaszap 
István, a tizenkilenc eszten-
dősen meghalt jezsuita noví-
cius erényeit – kitartás, 
szorgalom, áldozathozatal – 
szeretnénk végiggondolni, 
életútját megjárni ezen a za-
rándoklaton.

Érden kívül egyébként 
Székesfehérváron is dolgo-
zom, ahol egy hitoktatási és 
művelődési központ felügye-
letét is rám bízta a püspök 
úr. Nemrég felújítottuk a 
Szent Gellért hotelt, ami 
szintén hozzám tartozik – 
az Európa-liga selejtezőn a 
Videoton ellen játszó Lech 
Poznan csapata is nálunk 
szállt meg, és később levél-
ben köszönték meg a ven-
déglátást. Lehet, ezzel nem 
kellene dicsekednem, mert 
ha nyikorgott volna az ágy, 
talán nem nyerik meg a mér-
kőzést… 

Egyébként az Úristen 
nemcsak olyan feladatokkal 
talált meg, amelyeket koráb-
ban sohasem végeztem, és 
amelyekhez nem értettem, 
mint mondjuk az iskolaala-
pítás vagy a szállófelújítás, 
hanem nagyon jó munkatár-
sakkal is. Ennyi feladatot 
egyetlen ember át sem lát, 
nemhogy csinálni tudná. Az 
Úristen nagyon nagy aján-
déka, hogy ilyen emberekkel 
dolgozhatok együtt.

Hajdu Ferenc atyával beszélgettünk

„Mindig olyasmit kell csinálnom, amihez egyáltalán nem értek”
Hajdu Ferenc 1958-ban 
született, Törökbálinton 
nőtt fel, a középiskolát Bu-
dapesten, a papi szeminá-
riumot Esztergomban vé-
gezte el. 1983-ban Székes-
fehérváron szentelték fel, 
1983-tól 1988-ig Pilisvö-
rösváron volt káplán, 
majd Érdre került: tíz éven 
át adminisztrátor volt 
Érd–Újvárosban, ahol 
1998 óta plébános. A Ma-
rianum iskola, a Lea ott-
hon, valamint a székesfe-
hérvári Szent István Mű-
velődési Ház püspöki biz-
tosa, a Servizio Egyház-
megyei Vagyonkezelő 
igazgatója.

A Lea otthon alapkőletételén, Spányi Antal megyéspüspökkel 2011-ben
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Diákpolgármester-választás, iskolafelújítás, köte-
lező webes ügysegéd az egyéni vállalkozóknak – 
ezek voltak a témái a polgármesteri sajtótájékoz-
tatónak, amelyen gazdát cserélt egy szászrégeni 
különleges gitár is.

Újabb fordulóponthoz ér-
kezett a Modern Városok 
program finanszírozásában 
megvalósuló egyik fejlesz-
tés, a Batthyány iskola pro-
jektje: elkészültek a tömb-
tervek, amelyek azt szabá-
lyozzák, hogy a területből 
mekkora részt foglalnak el 
az épületek, és mennyit a 
sportpálya – jelentette be T. 
Mészáros András múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján. A 
polgármester elmondta: a 

terveket úgy állítják össze, 
hogy az építkezés szorgalmi 
időben is folyhat – a régi és 
új épületek egymást váltják 
majd ki. Nemcsak az iskolát, 
hanem az óvodát is teljesen 
újjáépítik majd – tette hozzá.

– Az engedélyes tervek 
2016 márciusára meglesz-
nek. Reméljük, jövő ősszel 
elindulhat az építkezés, és 
2017 szeptemberére állni fog 
az iskola, ahol terveink sze-
rint középfokú oktatás is fo-

lyik majd. A Darukezelő ut-
cai óvoda és iskola tömbter-
vei is elkészültek, de ezeken 
még van simítani való. Rövi-
desen megszülethet az enge-
délyes tervekre vonatkozó 
megbízás eme intézményt il-
letően is – mondta T. Mészá-
ros András, megjegyezve: a 
Batthyány 2020 programba 
tartozó 26 alprojektet az ön-
kormányzat sorról sorra vi-
szi előre, és remélik, sikerül 
elérni a kitűzött célt: azt, 
hog y 2019-re minden 
alprojekt készen lesz, vagy 
épp a befejezéséhez közele-
dik majd.

Diákpolgármestert 
választ Érd

Lapunk megjelenésének 
napján, szeptember 30-án – 
az első szabad képviselővá-
lasztás 25. évfordulóján – 
tartják a diákpolgármester-
választást Érd középiskolái: 
a Gárdonyi és a Vörösmarty 
gimnázium, valamint a Kós 
szakképző iskola diákjai 
szavazhatnak a három jelölt-
re, valamint a képviselő-tes-
tületre.

– Nemcsak Érden, hanem 
egész Mag yarországon 

egyedülálló kezdeményezés-
ről van szó. A diákönkor-
mányzat, amely öt képviselő-
ből, polgármesterből és al-
polgármesterből áll majd, 
tízmillió forinttal gazdál-
kodhat és valósíthatja meg 
elképzeléseit. Remélem, fele-
lősségteljesen és egyre sike-
resebben élnek majd lehető-
ségeikkel – mondta a polgár-
mester.

Egyéni 
vállalkozóknak is 
Webes Ügysegéd

T. Mészáros András a saj-
tótájékoztatón felhívta az 
egyéni vállalkozók figyel-
mét, hogy október elsejétől 
az Általános Nyomtatvány-
kitöltő (ÁNYK) űrlapos meg-
oldása helyett elektroniku-
san kizárólag a Webes Ügy-
segéden keresztül intézhe-
tik vállalkozásuk ügyeit.

– Az egyéni vállalkozói te-
vékenység megkezdése, 
adatváltozás, szüneteltetés, 
tevékenység folytatásának 
bejelentése, és mindaz, ami 
az egyéni vállalkozásokkal 
kapcsolatban szóba jöhet, a 
Webes Ügysegéden keresz-

tül folyik majd. Kérjük tehát 
a vállalkozókat, figyeljenek 
erre oda – zárta szavait T. 
Mészáros András.

Az új rendszer előnye az, 
hogy a bejelentések nyilván-
tartásba vétele – és erről az 
ügyfél értesítése – csupán 
egy-két percet vesz majd 
igénybe. Természetesen a 
személyes ügyintézés sem 
szűnik meg: mint az ok-
mányirodában kérdésünkre 
elmondták, a vállalkozás 
megkezdésének bejelentését 
és a vállalkozás megszünte-
tését személyesen is intézhe-
tik az egyéni vállalkozók.

n ÁdÁm Katalin

2019-re minden fejlesztés készen lehet a Modern Városok program keretében

Elkészültek az új Batthyány iskola tömbtervei 

Az Érdi Napokon rendezett testvérvárosi találkozón Szász-
régen polgármestere egy gitárt ajándékozott érdi kollégájá-
nak. Tudni kell, hogy az erdélyi városban a hangszergyártás 
nagy múltra tekint vissza: többek közt csellót, hegedűt, 
nagybőgőt készítenek. A szép mívű gyakorlógitárt, Szászré-
gen ajándékát, T. Mészáros András a múlt heti sajtótájékoz-
tatón adta át a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény igazgatójának, Stiblo Annának, aki a köszönetnyil-
vánítást követően elmondta: volt szerencséjük megismerni 
a szászrégeni manufaktúrát, és az ott gyártott kiváló hang-
szereket. Az ajándék bizonyosan a zeneiskola jobb hangsze-
rei közé tartozik majd – mondta.

Gőzerővel épül a Gyer-
mekjóléti Központ új, kor-
szerű épülete a Bethlen Gá-
bor utca 33-ban, így várható-
an november 1-től már itt 
várják a szakemberek régi 
és új ügyfeleiket. Az Érdi 
Szociális Gondozó Központ 
ezen kívül az idős ellátásban 
és a fogyatékossággal élő 
gyermekek napközbeni ellá-
tása terén tervez fejlesztése-
ket a Batthyány program 
keretében.

Hamarosan telephely-vál-
tozásokra kerül sor: novem-
ber 1-jétől az Emma utcából 
új, tágasabb és korszerűbb 
helyre költözik a Gyermekjó-
léti Központ, később pedig – 
hogy az intézmények közel 
legyenek egymáshoz – a Csa-
ládsegítő Szolgálat is helyet 
cserél a Vörösmarty utcában 
működő, a szenvedélybete-
gek nappali ellátását szolgá-
ló intézménnyel. Erre azért 
van szükség, mert kormány-
zati tervek szerint, 2016. ja-
nuár 1-től a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás 

kizárólag egy szolgáltató ke-
retében működtethető, azaz 
a családsegítés csak a gyer-
mekjóléti szolgáltatással in-
tegráltan, egy szervezeti és 
szakmai egységben működ-
het majd (hogy ne fordulja-
nak elő párhuzamos ellátá-
sok). Ugyanakkor, a többi 
érdi intézményhez hasonló-
an, a Szociális Gondozó Köz-
pont is elkészítette a Bat-
thyány 2020 programba il-
leszkedő fejlesztési koncepci-
óját, amit a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 
megtárgyalt és elfogadásra 
javasolta a város közgyűlésé-
nek. 

A bizottsági ülésen Récsei 
Krisztina, a központ igazga-
tója elmondta: Érden, az öt 
tagintézményben a legtöbb 
szociális ellátás biztosítva 
van, de a felmérések alapján 
lenne még igény idősek át-
meneti otthonára és a fogya-
tékossággal élő kisgyerme-
kek napközbeni ellátását 
biztosító intézményre is. 
Előbbit a Topoly utcai Idősek 

Otthona bővítésével javasol-
ják megoldani, az Aradi ut-
cai bölcsőde egyik kihasz-
nálatlan helyiségében pedig 
játszóházat alakítanak ki. 

Ugyancsak a bizottsági 
ülésen dr. Kőszegi Gábor, a 
Dr. Romics László Egészség-
ügyi Intézmény főigazgató 
főorvosa arról tájékoztatta a 
résztvevőket, hogy az egész-
ségügyi fejlesztés keretében 
a szakrendelő régi szárnyá-
nak teljes felújítása is szere-
pel, és többek között azt is 
tervezik, hogy a Hivatalnok 
utcai Tüdőgondozót is áthe-
lyezik a szakrendelőbe. Hoz-
zátette: a régi vizsgáló mű-
szerek javíttatása óriási 
anyagi terhet jelent, hiszen 
idén nyáron is csaknem 11 
millió forintot kellett kifizet-
ni az elavult gépek javításá-
ra, ezért is lenne sürgős az 
új műszerek beszerzése. A 
szociális intézményrend-
szer fejlesztési programját 
egyhangúlag támogatta a 
város közgyűlése.

n BÁlint Edit 

Helyet cserélnek a szolgáltatások
A városi közgyűlés szep-

temberi ülésén a képviselők 
többsége támogatta a közte-
metők fenntartásáról, rendjé-
ről és üzemeltetéséről szóló 
korábbi önkormányzati ren-
delet módosítását, amely töb-
bek között egyes temetkezési 
díjak emelését is tartalmazta. 

Átlagban 8-10 százalékkal 
emelkednek egyes temetkezé-
si formák díjai, amit a városi 
plénum ellenzéki képviselői 
nem fogadtak el. Pulai Edina 
(Jobbik) úgy vélte, a mai gaz-
dasági környezet nem indo-
kolja ezt a jelentős drágítást. 
Szűcs Gábor (MSZP-DK-
Együtt) frakcióvezető is úgy 
vélte, semmi sem indokolja a 
díjemelést akkor, amikor az 
infláció nulla, és sem a nyug-
díjak sem a fizetések nem 
emelkedtek. Bács István (Fi-
desz-KDNP) kiemelte, hogy 
nem mindegyik temetkezési 
formát érinti a díjemelés, sőt 
vannak olyanok, amelyek ol-
csóbbak lettek, hiszen az 
árak módosításának elsősor-
ban az a célja, hogy az elhunyt 

hozzátartozói inkább a hely-
takarékos temetkezési formát 
részesítsék előnyben.

Ragoszki Ildikó, az ÉKFI 
részlegvezetője, aki a temető 
felújítási és rendezési projekt-
jéért felelős, az ülésen kifejtet-
te: az új árak bevezetését egy-
részt a fejlesztés során felme-
rült kiadások indokolják. Hoz-
zátette: az újraváltási díjak 
nem változnak. A gépkocsival 
való bejutásért pedig 150 forin-
tot kell majd fizetniük az autó-
soknak. Antunovits Antal 
(Fidesz-KDNP) képviselő fel-
vetésére Bács István (Fidesz-
KDNP) alpolgármester ígére-
tet tett arra, hogy október 23-ig 
a temető alsó részén is nyitnak 
egy gyalogos kaput, amely 
napközben átjárható lesz. 
Simó Károly arról tájékoztat-
ta a közgyűlést, hogy a Volán-
busz bejelentette október 31-én 
és november 1-jén sűrűbben 
járnak majd a buszok az Ercsi 
úti temető irányába. Végül a 
rendelet módosítását tíz igen 
és öt nem szavazat mellett fo-
gadta el a közgyűlés. n BE

Vátozatlan újraváltási díjak 

Stiblo Anna az ajándék gitárral 



6 ÉRDI ÚJSÁG| 2015. szeptember 30. |    közélet

Diákpolgármester-választás, iskolafelújítás, köte-
lező webes ügysegéd az egyéni vállalkozóknak – 
ezek voltak a témái a polgármesteri sajtótájékoz-
tatónak, amelyen gazdát cserélt egy szászrégeni 
különleges gitár is.

Újabb fordulóponthoz ér-
kezett a Modern Városok 
program finanszírozásában 
megvalósuló egyik fejlesz-
tés, a Batthyány iskola pro-
jektje: elkészültek a tömb-
tervek, amelyek azt szabá-
lyozzák, hogy a területből 
mekkora részt foglalnak el 
az épületek, és mennyit a 
sportpálya – jelentette be T. 
Mészáros András múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján. A 
polgármester elmondta: a 

terveket úgy állítják össze, 
hogy az építkezés szorgalmi 
időben is folyhat – a régi és 
új épületek egymást váltják 
majd ki. Nemcsak az iskolát, 
hanem az óvodát is teljesen 
újjáépítik majd – tette hozzá.

– Az engedélyes tervek 
2016 márciusára meglesz-
nek. Reméljük, jövő ősszel 
elindulhat az építkezés, és 
2017 szeptemberére állni fog 
az iskola, ahol terveink sze-
rint középfokú oktatás is fo-

lyik majd. A Darukezelő ut-
cai óvoda és iskola tömbter-
vei is elkészültek, de ezeken 
még van simítani való. Rövi-
desen megszülethet az enge-
délyes tervekre vonatkozó 
megbízás eme intézményt il-
letően is – mondta T. Mészá-
ros András, megjegyezve: a 
Batthyány 2020 programba 
tartozó 26 alprojektet az ön-
kormányzat sorról sorra vi-
szi előre, és remélik, sikerül 
elérni a kitűzött célt: azt, 
hog y 2019-re minden 
alprojekt készen lesz, vagy 
épp a befejezéséhez közele-
dik majd.

Diákpolgármestert 
választ Érd

Lapunk megjelenésének 
napján, szeptember 30-án – 
az első szabad képviselővá-
lasztás 25. évfordulóján – 
tartják a diákpolgármester-
választást Érd középiskolái: 
a Gárdonyi és a Vörösmarty 
gimnázium, valamint a Kós 
szakképző iskola diákjai 
szavazhatnak a három jelölt-
re, valamint a képviselő-tes-
tületre.

– Nemcsak Érden, hanem 
egész Mag yarországon 

egyedülálló kezdeményezés-
ről van szó. A diákönkor-
mányzat, amely öt képviselő-
ből, polgármesterből és al-
polgármesterből áll majd, 
tízmillió forinttal gazdál-
kodhat és valósíthatja meg 
elképzeléseit. Remélem, fele-
lősségteljesen és egyre sike-
resebben élnek majd lehető-
ségeikkel – mondta a polgár-
mester.

Egyéni 
vállalkozóknak is 
Webes Ügysegéd

T. Mészáros András a saj-
tótájékoztatón felhívta az 
egyéni vállalkozók figyel-
mét, hogy október elsejétől 
az Általános Nyomtatvány-
kitöltő (ÁNYK) űrlapos meg-
oldása helyett elektroniku-
san kizárólag a Webes Ügy-
segéden keresztül intézhe-
tik vállalkozásuk ügyeit.

– Az egyéni vállalkozói te-
vékenység megkezdése, 
adatváltozás, szüneteltetés, 
tevékenység folytatásának 
bejelentése, és mindaz, ami 
az egyéni vállalkozásokkal 
kapcsolatban szóba jöhet, a 
Webes Ügysegéden keresz-

tül folyik majd. Kérjük tehát 
a vállalkozókat, figyeljenek 
erre oda – zárta szavait T. 
Mészáros András.

Az új rendszer előnye az, 
hogy a bejelentések nyilván-
tartásba vétele – és erről az 
ügyfél értesítése – csupán 
egy-két percet vesz majd 
igénybe. Természetesen a 
személyes ügyintézés sem 
szűnik meg: mint az ok-
mányirodában kérdésünkre 
elmondták, a vállalkozás 
megkezdésének bejelentését 
és a vállalkozás megszünte-
tését személyesen is intézhe-
tik az egyéni vállalkozók.

n ÁdÁm Katalin

2019-re minden fejlesztés készen lehet a Modern Városok program keretében

Elkészültek az új Batthyány iskola tömbtervei 

Az Érdi Napokon rendezett testvérvárosi találkozón Szász-
régen polgármestere egy gitárt ajándékozott érdi kollégájá-
nak. Tudni kell, hogy az erdélyi városban a hangszergyártás 
nagy múltra tekint vissza: többek közt csellót, hegedűt, 
nagybőgőt készítenek. A szép mívű gyakorlógitárt, Szászré-
gen ajándékát, T. Mészáros András a múlt heti sajtótájékoz-
tatón adta át a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény igazgatójának, Stiblo Annának, aki a köszönetnyil-
vánítást követően elmondta: volt szerencséjük megismerni 
a szászrégeni manufaktúrát, és az ott gyártott kiváló hang-
szereket. Az ajándék bizonyosan a zeneiskola jobb hangsze-
rei közé tartozik majd – mondta.

Gőzerővel épül a Gyer-
mekjóléti Központ új, kor-
szerű épülete a Bethlen Gá-
bor utca 33-ban, így várható-
an november 1-től már itt 
várják a szakemberek régi 
és új ügyfeleiket. Az Érdi 
Szociális Gondozó Központ 
ezen kívül az idős ellátásban 
és a fogyatékossággal élő 
gyermekek napközbeni ellá-
tása terén tervez fejlesztése-
ket a Batthyány program 
keretében.

Hamarosan telephely-vál-
tozásokra kerül sor: novem-
ber 1-jétől az Emma utcából 
új, tágasabb és korszerűbb 
helyre költözik a Gyermekjó-
léti Központ, később pedig – 
hogy az intézmények közel 
legyenek egymáshoz – a Csa-
ládsegítő Szolgálat is helyet 
cserél a Vörösmarty utcában 
működő, a szenvedélybete-
gek nappali ellátását szolgá-
ló intézménnyel. Erre azért 
van szükség, mert kormány-
zati tervek szerint, 2016. ja-
nuár 1-től a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás 

kizárólag egy szolgáltató ke-
retében működtethető, azaz 
a családsegítés csak a gyer-
mekjóléti szolgáltatással in-
tegráltan, egy szervezeti és 
szakmai egységben működ-
het majd (hogy ne fordulja-
nak elő párhuzamos ellátá-
sok). Ugyanakkor, a többi 
érdi intézményhez hasonló-
an, a Szociális Gondozó Köz-
pont is elkészítette a Bat-
thyány 2020 programba il-
leszkedő fejlesztési koncepci-
óját, amit a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 
megtárgyalt és elfogadásra 
javasolta a város közgyűlésé-
nek. 

A bizottsági ülésen Récsei 
Krisztina, a központ igazga-
tója elmondta: Érden, az öt 
tagintézményben a legtöbb 
szociális ellátás biztosítva 
van, de a felmérések alapján 
lenne még igény idősek át-
meneti otthonára és a fogya-
tékossággal élő kisgyerme-
kek napközbeni ellátását 
biztosító intézményre is. 
Előbbit a Topoly utcai Idősek 

Otthona bővítésével javasol-
ják megoldani, az Aradi ut-
cai bölcsőde egyik kihasz-
nálatlan helyiségében pedig 
játszóházat alakítanak ki. 

Ugyancsak a bizottsági 
ülésen dr. Kőszegi Gábor, a 
Dr. Romics László Egészség-
ügyi Intézmény főigazgató 
főorvosa arról tájékoztatta a 
résztvevőket, hogy az egész-
ségügyi fejlesztés keretében 
a szakrendelő régi szárnyá-
nak teljes felújítása is szere-
pel, és többek között azt is 
tervezik, hogy a Hivatalnok 
utcai Tüdőgondozót is áthe-
lyezik a szakrendelőbe. Hoz-
zátette: a régi vizsgáló mű-
szerek javíttatása óriási 
anyagi terhet jelent, hiszen 
idén nyáron is csaknem 11 
millió forintot kellett kifizet-
ni az elavult gépek javításá-
ra, ezért is lenne sürgős az 
új műszerek beszerzése. A 
szociális intézményrend-
szer fejlesztési programját 
egyhangúlag támogatta a 
város közgyűlése.

n BÁlint Edit 

Helyet cserélnek a szolgáltatások
A városi közgyűlés szep-

temberi ülésén a képviselők 
többsége támogatta a közte-
metők fenntartásáról, rendjé-
ről és üzemeltetéséről szóló 
korábbi önkormányzati ren-
delet módosítását, amely töb-
bek között egyes temetkezési 
díjak emelését is tartalmazta. 

Átlagban 8-10 százalékkal 
emelkednek egyes temetkezé-
si formák díjai, amit a városi 
plénum ellenzéki képviselői 
nem fogadtak el. Pulai Edina 
(Jobbik) úgy vélte, a mai gaz-
dasági környezet nem indo-
kolja ezt a jelentős drágítást. 
Szűcs Gábor (MSZP-DK-
Együtt) frakcióvezető is úgy 
vélte, semmi sem indokolja a 
díjemelést akkor, amikor az 
infláció nulla, és sem a nyug-
díjak sem a fizetések nem 
emelkedtek. Bács István (Fi-
desz-KDNP) kiemelte, hogy 
nem mindegyik temetkezési 
formát érinti a díjemelés, sőt 
vannak olyanok, amelyek ol-
csóbbak lettek, hiszen az 
árak módosításának elsősor-
ban az a célja, hogy az elhunyt 

hozzátartozói inkább a hely-
takarékos temetkezési formát 
részesítsék előnyben.

Ragoszki Ildikó, az ÉKFI 
részlegvezetője, aki a temető 
felújítási és rendezési projekt-
jéért felelős, az ülésen kifejtet-
te: az új árak bevezetését egy-
részt a fejlesztés során felme-
rült kiadások indokolják. Hoz-
zátette: az újraváltási díjak 
nem változnak. A gépkocsival 
való bejutásért pedig 150 forin-
tot kell majd fizetniük az autó-
soknak. Antunovits Antal 
(Fidesz-KDNP) képviselő fel-
vetésére Bács István (Fidesz-
KDNP) alpolgármester ígére-
tet tett arra, hogy október 23-ig 
a temető alsó részén is nyitnak 
egy gyalogos kaput, amely 
napközben átjárható lesz. 
Simó Károly arról tájékoztat-
ta a közgyűlést, hogy a Volán-
busz bejelentette október 31-én 
és november 1-jén sűrűbben 
járnak majd a buszok az Ercsi 
úti temető irányába. Végül a 
rendelet módosítását tíz igen 
és öt nem szavazat mellett fo-
gadta el a közgyűlés. n BE

Vátozatlan újraváltási díjak 

Stiblo Anna az ajándék gitárral 
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A zuhogó eső sem tudta el-
mosni az Érdligeti Általános 
Iskola Diósdi úti udvarában 
nyáron kiépített új sportpá-
lya átadási ünnepségét. 
Igaz, a programon módosí-
tottak egy keveset: a rendez-
vényt nem a szabadban, ha-
nem a tornateremben ren-
dezték, a vetélkedőket, sor- 
és váltóversenyeket pedig 
elnapolták a cudar idő miatt. 

Ha az ég borús volt is, a je-
lenlévő kisiskolások, tanító-
ik és a meghívott vendégek 
kedve annál napsugarasabb: 
hangos ováció, vastaps fo-
gadta az ünnepségen felszó-
lalókat és fellépőket egy-
aránt.

A projekt részleteit Vargá-
né Balogh Erika igazgató 
ismertette. Mint mondta, in-
tézményük nyáron indult a 
Decathlon sportáruház tor-
naterem-felújítási pályáza-
tán, amelyet meg is nyertek. 
A 74 beérkezett pályamun-
kából összesen tíz projekt 
részesült támogatásban, 
összesen 45 millió forint ér-
tékben. Az érdiek a pályá-
zattal elnyerték a maximális 
ötmillió forintot: az összeg-
ből a régi salakos sportpá-
lyát alakították át aszfaltos-
ra, hozzátéve még 3,8 millió 
forintot, amellyel az iskola 
alapítványai járultak hozzá 
az építkezéshez. Az igazga-
tónő külön köszönetet mon-
dott mindazoknak, akiknek 
részük volt abban, hogy az új 
pálya megépülhetett.

A rendezvényen jelen volt 
a Decathlon Magyarország 
ügyvezető igazgatója, Pósfai 
Gábor is, aki köszöntőjében 
azt hangsúlyozta: láthatóan 
jó helyre került a cég támo-
gatása, és olyan közösség 
működik itt, amely nemcsak 
a jelent, hanem a jövőt is je-
lenti. Kérdésünkre Pósfai 
Gábor elmondta azt is: a pá-
lyázóknak több különféle 

kritériumnak kellett megfe-
lelniük, és az érdligeti pá-
lyázata nagyon jó volt.

– Az ötmillió forintos tá-
mogatásból sok mindent meg 
tudott valósítani az intéz-
mény, de a teljes pályafelújí-
táshoz kellett az az összefo-
gás is, amit itt megvalósult 
– tette hozzá.

Sárközi Márta, az Érdi 
Tankerület igazgatója szin-
tén az iskola közösségét mél-
tatta, megemlítve azt is: ta-
lán ez az intézmény pályázik 
a legtöbbet a tankerületben 
azzal a céllal, hogy a tanulás 
és a sportolás körülményei 
jobbak legyenek. Az intéz-
ményben két esztendeje ját-
szóteret, tavaly a Túr utcai 

udvaron szintén sportpályát 
avattak, lezajlott a másik 
épület energetikai átalakítá-
sa, most pedig a tankerület 
és az önkormányzat összefo-
gásával megújulnak a Diósdi 
úti épület alagsorának mos-
dói – sorolta az elért eredmé-
nyeket Sárközi Márta.

A rendezvényen részt vett 
az iskola egykori, ma már 
nyugdíjas testneveléstaná-
ra, Kovács Károly is, aki an-
nak idején kézilabdacsapa-
tot alapított a köréje csopor-
tosuló diákokból. A tanár úr 
felidézte a régi időket, és egy 
1977-es, a kézilabdacsapat-
ról készített tablót adott át 
az iskolavezetésnek, illetve 
a Németh Helga utánpótlás-

programban a gyerekeket 
edző Szigeti Katalinnak.

Az ünnepélyes sportpá-
lyaátadó elvileg vetélkedők-
kel, sor- és váltóversenyek-
kel zárult volna, ám ezeket 
az eső elmosta. (Később per-
sze megtartják őket, annál 
is inkább, mert a Decath-
lontól a pályaavató alkalmá-
ból kapott ajándék sportesz-
közökkel jutalmazzák majd 
meg a legügyesebbeket.) 
Sport- és táncbemutatókra, 
és egy kis közös bemelegí-
tésre, ugrálásra a tornate-
rem is megfelelt, így az ün-
neplés mellett a mozgás is 
szerepet kaphatott ezen a 
szeptember végi délelőttön.

 n ÁdÁm Katalin

Az érdligeti iskola nyert a sportáruház tornaterem-felújítási pályázatán

Sportpályát avattak az iskolaudvaron

Tetszik nekik 
Nagyon jó az új pálya, már 
kipróbáltuk! Végre nem 
esünk el a salakon, és eső 
után is használni lehet – 
így nyilatkoztak az aszfal-
tos pályáról az érdligeti is-
kola negyedikesei. Mint 
mondták, akár foci, akár 
ugrálókötél vagy hula-
hoppkarika, az új pálya 
mindenhez beválik.

Zsúfolásig megtelt az Érdi 
Vörösmarty Gimnázium 
díszterme szeptember 22-én 
délután, ekkor tartották 
ugyanis a 2016/2017-es tanév 
beiskolázási szülői értekez-
letét. 

Nemcsak szülők, hanem 
diákok is eljöttek ezen a na-
pon, hogy megismerkedjenek 
a jónevű intézmény tagozata-
ival, az iskola követelményei-
vel, és az általa nyújtott lehe-
tőségekkel. Volt, aki általá-
nos képet szeretett volna 
kapni, mások konkrét infor-
mációkért jöttek.

– A lányom biológia szakra 
készül, szeretne előkészítő 
foglalkozásokra járni. Töb-
bek közt arra is kíváncsi va-
gyok, mikor lehet jelentkezni 
a magyar, a matek és a bioló-
gia előkészítőkre – mondta 
lapunknak az egyik édes-
anya.

A szülői értekezleten az in-
duló tagozatokat (általános, 
idegen nyelvi, matematika, 
biológia, kémia, humán) mu-
tatták be a munkaközösség-
vezetők, és a megjelentek tájé-

koztatást kaphattak az álta-
lános beiskolázási eljárás-
rendről is – mondta érdeklő-
désünkre Szilasné Mészáros 
Judit, az intézmény igazgató-
ja, hozzátéve: míg kedden a 
négyosztályos gimnázium 
iránt érdeklődőknek, hétfőn a 
nyolcosztályos tagozatra je-
lentkezőknek tartottak beis-
kolázási szülői értekezletet.

– Gimnáziumunkban több-
szörös a túljelentkezés. A 
nyolcosztályos tagozaton egy 
harminckét fős osztályt hir-
detünk meg, a négyosztályos 
gimnáziumban pedig négy 
párhuzamos osztályt, ahol az 
osztályok fele különböző ta-
gozatokon tanul – tette hozzá 
az igazgatónő.

– Az iskolának jó híre van a 
városban és környékén: vagy 
járt ide valaki a családból, 
vagy most tanul nálunk. A 
szülőknek azt szoktam taná-
csolni, hogy próbáljon a gye-
rek képességeinek megfelelő 
iskolát választani: ne legyen 
sem túl erős, sem pedig túl 
gyenge. A kompetenciajelle-
gű beiskolázási rend – a köz-

ponti írásbeli és a szóbeli fel-
vételi – segítségével ez általá-
ban meg is valósul: nálunk 
nincs lemorzsolódás, az isko-
la átlaga 4,55 százalék. Aki 
tehát bejut, az tud is teljesíte-
ni – hangsúlyozta Szilasné 
Mészáros Judit, aki az érte-
kezleten elmondta azt is: a 
tanulók 22 százaléka kitűnő 
tanuló, a középszintű érett-
ségin a diákok 20-30 száza-
lékponttal jobb, emelt szinten 
pedig valamivel magasabb, 
illetve ugyanolyan ered-
ményt érnek el, mint az or-
szágos átlag. 

Kérdésünkre, hogy melyik 
tagozat a legnépszerűbb, Szi-
lasné Mészáros Judit egyér-
telműen a nyolcosztályost 
nevezte meg. Az országos 
rangsor 27., a vidéki gimnázi-
umok közt pedig az előkelő 
11. helyezést elért intézmény 
igazgatónője arra kérte a 
megjelenteket, hogy köves-
sék figyelemmel az iskola 
honlapját, mert oda minden 
fontos információt feltesznek 
a beiskolázással kapcsolat-
ban.  n Á. K. 

Az idei, július 8-ai ítéletidő 
okozta viharkárok miatt, igen 
rövid idő alatt rengeteg támo-
gatási kérelem érkezett az 
önkormányzathoz, és a hiva-
tal munkatársai a beadvá-
nyok elbírálása során szem-
besültek azzal, hogy a 2003-
ban elfogadott, a „vis maior” 
esetén károkat szenvedett 
magánszemélyek támogatá-
sáról szóló önkormányzati 
rendelet több ponton hiányos, 
illetve módosításra, pontosí-
tásra szorul. A rendelet módo-
sítási javaslatot a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 
szeptember 16-ai ülésén meg-
tárgyalta, és elfogadásra ja-
vasolta a város közgyűlésé-
nek. Körmöczi Erika, a Hu-
mán Iroda vezetője kifejtette: 
az Érdet sújtó, hatalmas júliu-
si vihart követően minden vá-
rakozást felülmúló mennyi-
ségben adták be kárenyhítési 
kérelmüket az önkormány-
zathoz a jelentős károkat el-
szenvedett ingatlanok tulaj-
donosai. Legtöbbjüknek sem-
milyen biztosítása nem volt, 
jövedelmükből pedig nem ké-

pesek kigazdálkodni egy je-
lentős ráfordítást igénylő tető-
cserét vagy egyéb helyreállí-
tást. Az előterjesztés azt java-
solta többek között, hogy ne 
személyre szólóan, illetve 
családonként, hanem háztar-
tásonként nyújtsák be a jöve-
delemigazolásokat, és legyen 
az is követelmény, hogy a kárt 
szenvedett ingatlanban élet-
vitelszerűen tartózkodjanak. 
Az elszámoláskor a számlák 
bemutatása mellett, a hivatal 
dolgozói helyszíni jegyző-
könyv felvételével ellenőrzik a 
felvett támogatás célszerű fel-
használását. A rendelet érte-
mében az önkormányzat leg-
feljebb 500 ezer vissza nem 
térítendő, illetve 500 ezer, ka-
matmentesen visszatérítendő 
támogatást nyújthat, ameny-
nyiben a kérelmező jogosult-
sága megállapítást nyer. A 
képviselők végül 12 igen, 3 
nem és egy tartózkodás mel-
lett elfogadták az előterjesz-
tést, de a változások a koráb-
ban benyújtott kérvényeket 
nem, csak a jövőbeni igénye-
ket érintik majd. n BE

Módosították a „vis maior”-t Beiskolázási értekezlet szülőknek és diákoknak

A pályafelújításhoz nem csupán pénz, összefogás is kellett 
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Elengedik a késve vissza-
hozott könyvek és dokumen-
tumok késedelmi díját, meg-
lepetés könyveket kínálnak 
olvasóiknak, családi délutánt 
szerveznek és egy különle-
ges, a helyi könyvtárosokat 
civilben bemutató fotókiállí-
tással is készülnek városunk 
intézményében az egy hétig 
tartó Országos Könyvtári 
Napok érdi programjaira. 

„Könyvtárba mentem, gye-
re utánam!” – idén ez a jel-
mondata az immár tizedik 
alkalommal megrendezendő 
országos könyvtári program-
sorozatnak, amelybe az érdi 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár is rendszeresen bekap-
csolódik. A jövő héten, októ-

ber 5-től 10-ig mindegyik 
részlegében a megszokott ál-
landó programok mellett, né-
hány izgalmas újdonsággal 
is várják a látogatókat. A 
részletekről Szabó Andreát 
kérdeztük, aki elmondta, 
hogy az Országos Könyvtári 
Napok célja – amelyet az In-
formatikai és Könyvtári Szö-
vetség a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával szervez 
- elsősorban az olvasás és a 
könyvtári szolgáltatások 
népszerűsítése. 

Minden évben más jelmon-
dattal hívják fel a figyelmet 
erre a hétfőtől péntekig tartó 
rendezvényre – idén ez a 
„Könyvtárba mentem, gyere 
utánam!” –, és évről évre új 

és új programokkal is készül-
nek rá, de a régieket sem 
hagyják el: ilyen például a 
megbocsátás hete vagy a 
zsákbamacska. Előbbi a fele-
dékeny olvasóknak szól: ok-
tóber 5-től 10-ig a könyvtár 
összes részlegébe a késedel-
mi díj megfizetése nélkül fo-
gadják vissza a lejárt idejű, 
kikölcsönzött könyveket. 
Csak a postaköltséget kérik 
el. A zsákbamacska meg 
azért izgalmas, mert az olva-
sók – a felnőtt és gyermek-
könyvtárban egyaránt – be-
csomagolt könyvet vihetnek 
haza, és csak az otthoni ki-
csomagolás után derül ki 
számukra, mit is kölcsönöz-
tek.

Ugyancsak az állandó 
programok egyike a 10-én, 
szombaton 14 órakor kezdő-
dő családi délután, amelyen 
az idén Janikovszky Éva 
könyvei alapján összeállított 
vicces feladatokkal, játékok-
kal és kézműves foglalkozá-
sokkal várják a gyermekeket 
és szüleiket. Új rendezvény 

idén a felnőtt könyv tárban 
egész héten megtekinthető 
fotókiállítás, amelynek címe: 
Könyv táros portrék – az érdi 
könyvtárosok civilben. Eze-
ken a fotókon nem a könyvek 
között, hanem egészen más 
környezetben mutatkoznak 
be a könyvtár udvarias, mo-
solygós dolgozói. 

Egy remek estével is ké-
szülnek: október 7-én 17 órá-
tól Görög Ibolya protokoll-
szakértővel találkozhat az 
érdi közönség. Hazánk proto-
kollnagykövete ugyan 1990-
től felnőttoktatással foglalko-
zik, korábban remek siker-
könyvek jelentek meg a tollá-
ból, köztük a Protokoll – az 
életem, a Mindennapi mace-
ráink vagy a Nyilvánosság 
kelepcéi. Magával ragadó 
humorral megírt könyveiben 
nemcsak a hivatali protokollt 
veszi górcső alá, hanem a 
kulturált viselkedés minden-
napi szabályait is részletezi, 
és életvezetéssel kapcsolatos 
tanácsokkal is szolgál olva-
sóinak. Talán vannak, akik 

még emlékeznek rá, Görög 
Ibolya épp tíz évvel ezelőtt 
volt vendége a könyvtárnak. 
Személyes tapasztalataival 
kiegészített előadásai nem-
csak tanulságosak, hanem 
nagyszerű élményt is jelente-
nek a közönségnek.

n Bálint Edit 

Jobb prózaíró volt, mint költő, és sajnos, pub-
licistaként sem szokták őt emlegetni, pedig 
írásaiban mindig kész volt a kisemberért ki-
állni. Mivel azonban elsősorban műfordítóként 
alkotta a legnagyobbat, méltatlanul keveset 
foglalkoznak vele az egyetemes magyar iro-
dalomban – hangzott el a néhai Csuka Zoltán 
születésének évfordulóján rendezett teadélu-
tánon, a nevét viselő érdi könyvtárban. 

Eddig is minden évben 
megemlékeztek Csuka Zol-
tán születésnapjáról, az 
idén azonban nem csupán 
emléktábláját koszorúzták 
meg. Szeptember 23-án 
rendhagyó, ám annál élve-
zetesebb irodalmi teadél-
után keretében meséltek a 
költő, műfordító és iroda-
lomszervező életéről és 
munkásságáról. Bazsóné 
Megyes Klára, volt könyv-
tárigazgató, Kelényi István 
író, művészettörténész és 
Urbán László irodalomtör-
ténész emlékezéséből olyan 
részletek is kiderültek, 

amelyekről korábban nem 
esett szó. Ungvári Álmos 
pedig műveiből olvasott fel. 

Csuka Zoltán igazi jeles-
sége volt Érdnek, még ak-
kor is, ha sokan nem is tud-
nak róla, ugyanis a műfor-
dítók nevét csak ritkán 
szokták megjegyezni. Több 
száz műfordítást hagyott 
ránk, melyeket szerbről, 
horvátról, oroszból, bolgár-
ból, szlovákból ültetett ma-
gyarra. A szláv nyelvek 
egész csokrát ismerte. Még 
idősen is fiatalos lendülettel 
szervezte meg az irodalmi 
közéletet a városban, és fá-

radhatatlanul munkálko-
dott azon, hogy megismer-
tesse szomszédaink irodal-
mát. – Akár úgy is mondhat-
nánk: „egyszemélyes intéz-
ménye volt a népek barátsá-
gának” – mondta Kelényi 
István. 

Urbán László szerint pe-
dig – noha szinte nem is ne-
vezik meg íróként – Csuka 
Zoltán elbeszélései gyé-
mántként csillognak élet-
művében. „Krúdyba oltott 
Kosztolányi” – fogalmazott 
az irodalomtörténész, aki 
már több évtizede, irodalmi 
„kincskeresőként”, régi új-
ságokban búvárkodva talál 
rá nagyjaink régen elfelej-
tett műveire. Csuka Zoltán 
írásaiból is lenne már egy 
kötetre való azokból a „lap-
pangó művekből”, amelyek 
nem kerültek be a Harmat 
Béla által gondozott kötet-
be. Az írók, költők ugyanis 
nem vezetnek pontos nyil-
vántartást a különféle la-
pokban publikált műveik-
ről, így nem csoda, hogy 

Megbocsátás hete és zsákbamacska a tizedik Országos Könyvtári napokon

Könyvtárba mentem, gyere utánam!

A programok természetesen ingyen látogathatók, de mi-
vel a könyvtár befogadóképessége korlátozott, a könyvtá-
rosok arra kérik a családi délután részt vevőit, hogy legké-
sőbb október 2-ig, péntekig jelezzék részvételi szándé-
kukat! Cím: Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Hivatalnok u. 14. 
Telefon: 06-23-365-470. További részleteket a könyvtár 
weboldalán talál. www.csukalib.hu 

Teadélutánt rendeztek a könyvtárban névadójuk, Csuka Zoltán tiszteletére

Együtt ült a börtönben Aczél Györggyel

A felnőttkönyvtárban egész hé
ten nyitva lesz a Könyvtáros
portrék – az érdi könyvtárosok 
civilben című fotókiállítás  

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!”

28
13

76

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!

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Elengedik a késve vissza-
hozott könyvek és dokumen-
tumok késedelmi díját, meg-
lepetés könyveket kínálnak 
olvasóiknak, családi délutánt 
szerveznek és egy különle-
ges, a helyi könyvtárosokat 
civilben bemutató fotókiállí-
tással is készülnek városunk 
intézményében az egy hétig 
tartó Országos Könyvtári 
Napok érdi programjaira. 

„Könyvtárba mentem, gye-
re utánam!” – idén ez a jel-
mondata az immár tizedik 
alkalommal megrendezendő 
országos könyvtári program-
sorozatnak, amelybe az érdi 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár is rendszeresen bekap-
csolódik. A jövő héten, októ-

ber 5-től 10-ig mindegyik 
részlegében a megszokott ál-
landó programok mellett, né-
hány izgalmas újdonsággal 
is várják a látogatókat. A 
részletekről Szabó Andreát 
kérdeztük, aki elmondta, 
hogy az Országos Könyvtári 
Napok célja – amelyet az In-
formatikai és Könyvtári Szö-
vetség a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával szervez 
- elsősorban az olvasás és a 
könyvtári szolgáltatások 
népszerűsítése. 

Minden évben más jelmon-
dattal hívják fel a figyelmet 
erre a hétfőtől péntekig tartó 
rendezvényre – idén ez a 
„Könyvtárba mentem, gyere 
utánam!” –, és évről évre új 

és új programokkal is készül-
nek rá, de a régieket sem 
hagyják el: ilyen például a 
megbocsátás hete vagy a 
zsákbamacska. Előbbi a fele-
dékeny olvasóknak szól: ok-
tóber 5-től 10-ig a könyvtár 
összes részlegébe a késedel-
mi díj megfizetése nélkül fo-
gadják vissza a lejárt idejű, 
kikölcsönzött könyveket. 
Csak a postaköltséget kérik 
el. A zsákbamacska meg 
azért izgalmas, mert az olva-
sók – a felnőtt és gyermek-
könyvtárban egyaránt – be-
csomagolt könyvet vihetnek 
haza, és csak az otthoni ki-
csomagolás után derül ki 
számukra, mit is kölcsönöz-
tek.

Ugyancsak az állandó 
programok egyike a 10-én, 
szombaton 14 órakor kezdő-
dő családi délután, amelyen 
az idén Janikovszky Éva 
könyvei alapján összeállított 
vicces feladatokkal, játékok-
kal és kézműves foglalkozá-
sokkal várják a gyermekeket 
és szüleiket. Új rendezvény 

idén a felnőtt könyv tárban 
egész héten megtekinthető 
fotókiállítás, amelynek címe: 
Könyv táros portrék – az érdi 
könyvtárosok civilben. Eze-
ken a fotókon nem a könyvek 
között, hanem egészen más 
környezetben mutatkoznak 
be a könyvtár udvarias, mo-
solygós dolgozói. 

Egy remek estével is ké-
szülnek: október 7-én 17 órá-
tól Görög Ibolya protokoll-
szakértővel találkozhat az 
érdi közönség. Hazánk proto-
kollnagykövete ugyan 1990-
től felnőttoktatással foglalko-
zik, korábban remek siker-
könyvek jelentek meg a tollá-
ból, köztük a Protokoll – az 
életem, a Mindennapi mace-
ráink vagy a Nyilvánosság 
kelepcéi. Magával ragadó 
humorral megírt könyveiben 
nemcsak a hivatali protokollt 
veszi górcső alá, hanem a 
kulturált viselkedés minden-
napi szabályait is részletezi, 
és életvezetéssel kapcsolatos 
tanácsokkal is szolgál olva-
sóinak. Talán vannak, akik 

még emlékeznek rá, Görög 
Ibolya épp tíz évvel ezelőtt 
volt vendége a könyvtárnak. 
Személyes tapasztalataival 
kiegészített előadásai nem-
csak tanulságosak, hanem 
nagyszerű élményt is jelente-
nek a közönségnek.

n Bálint Edit 

Jobb prózaíró volt, mint költő, és sajnos, pub-
licistaként sem szokták őt emlegetni, pedig 
írásaiban mindig kész volt a kisemberért ki-
állni. Mivel azonban elsősorban műfordítóként 
alkotta a legnagyobbat, méltatlanul keveset 
foglalkoznak vele az egyetemes magyar iro-
dalomban – hangzott el a néhai Csuka Zoltán 
születésének évfordulóján rendezett teadélu-
tánon, a nevét viselő érdi könyvtárban. 

Eddig is minden évben 
megemlékeztek Csuka Zol-
tán születésnapjáról, az 
idén azonban nem csupán 
emléktábláját koszorúzták 
meg. Szeptember 23-án 
rendhagyó, ám annál élve-
zetesebb irodalmi teadél-
után keretében meséltek a 
költő, műfordító és iroda-
lomszervező életéről és 
munkásságáról. Bazsóné 
Megyes Klára, volt könyv-
tárigazgató, Kelényi István 
író, művészettörténész és 
Urbán László irodalomtör-
ténész emlékezéséből olyan 
részletek is kiderültek, 

amelyekről korábban nem 
esett szó. Ungvári Álmos 
pedig műveiből olvasott fel. 

Csuka Zoltán igazi jeles-
sége volt Érdnek, még ak-
kor is, ha sokan nem is tud-
nak róla, ugyanis a műfor-
dítók nevét csak ritkán 
szokták megjegyezni. Több 
száz műfordítást hagyott 
ránk, melyeket szerbről, 
horvátról, oroszból, bolgár-
ból, szlovákból ültetett ma-
gyarra. A szláv nyelvek 
egész csokrát ismerte. Még 
idősen is fiatalos lendülettel 
szervezte meg az irodalmi 
közéletet a városban, és fá-

radhatatlanul munkálko-
dott azon, hogy megismer-
tesse szomszédaink irodal-
mát. – Akár úgy is mondhat-
nánk: „egyszemélyes intéz-
ménye volt a népek barátsá-
gának” – mondta Kelényi 
István. 

Urbán László szerint pe-
dig – noha szinte nem is ne-
vezik meg íróként – Csuka 
Zoltán elbeszélései gyé-
mántként csillognak élet-
művében. „Krúdyba oltott 
Kosztolányi” – fogalmazott 
az irodalomtörténész, aki 
már több évtizede, irodalmi 
„kincskeresőként”, régi új-
ságokban búvárkodva talál 
rá nagyjaink régen elfelej-
tett műveire. Csuka Zoltán 
írásaiból is lenne már egy 
kötetre való azokból a „lap-
pangó művekből”, amelyek 
nem kerültek be a Harmat 
Béla által gondozott kötet-
be. Az írók, költők ugyanis 
nem vezetnek pontos nyil-
vántartást a különféle la-
pokban publikált műveik-
ről, így nem csoda, hogy 

Megbocsátás hete és zsákbamacska a tizedik Országos Könyvtári napokon

Könyvtárba mentem, gyere utánam!

A programok természetesen ingyen látogathatók, de mi-
vel a könyvtár befogadóképessége korlátozott, a könyvtá-
rosok arra kérik a családi délután részt vevőit, hogy legké-
sőbb október 2-ig, péntekig jelezzék részvételi szándé-
kukat! Cím: Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Hivatalnok u. 14. 
Telefon: 06-23-365-470. További részleteket a könyvtár 
weboldalán talál. www.csukalib.hu 

Teadélutánt rendeztek a könyvtárban névadójuk, Csuka Zoltán tiszteletére

Együtt ült a börtönben Aczél Györggyel

A felnőttkönyvtárban egész hé
ten nyitva lesz a Könyvtáros
portrék – az érdi könyvtárosok 
civilben című fotókiállítás  

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
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Szombat esti kultúrkör előadássorozat kezdő-
dött a múlt héten a történelem szerelmeseinek, 
illetve mindazoknak, akiket érdekel a magyarok 
és a lengyelek évezredes barátsága, a két nem-
zet történelmének, sorsának összefonódása és 
párhuzama.

Az előadásokat dr. 
Stencinger Norbert, törté-
nész tartja a Vörösmarty Mi-
hály Gimnáziumban.

Minden széket elfoglaltak 
az érdeklődők a múlt szom-
bati történelemórán, ame-
lyet az érdi hadtörténész, 
pedagógus tartott, de ezút-
tal nem, illetve nem csupán 
diákoknak, hanem bármely 
korosztály tagjainak, akik 
érdeklődnek magyar és len-
gyel nemzetnek a történelem 
viharában gyakran összefo-
nódó közös múltja iránt.

Az „Együtt harcol, s issza 
borát” című előadássorozat-
ra az Érdi Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat szerve-
zésében kerül sor. Négy 
részben dolgozzák fel a ma-
g yar-leng yel történelmi 

múlt legfontosabb, gyakran 
sorsdöntő eseményeit. A 
szeptember 26-án megtar-
tott első előadás kezdetén 
Szcerba Roland, a lengyel 
nemzetiségi önkormányzat 
elnökhelyettese, egyben a 
rendezvénysorozat ötletgaz-
dája köszöntötte a megjelen-
teket. Elmondta, örül annak, 
hogy zsúfolásig megtelt a 
gimnázium tanterme, mert 
ebből látszik, hogy sok em-
bert érdekel a két nemzet 
közös múltja. Dr. Stencinger 
Norbert történész felidézte: 
a két nemzet kapcsolata 
több mint ezer évre nyúlik 
vissza, Géza fejeledelem lá-
nyát egy lengyel herceghez 
adta feleségül. 

A későbbiekben az oszmán 
birodalom terjeszkedése so-

rán Ulászlónak volt meghatá-
rozó szerepe a törökök béke-
kötésében, de annak megsze-
gésében is. Korunkban nehéz 
elképzelni egy XV. századi 
csatát, és azt is, hogy olykor 
apróságnak tűnő események, 
körülmények befolyásolták 
egy-egy csata vagy akár a 
háború végkifejletét. 

Ulászló és Hunyadi törté-
nelmi szerepéről is szólt a tör-
ténész, majd Báthory Istvánt 

is említette, aki egy meglehe-
tősen kényes helyzetben, és 
azért kerülhetett lengyel 
trónra, mert bíztak hadvezéri 
tudásában. Aztán Rákóczi 
György erdélyi fejeledelem 
uralkodásáról és a törökök 
ellen vívott, korabeli csaták-
ról is beszélt Stencinger Nor-
bert. A lengyel uralkodó szö-
vetséget kötött Lipóttal, majd 
a lengyel-osztrák egyesített 
seregek 1683-ban győzelmet 

arattak a török sereggel 
szemben. A történelem kere-
két itt megállította az előadó. 

Akit érdekelnek a további-
ak is, november közepéig vár-
nia kell, mert ekkor kerül 
majd sor a magyar és a len-
gyel hadtörténelem párhuza-
mait bemutató sorozat máso-
dik előadására – tudtuk meg 
Szcerba Rolandtól, a lengyel 
nemzetiségi önkormányzat 
elnökhelyettesétől.  n BE

olykor még számukra is a 
meglepetés erejével bír egy-
egy „Urbán-felfedezés”. 

Csuka Zoltánt jugoszlá-
viai kapcsolatai miatt be-
börtönözték, 15 évet kapott, 
de öt év után mégis szaba-
dult, mert mint kiderült, 
együtt ült Aczél Györggyel, 
akivel olyan jó barátságba 
került a bezártság alatt, 
hogy Aczél megígérte, 
amint kijut, őt is kiviszi. 
Nemcsak, hogy betartotta a 

szavát, hanem a későbbiek-
ben is megtartotta jóindula-
tát Csuka Zoltán iránt, így 
nyert Aczél személyében 
támogatót az érdi irodal-
már. 

Derűs és optimista ember 
volt, hitt abban, hogy ha az 
egymás mellett élő népek 
megismerik egymás irodal-
mát, akkor békésen fognak 
egymás mellett élni. Életraj-
zát Bazsóné Megyes Klára 
az érdi könyvtár korábbi 
igazgatója ismertette: a bá-
náti Zichyfalván, mai nevén 
Plandistén született. Hánya-
tott életútja során élt Erdély-
ben, Óbecsén, Szabadkán, 
Mohácson és Pécsett is. 
1921-ben, diákként kezd ver-

seket írni, majd folyóiratot 
szervezni. Aztán Párizsba 
indul, de csak Újvidékig jut 
el. 1933-ban költözik Érdli-
getre, a Molnár Farkas által 
tervezett, Bauhaus stílusú, 
Sárd utcai házba. Rendület-
lenül dolgozik, szervez, 
műfordít és ír. Öt évig bör-
tönbe kerül, majd ugyanott 
folytatja, ahol abbahagyta. 
1976-ban a saját otthonában 
megalapítja a Jószomszéd-
ság könyvtárat, amely a mai 
napig működik. Végrendele-
tében nemcsak a könyvtá-
rat, hanem a házát is a vá-
rosra hagyja. Csuka Zoltán 
Érd első díszpolgára. Nevét 
1990-ben vette fel a városi 
könyvtár.

Teadélutánt rendeztek a könyvtárban névadójuk, Csuka Zoltán tiszteletére

Együtt ült a börtönben Aczél Györggyel

Stencinger Norbert történész a 17ik századnál fejezte be az első előadását. A következőt november
ben tartja

Előadássorozat a magyar és lengyel hadtörténelem párhuzamairól

„Együtt harcol, s issza borát”

Bazsóné Megyes Klára, Urbán László és Kelényi István emlékezett a könyvtár névadójára

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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Tel: 06/20-583-2760
www.reditor.hu

Molinó, cégtábla,
reklámgrafikakészítés:

4500 Ft/nm-től.
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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 28
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A Csuka Zoltán Városi Könyvtár meghívja Önt a

10. Országos Könyvtári Napok érdi programjaira!

2015. október 5–10-ig 
tartó programok:

Megbocsátás Hete
Könyvtárunk összes részlegé-
ben, a késve visszahozott do-
kumentumok késedelmi díját 
elengedjük, csak a postakölt-
séget kérjük.
Zsákbamacska
Meglepetés könyvek olvasó-
inknak a felnőtt és a gyermek 
részlegben.
Könyvtárosportrék – az érdi 
könyvtárosok civilben
Fotókiállítás a 
Felnőttkönyvtárban.

kiemelt programok:
Közönségtalálkozó Görög 
Ibolya protokollszakértővel. 
Vendégünk olyan sikerköny-
vek szerzője, mint: a Protokoll 
– az életem, a Mindennapi 
maceráink, A nyilvánosság ke-
lepcéi és a Tanácsos könyv. 
Magával ragadó humorral 
megírt könyveiben elsősor-
ban a hivatali protokoll, vala-
mint a mindennapi kulturált 
viselkedés szabályait részlete-
zi, továbbá életvezetéssel 
kapcsolatos tanácsokat ad.
Helyszín: Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár (Érd, Hivatalnok 
utca 14.)

2015. október 7. (szerda) 17.00 
órától

Családi délután
Janikovszky Éva könyvei 
alapján összeállított vidám 
feladatokkal, játékokkal és 
kézműves foglalkozásokkal 
várjuk a családokat.
Jelentkezési határidő a Családi 
délutánra: 2015. október 2. 
(péntek).
Helyszín: Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár (Érd, Hivatalnok 
utca 14.)
2015. október 10. (szombat) 
14.00 órától

Az Érdi Horvát Önkormányzat Horvát 
Nemzetiségi Délutánt tart 2015. október 
17-én 17 órai kezdettel a Szepes Gyula Mű-
velődési Központban (2030, Érd, Alsó u. 9.)

Fellépők:
• Tököli Délszláv Együttes 

és a Kolo zenekar
•Ercsiből a Zorica tánccsoport

• Érdről az Igraj Kolo Rác tánccsoport
• A további fellépők szervezés alatt!

A műsor után táncház.
A belépés díjtalan!

Vendégeinket szívesen látjuk egy pohár 
borra és pogácsára.

Szeretettel várjuk a kedves közönséget!

POZÍVNICA 
MEGHÍVÓ
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„Cseppben a tenger”, így 
szól a mondás. A különbség 
csak a mennyiségben van, a 
tengervíz az tengervíz, min-
den cseppjében az. A csepp-
nyi mennyiségből szerzett 
benyomást és a megfigyelése-
ket kiterjesztve, a nagy egész-
re is érvényes tapasztalato-
kat nyerhetünk, magáról a 
tengerről is. Évekkel ezelőtt, 
amikor a Földrajzi Múzeum-
ban alkalmam volt néhány 
előadást tartanom Érd egyes 
műemlékeiről (a kastélyról és 
a templomról), majd a minaret 
kapcsán a török megszállás 
másfél évszázadának törté-
netéről, ismereteim felfrissí-
tésére újraolvastam régen 
forgatott történelemkönyve-
ket. És természetesen az 
utóbbi évtizedekben megje-
lent tanulmányokba is belela-
poztam.

„Mélységes mély a múltnak 
kútja” – szokták idézni entel-
lektüelek a „fehérek közt egy 
európai” egyik közismert re-
génykezdő mondatát – bár 
ritkán folytatódik az idézet a 
következő mondattal. Ennek 
az egy mondatnak új tartal-
mat ad, ha a korszerű isme-
retszerzési lehetőségeket is 
igénybe vesszük. Ugyanis 
nemcsak a műszaki ismere-
tek avulnak el fél évtized 
alatt. A régen történtekről 
megszerezhető tudás is. Így 
hát, minden fenntartásom el-
lenére, természetesen hasz-
nálom az internetet, azt re-
mélve, hogy megbízható for-
rásra bukkanok a választ ke-
resve. (Fenntartásaim az 

Érddel kapcsolatos közlések 
pontatlanságai miatt sem 
csökkentek.) 

A magyar történelemköny-
vek térképei a néhány év híján 
150 éves időszakról, amíg az 
ország középső területe az 
oszmán-török birodalom ré-
sze volt, feltűntetik a három 
részre szakadt országot – és 
kész. A Kárpátokkal bezárul 
a világ. Holott a szövegből ki-
derül, a muszlim birodalom 
terjeszkedésének nem célja 
volt Buda és a Magyar király-
ság, hanem akadálya lett. Eu-
rópa többi országa, a különfé-
le hatalmak csak akkor moz-
dultak meg, amikor a török 
tényleg már Bécset fenyeget-
te. Akkor bele is bukott az eu-
rópai terjeszkedésbe. 

Az egész Európát ábrázoló 
16.-17. századi térképek egé-
szen mást mutatnak: a törö-
kök megszállta középső or-
szágrész és Erdély mellett a 
maradék magyar, északi or-
szágrész sok más területtel 
együtt volt Habsburg uralom 
alatt, esetenként északon 
egészen a Baltikumig.

Érdekes viszont, hogy ná-
lunk a török hódoltság terüle-
tén megmaradt a magyar 
fennhatóság is. Korlátozva 
ugyan, de érvényesíthette pl. 
az adószedés jogát a magyar 
uraság is. Kettős adózás ala-
kult ki, a mai fogalmak sze-
rint. Oklevelekből tudhatunk 
Érd akkori magyar földesurai 
közül néhányról (ami nem je-
lenti azt, hogy itt is laktak). 
Ákosházi Sárkány János, 
Zsófia leánya tiltakozott 

1560-ban az érdi birtokának 
zaklatása miatt. Ugyanabban 
az évben I. Ferdinánd birto-
kokba iktatta be a Paksy test-
véreket. Más itteni birtokosok 
neve is ismert.

Abban az évben keletkezett 
török adóösszeírásban szere-
pel egy külön adófajta, a 
dzsizje. Ez az adó a nem 
muszlim alattvalókra (ke-
resztényekre) kivetett adó, 
hűségadó a muszlimok részé-
re. Akik ezt elfogadták és 
megfizették, azok „alávetett-
ségben” éltek, de nem bántot-
ták őket a megszállók. Sze-
rencsére a Korán különbséget 
tett a „Könyv (a Biblia) népei”, 
vagyis a muszlimok mellett a 
zsidók és keresztények és a 
„nem a Könyvnépei” között a 
tekintetben, hogy harcolni 
kell-e az igazhitűeknek elle-
nük, vagy sem. A hívőknek (a 
muszlimoknak) harcolniuk 
kell azok ellen, akik nem hisz-
nek Allahban, vagy a Végíté-
let Napjában; vagy akik nem 
tiltják azt, amit Allah vagy 
Mohamed próféta megtiltott; 
vagy akik nem hisznek az 
igaz vallásban (az iszlám-
ban). 

Magyar viszonylatban ez 
azt jelentette, hogy valaki 
vagy áttért az iszlámra, vagy 
másodrendű állampolgárként 
fizeti a rá kivetett dzsizjét, 
alávetettségben élve, vagy, ha 
ellenszegült, meghalt. Meg-
jegyzem, még 300 évvel ké-
sőbb is élt ez a törvény (alkal-
mazták a Korán előírásait), 
mert nyilván nem véletlen, 
hogy Bem apó a magyar sza-

badságharc bukása után Tö-
rökországban talált menedé-
ket – és áttért az iszlámra.

Az érdi adóösszeírások le-
hetőséget adnak arra is, hogy 
a gazdálkodás változó adatai 
mellett a lakosság összetéte-
lére következtessünk. Rövi-
den: Buda eleste után néhány 
évvel összesen 28 család élt a 
faluban. A 28 összeírtból 15 
fizetett dzsizjét, vagyis nem 
volt török. A népesség a meg-
szálló hatalom megszilárdu-
lásával hol növekedett, hol 
csökkent valamennyit. A leg-
többen 1562-ben éltek a „falu-
ban” (nyilván néhány házikó 
és putri a Duna mentén, a mai 
Római út, a Mecset utca és a 
templom környékén), 36 csa-
lád. Viszont érdekelne, hogy 
miért lehetett 1580-ban a 28-
ból 24 lakós nem muszlim? 

Említettem Európa térké-
peit. A megfelelően színezett 
politikai térképek jól követhe-
tően mutatják azt, hogy a föld-
rész mely tája, mekkora terü-
lete mikor, kinek az uralma 
alá tartozott. Egyértelmű a 
Habsburg fennhatóság a ma-
gyar területen – és ugyanígy 
az, hogy időnként az erdélyi 
fejedelem a lengyelek uralko-
dója is volt. Minden esetre 
zűrzavaros évszázadok vol-
tak azok. Tanulságos és jel-
legzetes magatartásformákat 
figyelhetünk meg.

Ezekhez az időkhöz kap-
csolódik, hogy eszembe jut 
néha egy negyven éve látott 
portré: Bocskai István képe. 
Nem az érdekes, kit ábrázol – 
mindenki hallott a Bocskai 

szabadságharcról a 17. szá-
zad elején. A meglepetés ak-
kor ért, amikor a Hajdúság 
közepén, a kismarjai refor-
mátus lelkész, D. kíséretében 
beléptem a templomba. Refor-
mátus templomban nincsen 
kép. És mégis: ott függött a 
falon az erdélyi fejedelem 
portréja. Akkor már tudtam, 
hogy ő telepítette le a hajdú-
kat. Amerre jártam, azon a 
környéken mindenütt büszke 
hajdúkkal találkozhattam, 
nem csak a hajdú városokban. 
Évekkel később tudtam meg 
mindazt hősünkről, amit D. 
nagytiszteletű úr nem emlí-
tett, amíg a kismarjai várhoz 
is elmentünk.

Bocskai István kiváló kato-
na, jó hadvezér és okos politi-
kus volt. Évszázadokkal ez-
előtti megtestesítője a „politi-
kai erkölcs” vezérelte prag-
matikus cselekvésnek. Nem 
mindegy, melyik évet nézzük: 
hol ennek, hol annak a szövet-
ségeseként boldogult. Őt 
azért hoztam most szóba, 
mert a török szultán vazallu-
saként lett Erdély fejedelme. 
Máig nem tudom eldönteni, 
hazaárulás, vagy nemzet-
mentés volt-e a szerepe. Keve-
set tudok ahhoz, hogy végle-
ges választ adjak erre, az az-
óta emberekkel, városokkal, 
sőt országokkal kapcsolatban 
sokszor felmerülő kérdésre.

Egy azonban biztos: a Ko-
rán parancsai muszlimok 
számára ma is ugyanolyan 
érvényesek, mint évszáza-
dokkal ezelőtt voltak. 

n Votin József

Érd az Oszmán Birodalomban

Történetünk a világtörténelem része

A kenyérkereső családfő, 
a háztartás munkájában ki-
merült anya, az iskola po-
ros levegőjében a tanulástól 
elfáradt apróságok teste és 
kedélye a heti robot után pi-
henésre sóvárog, s mind in-
kább tért hódít nálunk is a 
nyugati államokban, külö-
nösen Angliában, Németor-
szágban és Amerikában 
széltében kultivált és min-
den tekintetben bevált hét-
végi üdülés: a Weekend.

Ezeket k ívánja a 
Weekend-telep szövetkezet 
egy táborban tömöríteni, 
amidőn módot nyújt arra, 
hogy a jelentkezők a lehető 

legjutányosabban saját tu-
lajdonukat képező kisebb-
nagyobb területeket meg-
szerezzenek s azon előbb-
utóbb bármely szerény haj-
lékot, ha mást nem: egyelő-
re egy deszkabódét emelve, 
a helyszínen olcsón besze-
rezhető élelmiszerekkel sa-
ját háztartásukban is tud-
ják magukat élelmezni.

Ezen célzattal a szövetke-
zet megszerezte Gróf Káro-
lyi Imre Úr érdi birtokainak 
egy 2000 katasztrális hold-
nyi részét s azon egy telepet 
létesít, mely a fővároshoz 
való közelsége, a közleke-
dési lehetőségek (M.Á.V. és 

Délivasút, a mellette elvo-
nuló balatoni műút, a Nagy-
tétényig közlekedő és rövi-
desen Érdig kiépítendő 
H.É.V.); továbbá magaslati 
fekvése (270 m a tenger 
szint felett) és a rajta elterü-
lő óriási fenyő – és tölgyer-
dők, valamint a saját és a 
környezet természeti szép-
ségeinél fogva minden te-
kintetben megfelel úgy a 
kirándulás és hétvégi pihe-
nő (Weekend), mint a huza-
mosabb nyaralás, sőt állan-
dó letelepedés céljaira is.

Érd nagyközségben ele-
mi és polgári iskola van. 
Kertészet, faiskola, tejgaz-

daság közvetlenül a telep 
mellett. A villanyvilágítás 
bevezetés most van folya-
matban.

15-20 m mélységben 
egészséges, tiszta és bő for-
rású ivóvíz található; a te-
lep egy része három éven 
belül vízvezetékkel is el lesz 
látva. A vízvezeték költsé-
gei négyszögölenként 1.60 
pengőt tesznek ki; ezen kü-
lön költségek természete-
sen csak azokat terhelik, 
kik telkeiket a vízvezetékes 
zónában választják meg. 

A négyszögölenkénti 1.60 
P vízvezetéki hozzájárulás 
három éven belül lefizeten-

dő s mindaddig, míg a vízve-
zeték el nem készül, a telek-
vásárló javára kamatozó 
bankbetétként kezeltetik.

A vételár fekvés és talaj-
minőség szerint 50 fillértől 
5 pengőig váltakozik; de 
még a legdrágább telek is 
nagyon olcsónak mondható, 
miután csaknem minden 
egyes négyszögölén egy-
egy 15-35 éves fenyő – vagy 
tölgyfa jut a vevő tulajdoná-
ba. A telek ára 36 hónap 
alatt törleszthető.

A Weekend Szövetkezet 
városi irodája: Budapest, 
VIII., Üllői út 16/b. Központi 
iroda: Érd, Ilka-major.

Urbán László – Sajtótükör: Nemzeti Újság, 1930.szeptember 14. REKLÁM

Az Érd község mellett létesülő Vass József üdülő – és weekend – telep ismertetése
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„Cseppben a tenger”, így 
szól a mondás. A különbség 
csak a mennyiségben van, a 
tengervíz az tengervíz, min-
den cseppjében az. A csepp-
nyi mennyiségből szerzett 
benyomást és a megfigyelése-
ket kiterjesztve, a nagy egész-
re is érvényes tapasztalato-
kat nyerhetünk, magáról a 
tengerről is. Évekkel ezelőtt, 
amikor a Földrajzi Múzeum-
ban alkalmam volt néhány 
előadást tartanom Érd egyes 
műemlékeiről (a kastélyról és 
a templomról), majd a minaret 
kapcsán a török megszállás 
másfél évszázadának törté-
netéről, ismereteim felfrissí-
tésére újraolvastam régen 
forgatott történelemkönyve-
ket. És természetesen az 
utóbbi évtizedekben megje-
lent tanulmányokba is belela-
poztam.

„Mélységes mély a múltnak 
kútja” – szokták idézni entel-
lektüelek a „fehérek közt egy 
európai” egyik közismert re-
génykezdő mondatát – bár 
ritkán folytatódik az idézet a 
következő mondattal. Ennek 
az egy mondatnak új tartal-
mat ad, ha a korszerű isme-
retszerzési lehetőségeket is 
igénybe vesszük. Ugyanis 
nemcsak a műszaki ismere-
tek avulnak el fél évtized 
alatt. A régen történtekről 
megszerezhető tudás is. Így 
hát, minden fenntartásom el-
lenére, természetesen hasz-
nálom az internetet, azt re-
mélve, hogy megbízható for-
rásra bukkanok a választ ke-
resve. (Fenntartásaim az 

Érddel kapcsolatos közlések 
pontatlanságai miatt sem 
csökkentek.) 

A magyar történelemköny-
vek térképei a néhány év híján 
150 éves időszakról, amíg az 
ország középső területe az 
oszmán-török birodalom ré-
sze volt, feltűntetik a három 
részre szakadt országot – és 
kész. A Kárpátokkal bezárul 
a világ. Holott a szövegből ki-
derül, a muszlim birodalom 
terjeszkedésének nem célja 
volt Buda és a Magyar király-
ság, hanem akadálya lett. Eu-
rópa többi országa, a különfé-
le hatalmak csak akkor moz-
dultak meg, amikor a török 
tényleg már Bécset fenyeget-
te. Akkor bele is bukott az eu-
rópai terjeszkedésbe. 

Az egész Európát ábrázoló 
16.-17. századi térképek egé-
szen mást mutatnak: a törö-
kök megszállta középső or-
szágrész és Erdély mellett a 
maradék magyar, északi or-
szágrész sok más területtel 
együtt volt Habsburg uralom 
alatt, esetenként északon 
egészen a Baltikumig.

Érdekes viszont, hogy ná-
lunk a török hódoltság terüle-
tén megmaradt a magyar 
fennhatóság is. Korlátozva 
ugyan, de érvényesíthette pl. 
az adószedés jogát a magyar 
uraság is. Kettős adózás ala-
kult ki, a mai fogalmak sze-
rint. Oklevelekből tudhatunk 
Érd akkori magyar földesurai 
közül néhányról (ami nem je-
lenti azt, hogy itt is laktak). 
Ákosházi Sárkány János, 
Zsófia leánya tiltakozott 

1560-ban az érdi birtokának 
zaklatása miatt. Ugyanabban 
az évben I. Ferdinánd birto-
kokba iktatta be a Paksy test-
véreket. Más itteni birtokosok 
neve is ismert.

Abban az évben keletkezett 
török adóösszeírásban szere-
pel egy külön adófajta, a 
dzsizje. Ez az adó a nem 
muszlim alattvalókra (ke-
resztényekre) kivetett adó, 
hűségadó a muszlimok részé-
re. Akik ezt elfogadták és 
megfizették, azok „alávetett-
ségben” éltek, de nem bántot-
ták őket a megszállók. Sze-
rencsére a Korán különbséget 
tett a „Könyv (a Biblia) népei”, 
vagyis a muszlimok mellett a 
zsidók és keresztények és a 
„nem a Könyvnépei” között a 
tekintetben, hogy harcolni 
kell-e az igazhitűeknek elle-
nük, vagy sem. A hívőknek (a 
muszlimoknak) harcolniuk 
kell azok ellen, akik nem hisz-
nek Allahban, vagy a Végíté-
let Napjában; vagy akik nem 
tiltják azt, amit Allah vagy 
Mohamed próféta megtiltott; 
vagy akik nem hisznek az 
igaz vallásban (az iszlám-
ban). 

Magyar viszonylatban ez 
azt jelentette, hogy valaki 
vagy áttért az iszlámra, vagy 
másodrendű állampolgárként 
fizeti a rá kivetett dzsizjét, 
alávetettségben élve, vagy, ha 
ellenszegült, meghalt. Meg-
jegyzem, még 300 évvel ké-
sőbb is élt ez a törvény (alkal-
mazták a Korán előírásait), 
mert nyilván nem véletlen, 
hogy Bem apó a magyar sza-

badságharc bukása után Tö-
rökországban talált menedé-
ket – és áttért az iszlámra.

Az érdi adóösszeírások le-
hetőséget adnak arra is, hogy 
a gazdálkodás változó adatai 
mellett a lakosság összetéte-
lére következtessünk. Rövi-
den: Buda eleste után néhány 
évvel összesen 28 család élt a 
faluban. A 28 összeírtból 15 
fizetett dzsizjét, vagyis nem 
volt török. A népesség a meg-
szálló hatalom megszilárdu-
lásával hol növekedett, hol 
csökkent valamennyit. A leg-
többen 1562-ben éltek a „falu-
ban” (nyilván néhány házikó 
és putri a Duna mentén, a mai 
Római út, a Mecset utca és a 
templom környékén), 36 csa-
lád. Viszont érdekelne, hogy 
miért lehetett 1580-ban a 28-
ból 24 lakós nem muszlim? 

Említettem Európa térké-
peit. A megfelelően színezett 
politikai térképek jól követhe-
tően mutatják azt, hogy a föld-
rész mely tája, mekkora terü-
lete mikor, kinek az uralma 
alá tartozott. Egyértelmű a 
Habsburg fennhatóság a ma-
gyar területen – és ugyanígy 
az, hogy időnként az erdélyi 
fejedelem a lengyelek uralko-
dója is volt. Minden esetre 
zűrzavaros évszázadok vol-
tak azok. Tanulságos és jel-
legzetes magatartásformákat 
figyelhetünk meg.

Ezekhez az időkhöz kap-
csolódik, hogy eszembe jut 
néha egy negyven éve látott 
portré: Bocskai István képe. 
Nem az érdekes, kit ábrázol – 
mindenki hallott a Bocskai 

szabadságharcról a 17. szá-
zad elején. A meglepetés ak-
kor ért, amikor a Hajdúság 
közepén, a kismarjai refor-
mátus lelkész, D. kíséretében 
beléptem a templomba. Refor-
mátus templomban nincsen 
kép. És mégis: ott függött a 
falon az erdélyi fejedelem 
portréja. Akkor már tudtam, 
hogy ő telepítette le a hajdú-
kat. Amerre jártam, azon a 
környéken mindenütt büszke 
hajdúkkal találkozhattam, 
nem csak a hajdú városokban. 
Évekkel később tudtam meg 
mindazt hősünkről, amit D. 
nagytiszteletű úr nem emlí-
tett, amíg a kismarjai várhoz 
is elmentünk.

Bocskai István kiváló kato-
na, jó hadvezér és okos politi-
kus volt. Évszázadokkal ez-
előtti megtestesítője a „politi-
kai erkölcs” vezérelte prag-
matikus cselekvésnek. Nem 
mindegy, melyik évet nézzük: 
hol ennek, hol annak a szövet-
ségeseként boldogult. Őt 
azért hoztam most szóba, 
mert a török szultán vazallu-
saként lett Erdély fejedelme. 
Máig nem tudom eldönteni, 
hazaárulás, vagy nemzet-
mentés volt-e a szerepe. Keve-
set tudok ahhoz, hogy végle-
ges választ adjak erre, az az-
óta emberekkel, városokkal, 
sőt országokkal kapcsolatban 
sokszor felmerülő kérdésre.

Egy azonban biztos: a Ko-
rán parancsai muszlimok 
számára ma is ugyanolyan 
érvényesek, mint évszáza-
dokkal ezelőtt voltak. 

n Votin József

Érd az Oszmán Birodalomban

Történetünk a világtörténelem része

A kenyérkereső családfő, 
a háztartás munkájában ki-
merült anya, az iskola po-
ros levegőjében a tanulástól 
elfáradt apróságok teste és 
kedélye a heti robot után pi-
henésre sóvárog, s mind in-
kább tért hódít nálunk is a 
nyugati államokban, külö-
nösen Angliában, Németor-
szágban és Amerikában 
széltében kultivált és min-
den tekintetben bevált hét-
végi üdülés: a Weekend.

Ezeket k ívánja a 
Weekend-telep szövetkezet 
egy táborban tömöríteni, 
amidőn módot nyújt arra, 
hogy a jelentkezők a lehető 

legjutányosabban saját tu-
lajdonukat képező kisebb-
nagyobb területeket meg-
szerezzenek s azon előbb-
utóbb bármely szerény haj-
lékot, ha mást nem: egyelő-
re egy deszkabódét emelve, 
a helyszínen olcsón besze-
rezhető élelmiszerekkel sa-
ját háztartásukban is tud-
ják magukat élelmezni.

Ezen célzattal a szövetke-
zet megszerezte Gróf Káro-
lyi Imre Úr érdi birtokainak 
egy 2000 katasztrális hold-
nyi részét s azon egy telepet 
létesít, mely a fővároshoz 
való közelsége, a közleke-
dési lehetőségek (M.Á.V. és 

Délivasút, a mellette elvo-
nuló balatoni műút, a Nagy-
tétényig közlekedő és rövi-
desen Érdig kiépítendő 
H.É.V.); továbbá magaslati 
fekvése (270 m a tenger 
szint felett) és a rajta elterü-
lő óriási fenyő – és tölgyer-
dők, valamint a saját és a 
környezet természeti szép-
ségeinél fogva minden te-
kintetben megfelel úgy a 
kirándulás és hétvégi pihe-
nő (Weekend), mint a huza-
mosabb nyaralás, sőt állan-
dó letelepedés céljaira is.

Érd nagyközségben ele-
mi és polgári iskola van. 
Kertészet, faiskola, tejgaz-

daság közvetlenül a telep 
mellett. A villanyvilágítás 
bevezetés most van folya-
matban.

15-20 m mélységben 
egészséges, tiszta és bő for-
rású ivóvíz található; a te-
lep egy része három éven 
belül vízvezetékkel is el lesz 
látva. A vízvezeték költsé-
gei négyszögölenként 1.60 
pengőt tesznek ki; ezen kü-
lön költségek természete-
sen csak azokat terhelik, 
kik telkeiket a vízvezetékes 
zónában választják meg. 

A négyszögölenkénti 1.60 
P vízvezetéki hozzájárulás 
három éven belül lefizeten-

dő s mindaddig, míg a vízve-
zeték el nem készül, a telek-
vásárló javára kamatozó 
bankbetétként kezeltetik.

A vételár fekvés és talaj-
minőség szerint 50 fillértől 
5 pengőig váltakozik; de 
még a legdrágább telek is 
nagyon olcsónak mondható, 
miután csaknem minden 
egyes négyszögölén egy-
egy 15-35 éves fenyő – vagy 
tölgyfa jut a vevő tulajdoná-
ba. A telek ára 36 hónap 
alatt törleszthető.

A Weekend Szövetkezet 
városi irodája: Budapest, 
VIII., Üllői út 16/b. Központi 
iroda: Érd, Ilka-major.

Urbán László – Sajtótükör: Nemzeti Újság, 1930.szeptember 14. REKLÁM

Az Érd község mellett létesülő Vass József üdülő – és weekend – telep ismertetése
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. október 5-től október 11-ig

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

PROGRAM

Idősek Világnapja
Az Érden működő nyugdíjas-
klubok ünnepi műsora.
2015. október 2-án, pénteken 15 órakor

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 megvásá-
rolhatók a művelődési központ 
pénztárában hétköznapokon 
10–18 óra közt.

KIÁLLÍTÁS
KAMARATEREM
Nagypetri Művésztelep: 
Varázslatos Kalotaszeg
A kiállítást megnyitja: Feledy 
Balázs művészeti író. Közre-
működik: Ádám Szabina ének, 
Munkácsi Ráhel ének, citera.
2015. október 9., péntek 18 óra

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

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Dr. Nemes Erzsébet és Ka-
sza Gábor: A víz szeretete
A Duna-Art Fotóklub tagjai-
nak közös kiállítása.
Megtekinthető 2015. október 12-ig

KLUBÉLET
Vitalitás Klub
Vezeti: Makai József (06 20 911 
4652)
Nyitó foglalkozás:
2015. október 5-én hétfőn, 17 órakor

Meridian torna ingyenes 
gyakorló klub
Hétfőnként 9 órakor

Szókratész Klub
Minden páros héten kedden 15-16 óráig
Vezeti Daróciné Márti néni

Duna-Art Fotóklub
Minden páratlan hét keddjén 18 órakor
Vezeti Körmendy Zizi (06 20 
411 3673; dunaartfotoklub.
erd@gmail.com)
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet, Enikő u. 2.

Guzsalyas kézimunka szak-
kör
Minden csütörtökön 15-től 18 
óráig
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit (06 30 213 1209)
Helyszín: Lakótelepi kluböve-
zet, Enikő u. 2.

Szövő szakkör
Minden szerdán 14.30-tól 18 óráig
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit (06 30 213 1209)
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet, Enikő u. 2.

ELŐZETES

HALÁSZ JUDIT KONCERT
Kezdődhet a mulatság! cím-
mel. Belépő: 2500 Ft. Minden 3 
éven felüli gyermeknek kötele-
ző a jegyvásárlás! Jegyek elő-
vételben kaphatók a művelődé-
si központ pénztárában.
2015. november 7-én, szombaton, 16 
órakor

ZORÁN TURNÉ 2015
Két órás élő koncert!
Jegyek 4000 forintos áron, elő-
vételben kaphatók a művelődé-
si központ pénztárában.
2015. november 11-én, szerdán, 19 óra-
kor

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 Bábszín-
ház előadásában.
2015. október 12-én, hétfőn 10 és 14 óra-
kor
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).

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

PROGRAM
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTI-
VÁLJA
Sétálj, gyalogolj, bringázz 
velünk és fedezd fel!
Kulturális tereink másként – 
Múzeumtól Ófaluig két keré-
ken.
A részvétel ingyenes, de elő-
zetes regisztráció szükséges.
2015. október 3., szombat 10 óra

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Előadás-sorozat a Magyar 
Földrajzi Múzeumban
Dr. Kubassek János: A Hi-
malája sziklavilágában – 
Nepál hegyei között
Belépődíj: felnőtt 300 Ft, 14 
alatti gyerek 200 Ft.
Múzeumbarát Köri tagkár-
tyával a belépés díjtalan!
2015. október 19., hétfő 17 órakor

ÁLLANDó KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLD-
RAJZI FELFEDEZŐK
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

A KÁRPÁT-MEDENCE TU-
DOMÁNYOS FELTÁRÓI
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

3276 EXPEDÍCIÓS NAP, A 
MÚZEUMALAPÍTÓ BALÁZS 
DÉNES GEOGRÁFUS ÚJRA-
OLVASVA
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

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

Valamennyi kiállítás megte-
kintésére 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 ter-
mészetfotói
Megtekinthető december 31-ig.
A kiállításra a belépés díjta-
lan!

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.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06-23-365-470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyv-
tár szolgáltatásairól és díj-
szabásáról érdeklődjön a fen-
ti telefonszámon vagy honla-
punkon.
A  könyvtár részlegeibe 18 
éves korig és 70 éves kor fe-
lett INGYENES a beiratko-
zás. Családi jegy váltása, ér-
vényes diákigazolvány, peda-
gógusigazolvány és nyugdí-
jas igazolvány is kedvez-
ményre jogosít. A fenti ked-
vezmények a zenei könyvtár 
nem hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) köl-
csönzésére nem vonatkoz-
nak!

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI 
NAPOK KERETÉBEN
A megbocsátás Hete – A 
késve visszahozott dokumen-
tumok késedelmi díját elen-
gedjük!
Zsákbamacska: meglepetés 
könyvek olvasóinknak
2015. október 5-től 10-ig

FELNŐTT KöNyVTÁR
Fotókiállítás: Könyvtáros 
portrék – az érdi könyvtáro-
sok civilben
2015. október 5-től 10-ig

Közönségtalálkozó Görög 
Ibolya protokollszakértővel
2015. október 7. szerda, 17 óra

Családi délután Janikovszky 
Éva könyvei alapján összeál-
lított vidám feladatokkal, já-
tékokkal, kézműveskedéssel 
várjuk a családokat
2015. október 10. szombat 14 óra

GyERMEKKöNyVTÁR
A népmese hete
A foglalkozások 1 órás idő-
tartalmúak, ing yenesek. 
Csoportok fogadása előzetes 
jelentkezés alapján. Kérjük, 
hogy időpontot legalább egy 
héttel előre egyeztessenek!
Szeptember 28-tól október 2-ig.

Tök-fesztivál
Kreatív foglalkozás csopor-
toknak. A csoportokat csak 
telefonos egyeztetés után 
tudjuk fogadni. Kérjük, hogy 

időpontot legalább egy héttel 
előre egyeztessenek!

ZENEI KöNyVTÁR
A ZENE VILÁGNAPJA
Délelőtt zenés foglalkozások 
óvodásoknak, 13 órakor kö-
zös éneklés a Főtéren iskolá-
soknak. További tájékoztatás 
és időpontok egyeztetése a 
Zenei Könyvtárban.
2015. október 1. csütörtök

ZENEI KLUB
Előadások között – vendé-
günk Némedi Csaba opera-
rendező
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: zár-
va
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, Alsó u. 2.
E-mail: erdigaleria@gmail.
com
Tel.: 06-23-360-143
Wegenast Róbert festőmű-
vész kiállítása
A kiállítás megtekinthető 2015. 
október 10-ig
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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

OKTóBER 5. HÉTFŐ
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism.25. rész
20.00  Kézilabda mérkőzés 

Érd - DVSC
21.30  Közlekedés XXI. 15/14. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.00  Apolka Ismeretterjesztő sorozat 

4/1. rész, emlőrák
22:30  Fogadóóra
23:00 Híradó
23:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 6. KEDD
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

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

Érd-BKV 2013
21.40 Vámos Miklós műsora 26. rész
22.35  Örökségünk 15/14. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
23.05  Tea két személyre 26.rész
23.35  Híradó
23.50  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 7. SZERDA
19.00  Híradó

19:15  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 26. rész
20.30  Égi bárány színes, magyar 

filmdráma R: Jancsó Miklós
22.05  Érdi Panoráma 

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

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 8. CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől
20:00  Férfisors ismeretterjesztő sorozat 

4/2. rész, prosztatarák
20.20  Tea két személyre 27. rész
20.50  Sztárportré 14. rész
21.20  Mozgás ism. Sportmagazin
21.50  Híradó
22.05  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 9. PÉNTEK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 27. rész
20.00  Jazzland 26.rész

20.30  Pál utcai fiúk 
színes, magyar-amerikai ifjúsági 
film, R: Fábri Zoltán

22.15 Mozgás sportmagazin
22.45  Híradó
23.00  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 10. SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

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

civil társadalmi magazin
20.00  Építészet XXI. 15/15. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Égi bárány színes, magyar 
filmdráma R: Jancsó Miklós

22:05  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

OKTóBER 11. VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 27. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. Vallási, nemzeti-

ségi, civil társadalmi magazin
20.00  Építészet XXI. 15/15. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.00  Csak tükörben
21:10  Pál utcai fiúk 

színes, magyar-amerikai ifjúsági 
film, R: Fábri Zoltán

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

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

FÉSZEK GYERMEKVÉDŐ EGYESÜLET
GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA

javára szervezett 

JóTÉKONySÁGI 
FUTÁSRA

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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1. A közszolgáltatás működési 
területe:Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe.
2. A közszolgáltató feladata:
A kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás (továbbiakban: 
közszolgáltatás) 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 fe-
lülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztí-
tására, égéstermék összetételének 
vizsgálatára, CO jelzők ellenőrzésé-
re és szakvélemény adására.
A kéményseprő körzetekben a szol-
gáltató a 63/2012.(XII.11.) BM. ren-
deletben meghatározott feladatok 
teljes körét, valamennyi tulajdonos 
tekintetében köteles ellátni.
3. Pályázati feltételek:
A pályázati eljárásban csak olyan 
szolgáltató vehet részt, aki/amely 
érvényes cégbejegyzéssel ren-
delkezik vagy szerepel az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásában, és 
megfelel a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, valamint

•  a szolgáltatás tényleges ellátására 
büntetlen előéletű és szakirányú 
szakképesítéssel rendelkező alkal-

mazottakat foglalkoztat,
•  rendelkezik a feladat biztonságos 

és szakszerű ellátásával arányban 
álló szakemberlétszámmal és 
technikai felszereltséggel,

•  a szolgáltatás megkezdésekor tu-
lajdonában, bérleményében olyan 
érdi telephely van, amely alkalmas 
a közszolgáltatás végzéséhez 
szükséges eszközök és berendezé-
sek tárolására,

•  a szolgáltatást végző személyek-
nek munkavégzésük során ké-
ményseprő formaruhát és egyéni 
védőfelszerelést biztosít,

•  vállalja ügyfélfogadás tartását, 
pályázatában bemutatja annak 
helyét és gyakoriságát,

•  vállalja a szolgáltatás ellátásához 
szükséges nyilvántartási rendszer 
létrehozását, kezelését,

•  megfelelő referenciával rendelke-
zik, amely biztosítja, hogy a teljes 
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 végelszá-
molási eljárás hatálya alatt.

4. Szerződéskötési határidő:
A pályázat elbírálását követő 30 
napon belül a nyertes pályázóval 
a közszolgáltatás elvégzésére Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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 Or-
szágos Ipartestületi tagságról szóló 
igazolást,
szakemberlétszám és technikai fel-
szereltség bemutatását, szakirányú 
képesítést igazoló okirat másolatát,
az ügyfélfogadásra és az eszközök, 
felszerelések tárolására alkalmas 
telephely bemutatását, vagy an-
nak igazolását, hogy a szolgáltatás 
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, Városüzemeltetési 
és Vagyongazdálkodási Bizottság 
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 
önkormányzati rendelet szerinti 
vállalása, szakemberlétszám, szak-
mai felkészültség, referenciák), az-
zal, hogy a pályázat elbírálásánál 
előnyt élvez az a pályázó, aki 
igazolja köztartozás-mentességét.
Érvénytelen a benyújtott pályázat, 
ha:

a pályázó nem jogosult a közszol-
gáltatás ellátására,
azt a pályázat benyújtására megha-
tározott határidő eltelte után nyúj-
tották be,
az nem felel meg e pályázati kiírás-
ban meghatározottaknak.

Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a 
pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa!
A pályázati eljárásról felvilágosítást 
ad: Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Iroda, tel.: 06-23-
522-391.

FELHÍVÁS
A szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek helyes használatára
Mint azt szerte a városban, sajnos 
gyakran tapasztaljuk, a köz-
területeken elhelyezett szelektív 
hulladékgyűjtőknél – annak elle-
nére, hogy munkatársaink folya-
matosan ürítik az edényeket – 
gyakran hulladékkupacok látható-
ak, amelyek joggal irritálják a jóér-
zésű állampolgárokat. 
Ezért szeretnénk ezúton is felhívni 
mindazok figyelmét, akik a szelek-
tív hulladékgyűjtő szigeteket 
igény be veszik, azok helyes hasz-
nálatára. 
Az egyes szigeteken általában há-
rom darab gyűjtőedény van kihe-
lyezve. Mindegyikre ráírva, hogy 
az előzetesen otthon, különválo-
gatva gyűjtött műanyag, papír és 
csomagolási (italos, konzerves) 
üvegek melyik edénybe valók. 
Kérjük az érintetteket, hogy a fel-
iratnak megfelelő gyűjtőbe min-
dig rakják bele az imént megneve-
zett háromféle hulladékot. Ameny-
nyiben átmenetileg már nem he-
lyezhető el az edényben több hul-
ladék, szíveskedjenek másik szige-
tet igénybe venni, vagy megvárni, 
amíg kiürítésre kerül, vagy papír és 
műanyag esetében a házhoz 
menő szelektív gyűjtőjárathoz 
rakják ki, esetleg a Sas utcai hulla-

dékudvarban adják le.   
Tilos bármilyen hulladék gyűj-
tőedényeken kívüli lerakása, 
leszórása, otthagyása - a gyűj-
tőedények mellett is! Aki ezt 
nem tartja be, azt kockáztatja, 
hogy közterületen való szemete-
lés miatt 50.000.-Ft. büntetést kell 
fizetnie. 
Ismételten felhívjuk a figyelmet, 
hogy cégünk hulladékszállítási 
szolgáltatásainak igénybe vételé-
vel mindenki meg tudja oldani a 
háztartásában keletkezett lom, 
sitt, szennyvíz  egyéb hulladék el-
helyezését, elszállíttatását: heti 
kukaürítés, házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtés, szelek-
tív hulladékgyűjtő szigetek, 
házhoz menő lomtalanítás, 
szennyvíz szippantás, hulla-
dékudvar (Sas utca 2.) szolgál-
tatásainak igénybe vétele. Ügy-
félszolgálatunk (az Érdi Újság min-
den számában megtalálható az 
összes elérhetőségi információ) 
bármilyen hulladékkezeléssel 
kapcsolatos kérdésben szívesen áll 
polgáraink rendelkezésére.  
Városunk rendezett képének és tisz-
taságának megóvása érdekében 
kérjük a jóérzésű polgártársainkat, 
hogy segítsenek a hulladékgyűjtők 
körüli rend és tisztaság fenntartásá-
ban, és ha szemetelőket észlelnek, 
jelezzék a Közterület Felügyelet felé, 
vagy a06-30-2000-800, 06-30-621-
2596. telefonszámokon. 
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1.)  
„AZ ÉRD SASVÁROSI ÉS AZ ÉRD KESERŰFŰ UTCAI FORRÁS ÜZEMELŐ SÉRÜLÉKENY 
VÍZBÁZISOK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATA” - KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
AZ ÉRDI VÍZBÁZIS VÉDELME, A MINŐSÉGI IVÓVÍZKÉSZLET GARANCIÁJA 

Végéhez értek a 2013. júniusában megkezdett munkálatok, melyek elsődleges célja az volt, hogy az 
érdi vízbázis minőségének vizsgálatát követően a szakemberek hosszútávú védelmi intézkedéseket 
határozzanak meg. A projekt során felmérték, mely kutak tisztaságát veszélyeztetik a következő fél 
évszázadban a felszínen végzett tevékenységek. A kivitelezéshez az önkormányzat a Környezet és 
Energia Operatív Program (KEOP) keretében nyert támogatást “Az Érd Sasváros és az Érd Keserűfű 
utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” címen. 

Az érdi vízbázis látja el ivóvízzel a települést és annak környékét. A munkálatok során 14 helyszínen vett 
talaj és talajvíz minta, valamint 40 db lakossági kút vizsgálatát követően több helyen figyelő-kutakat fúrtak, a 
kútfejekbe pedig adatgyűjtő műszereket telepítettek. A vizsgálathoz alkalmazott számítógépes modell 
segítségével a szakemberek fel tudták mérni, hogy a következő 50 évben a föld felszínén keletkezett 
szennyeződések milyen mértékben juthatnak el a vízkészletig. A vizsgálati eredmények függvényében 
javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek egyes tevékenységeket megtilthatnak bizonyos területeken (pl. 
önkényes lakossági kútfúrás, vagy bizonyos ipari- illetve mezőgazdasági tevékenységek). A szükséges 
lépések megtételével és a szabályok betartásával megelőzhető a vízkészlet szennyezése, ezáltal 
hosszútávon biztosítható a minőségi ivóvíz-szolgáltatás.  
A minták laboratóriumi vizsgálata során elemezték a vízbázis minőségét, és az esetleges szennyeződések 
mértékét. Az eredményeket tekintve bátran kijelenthető, hogy az érdi vízkészlet összességében jó 
minőségű, de a minőség megőrzése érdekében kiemelten fontos a védelem, és a hosszútávú stratégiai 
lépések megtétele.  

A projekt kivitelezését a Geogold Kárpátia Környezetvédelmi és Mérnöki Szakértő Kft.-ből és a Békés Drén 
Víz és Mélyépítési Kft.-ből álló Érdvíz Konzorcium végezte.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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:
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1. A közszolgáltatás működési 
területe:Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe.
2. A közszolgáltató feladata:
A kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás (továbbiakban: 
közszolgáltatás) 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 fe-
lülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztí-
tására, égéstermék összetételének 
vizsgálatára, CO jelzők ellenőrzésé-
re és szakvélemény adására.
A kéményseprő körzetekben a szol-
gáltató a 63/2012.(XII.11.) BM. ren-
deletben meghatározott feladatok 
teljes körét, valamennyi tulajdonos 
tekintetében köteles ellátni.
3. Pályázati feltételek:
A pályázati eljárásban csak olyan 
szolgáltató vehet részt, aki/amely 
érvényes cégbejegyzéssel ren-
delkezik vagy szerepel az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásában, és 
megfelel a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, valamint

•  a szolgáltatás tényleges ellátására 
büntetlen előéletű és szakirányú 
szakképesítéssel rendelkező alkal-

mazottakat foglalkoztat,
•  rendelkezik a feladat biztonságos 

és szakszerű ellátásával arányban 
álló szakemberlétszámmal és 
technikai felszereltséggel,

•  a szolgáltatás megkezdésekor tu-
lajdonában, bérleményében olyan 
érdi telephely van, amely alkalmas 
a közszolgáltatás végzéséhez 
szükséges eszközök és berendezé-
sek tárolására,

•  a szolgáltatást végző személyek-
nek munkavégzésük során ké-
ményseprő formaruhát és egyéni 
védőfelszerelést biztosít,

•  vállalja ügyfélfogadás tartását, 
pályázatában bemutatja annak 
helyét és gyakoriságát,

•  vállalja a szolgáltatás ellátásához 
szükséges nyilvántartási rendszer 
létrehozását, kezelését,

•  megfelelő referenciával rendelke-
zik, amely biztosítja, hogy a teljes 
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 végelszá-
molási eljárás hatálya alatt.

4. Szerződéskötési határidő:
A pályázat elbírálását követő 30 
napon belül a nyertes pályázóval 
a közszolgáltatás elvégzésére Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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 Or-
szágos Ipartestületi tagságról szóló 
igazolást,
szakemberlétszám és technikai fel-
szereltség bemutatását, szakirányú 
képesítést igazoló okirat másolatát,
az ügyfélfogadásra és az eszközök, 
felszerelések tárolására alkalmas 
telephely bemutatását, vagy an-
nak igazolását, hogy a szolgáltatás 
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, Városüzemeltetési 
és Vagyongazdálkodási Bizottság 
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 
önkormányzati rendelet szerinti 
vállalása, szakemberlétszám, szak-
mai felkészültség, referenciák), az-
zal, hogy a pályázat elbírálásánál 
előnyt élvez az a pályázó, aki 
igazolja köztartozás-mentességét.
Érvénytelen a benyújtott pályázat, 
ha:

a pályázó nem jogosult a közszol-
gáltatás ellátására,
azt a pályázat benyújtására megha-
tározott határidő eltelte után nyúj-
tották be,
az nem felel meg e pályázati kiírás-
ban meghatározottaknak.

Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a 
pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa!
A pályázati eljárásról felvilágosítást 
ad: Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Iroda, tel.: 06-23-
522-391.

FELHÍVÁS
A szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek helyes használatára
Mint azt szerte a városban, sajnos 
gyakran tapasztaljuk, a köz-
területeken elhelyezett szelektív 
hulladékgyűjtőknél – annak elle-
nére, hogy munkatársaink folya-
matosan ürítik az edényeket – 
gyakran hulladékkupacok látható-
ak, amelyek joggal irritálják a jóér-
zésű állampolgárokat. 
Ezért szeretnénk ezúton is felhívni 
mindazok figyelmét, akik a szelek-
tív hulladékgyűjtő szigeteket 
igény be veszik, azok helyes hasz-
nálatára. 
Az egyes szigeteken általában há-
rom darab gyűjtőedény van kihe-
lyezve. Mindegyikre ráírva, hogy 
az előzetesen otthon, különválo-
gatva gyűjtött műanyag, papír és 
csomagolási (italos, konzerves) 
üvegek melyik edénybe valók. 
Kérjük az érintetteket, hogy a fel-
iratnak megfelelő gyűjtőbe min-
dig rakják bele az imént megneve-
zett háromféle hulladékot. Ameny-
nyiben átmenetileg már nem he-
lyezhető el az edényben több hul-
ladék, szíveskedjenek másik szige-
tet igénybe venni, vagy megvárni, 
amíg kiürítésre kerül, vagy papír és 
műanyag esetében a házhoz 
menő szelektív gyűjtőjárathoz 
rakják ki, esetleg a Sas utcai hulla-

dékudvarban adják le.   
Tilos bármilyen hulladék gyűj-
tőedényeken kívüli lerakása, 
leszórása, otthagyása - a gyűj-
tőedények mellett is! Aki ezt 
nem tartja be, azt kockáztatja, 
hogy közterületen való szemete-
lés miatt 50.000.-Ft. büntetést kell 
fizetnie. 
Ismételten felhívjuk a figyelmet, 
hogy cégünk hulladékszállítási 
szolgáltatásainak igénybe vételé-
vel mindenki meg tudja oldani a 
háztartásában keletkezett lom, 
sitt, szennyvíz  egyéb hulladék el-
helyezését, elszállíttatását: heti 
kukaürítés, házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtés, szelek-
tív hulladékgyűjtő szigetek, 
házhoz menő lomtalanítás, 
szennyvíz szippantás, hulla-
dékudvar (Sas utca 2.) szolgál-
tatásainak igénybe vétele. Ügy-
félszolgálatunk (az Érdi Újság min-
den számában megtalálható az 
összes elérhetőségi információ) 
bármilyen hulladékkezeléssel 
kapcsolatos kérdésben szívesen áll 
polgáraink rendelkezésére.  
Városunk rendezett képének és tisz-
taságának megóvása érdekében 
kérjük a jóérzésű polgártársainkat, 
hogy segítsenek a hulladékgyűjtők 
körüli rend és tisztaság fenntartásá-
ban, és ha szemetelőket észlelnek, 
jelezzék a Közterület Felügyelet felé, 
vagy a06-30-2000-800, 06-30-621-
2596. telefonszámokon. 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
AZ ÉRDI VÍZBÁZIS VÉDELME, A MINŐSÉGI IVÓVÍZKÉSZLET GARANCIÁJA 

Végéhez értek a 2013. júniusában megkezdett munkálatok, melyek elsődleges célja az volt, hogy az 
érdi vízbázis minőségének vizsgálatát követően a szakemberek hosszútávú védelmi intézkedéseket 
határozzanak meg. A projekt során felmérték, mely kutak tisztaságát veszélyeztetik a következő fél 
évszázadban a felszínen végzett tevékenységek. A kivitelezéshez az önkormányzat a Környezet és 
Energia Operatív Program (KEOP) keretében nyert támogatást “Az Érd Sasváros és az Érd Keserűfű 
utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” címen. 

Az érdi vízbázis látja el ivóvízzel a települést és annak környékét. A munkálatok során 14 helyszínen vett 
talaj és talajvíz minta, valamint 40 db lakossági kút vizsgálatát követően több helyen figyelő-kutakat fúrtak, a 
kútfejekbe pedig adatgyűjtő műszereket telepítettek. A vizsgálathoz alkalmazott számítógépes modell 
segítségével a szakemberek fel tudták mérni, hogy a következő 50 évben a föld felszínén keletkezett 
szennyeződések milyen mértékben juthatnak el a vízkészletig. A vizsgálati eredmények függvényében 
javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek egyes tevékenységeket megtilthatnak bizonyos területeken (pl. 
önkényes lakossági kútfúrás, vagy bizonyos ipari- illetve mezőgazdasági tevékenységek). A szükséges 
lépések megtételével és a szabályok betartásával megelőzhető a vízkészlet szennyezése, ezáltal 
hosszútávon biztosítható a minőségi ivóvíz-szolgáltatás.  
A minták laboratóriumi vizsgálata során elemezték a vízbázis minőségét, és az esetleges szennyeződések 
mértékét. Az eredményeket tekintve bátran kijelenthető, hogy az érdi vízkészlet összességében jó 
minőségű, de a minőség megőrzése érdekében kiemelten fontos a védelem, és a hosszútávú stratégiai 
lépések megtétele.  

A projekt kivitelezését a Geogold Kárpátia Környezetvédelmi és Mérnöki Szakértő Kft.-ből és a Békés Drén 
Víz és Mélyépítési Kft.-ből álló Érdvíz Konzorcium végezte.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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:
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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.

FELHÍVÁS
„Érd Város Szociális  
Munkájáért Díj” odaítélésére
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adomá-
nyozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) 
számú önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 
az Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozható a vá-
ros szociális ellátása érdekében végzett példaértékű mun-
kát, valamint az elesettek gondozásában kifejtett kiemel-
kedő tevékenységet végző személyek közösségek részére.
Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj odaítélésére a Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot Az elismerések 
adományozásáról a Közgyűlés dönt. Az elismerés átadásá-
ra a Közgyűlés novemberi ülésén kerül sor.
A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak 
címezve a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára kell be-
nyújtani. (Érd, Budai út 8.)
Benyújtási határidő: 2015. október 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város  Önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve, a 44/2015. (IX.17.) 
KÖMÜB határozata alapján ezennel kiírja 2016. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot felsőoktatási hallgatók valamint felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.(III.26.) Kor-
mányrendelet 18.§ (2) bekezdése alapján kizárólag az ön-
kormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel ren-
delkezők részesülhetnek.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszer) regisztráció szükséges, majd a pályázatot 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a kötele-
ző mellékletek csatolásával lehet benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz törté-
nő benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A részletes pályázati felhívások a www.erd.hu honlap Pá-
lyázatok, álláshirdetések rovatából letölthetők, vagy át-
vehetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza fsz.).

KIBŐVÜLT AZ ÉTH SZOLGÁLTATÁSA
Szennyvízszippantáshoz is hívható az ÉTH 
Örömmel tájékoztatjuk az ellátási területünkhöz (Érd-
Diósd-Tárnok) tartozó valamennyi kedves ügyfelünket, 
hogy hulladékgyűjtő szolgáltatásunk kibővült és ezen túl 
szennyvízszippantással is foglalkozunk. 
A szennyvízszippantást területünkön, kötelező közszolgálta-
tói minőségében cégünk egy darab szippantós autó beszer-
zésével, ezentúl önállóan, saját tevékenységi körben végzi. 
Kérjük, hogy akik igénybe szeretnék venni szolgáltatásun-
kat, érdeklődjenek központi ügyfélszolgálatunkon (telefon: 
06-70/466-6060, vagy 06-23-522-600, e-mail: eth@eth-eth.
hu) ahol megrendelhetik a szippantást is.    
Lakossági áraink:  -   1630.-Ft./köbméter (nettó ár),
a szolgáltatás bruttó ára: 2070.-Ft./köbméter 
Szívesen állunk közületi megrendelőink rendelkezésére is, 
kérjük őket, hogy igénybejelentésüket szintén az ügyfél-
szolgálaton tegyék meg. 
Tegyünk közösen városunk tisztaságáért!

                                                                    Az ÉTH sajtószolgálata
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 Október 03. (szombat) 10:00 

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd fel! Múzeumtól Ófaluig két keréken 
A biciklis túra a Magyar Földrajzi Múzeumtól Érd-Ófaluig.  

Október 16. (péntek) 14:00 

The Big Draw – Rajzoljunk történelmet!  
A rajzolásra 3 fős iskolai csapatok és családok jelentkezését várjuk 2015. szeptember 30-ig. Cél a jókedvű

közös alkotás.  

November 07. (szombat) 14:00-18:00  

Őszbúcsúztató családi nap a múzeumban 
A családi napon afrikai hangulattal várunk mindenkit! 

Részletes program: www.foldrajzimuzeum.hu

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

Szüreti bált tartott a Topoly utcai lakóknak, illetve 
a Jázmin utcai idős klub vendégeinek az Időseket 
Ellátó Központ. A kora délutáni hangulatos mulat-
ságon nemcsak az intézmény ellátottjai, hanem 
munkatársai is részt vettek, sőt, fel is léptek.

Régi hagyomány az otthon-
ban az őszi szüreti mulatság. 
Az idősek versekkel, dalok-
kal, kabaréjelenetekkel ké-
szülnek, az intézmény mun-
katársainak segítségével és 
közreműködésével. Bálról lé-
vén szó, nem maradhatott el a 

zene – Rozbora András zene-
kara jóvoltából – és a tánc 
sem, és volt szépen terített, fi-
nomságokkal megrakott asz-
tal is, részben támogatók jó-
voltából. 

A mulatság ünnepi ebéddel 
indult, ezt követte a mintegy 

félórás műsor, majd az uzson-
na (torták, sütemények, gyü-
mölcsök), a beszélgetés, öröm-
teli együttlét. A programot az 
intézmény munkatársai és az 
ellátottak együtt állították ösz-
sze, úgy, hogy mindenkinek 
megfelelő legyen. Ahogy az 
Időseket Ellátó Központ tagin-
tézmény-vezetője, Érsek Sán-
dorné fogalmazott: a jókedv 
az alap.

– Az idősek számára na-
gyon sokat jelentenek ezek a 
programok, részben azért, 
mert jobban összehozza őket 
– mondta a tagintézmény-ve-
zető, akitől megtudhattuk azt 
is, hogy túlnyomórészt höl-
gyek élnek náluk: a hatvanhat 
lakóból mindössze tizennégy a 
férfi. 

– Sajnos, nem mindenki tud 
részt venni a szüreti bálon. 
Azok, akik a közös mulatság-
ból kimaradnak, a szobájuk-
ban fogyaszthatják el az ünne-
pi finomságokat. A bálon 
egyébként a nappali ellátás-
ban részt vevők közül is vendé-
gül látunk tíz-tizenkét nyugdí-

jast – tette hozzá Érsek Sán-
dorné. 

Az intézményben rendsze-
resen megünneplik a jeles 
napokat: október elején az 
idősek napját, utána a miku-
lást, karácsonyt, februárban 
a farsangot. Havonta ünnep-
lik a születés- és névnapokat 
is. Minden ünnep fontos ese-
mény és élmény az idősek éle-
tében – főleg azoknak, akik 
fel is lépnek egy-egy alka-
lommal.

– Sokat várok a szüreti mu-
latságtól, hiszen annyit ké-
szültek rá a lakók. Öt hónapja 
élek itt, nehezen szokom meg, 
de most már elfoglalom ma-
gam: elvállaltam napi négy 
órában a portaszolgálatot, so-

kat olvasok, rejtvényt fejtek. Jó 
a könyvtárunk, és szeretnénk 
még bővíteni, hogy minél töb-
ben megszeressék az olvasást 
– mondta lapunknak 
Poschwancz Lászlóné, Mari-
ka, hozzátéve: nagy öröm a 
mindennapokban egy-egy ösz-
szejövetel, rendezvény. 

Illésné Kati három hétig ké-
szült a fellépésre: a kórussal 
énekelt és egy kabaréjelenetet 
adott elő, az otthon egyik mun-
katársával.

– Nagyon szeretem, ha fog-
lalkoznak velünk, és van egy 
kis élet, mozgás, nem csak be-
gubózunk a szobánkba. Amíg 
bírunk, addig éljünk! – mondta 
nevetve az idős hölgy.

n Á. K.

Szüreti bál az idősotthonban

A jókedv megfiatalít

Nagy öröm a mindennapokban egy-egy összejövetel, rendezvény

A kabaréjelenet előadói: Illésné Kati (balról) és az otthon munkatár-
sa, Cservid Erzsébet
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Nem mindennapi ünnepségre kaptunk meg-
hívót a hónap elején. A város egyik nyugdíjas 
klubjában, a Sasvárosiban, szeptember 7-én a 
60-ik házassági évfordulójukat ünneplő Denke 
házaspárt köszöntötték a klubtagok. 

Mi lehet csodálatosabb ér-
zés két lélek számára, mint 
hogy kötelékük egy életre 
szól? – írta George Eliot. Ezt 
az ünnepeltek is alátámasz-
tották, akiket sikerült meg-
lepni és meghatni, a titokban 
szervezett kis ünnepséggel. 
Ilonka néni alig tudta leplez-
ni a könnyeit, amikor a klub-

vezető, Borbély Gáborné 
felolvasta a Denke házaspár 
gyémánt lakodalma alkal-
mából megírt, szívhez szóló 
köszöntőjét.

Denke János és Sztoics 
Ilona 1955. szeptember 3-án 
mondta ki a boldogító igent. 
Ha utánaszámolunk, ez a 
hatvan esztendő nem keve-

sebb, mint 21900 nap, amit 
János és Ilona egy fedél 
alatt, együtt töltöttek el, hol 
jóban, hol rosszban!

– Sokszor eszembe jut az 
esküvőnk napja – mondta a 
szemeit törölgetve Ilonka 
néni – Gyönyörű volt! Hintó-
val mentünk a templomba, 
aztán nászútra utaztunk. 
Tősgyökeres érdi vagyok, 
Ófaluban születtem, édes-
apám cipész volt, mindenki 
ismert bennünket! Még ma is 
tudom, melyik házban, kik 
laktak. Elismerem, nem volt 
mindig felhőtlen az életünk, 
hiszen gondok, bajok min-
den családban vannak, de 
mindig arra törekedtünk, 
hogy együtt maradjunk, és 
közösen oldjuk meg a problé-
mákat. Négyszer építkez-
tünk, amiből olykor egy is 
sok, mert bizony felőrli az 
ember idegeit, de mi szeren-
csésen átvészeltük mind a 
négyet, és itt vagyunk! Az 
első házunkat 1956-ban 
kezdtük el építeni, egyálta-
lán nem volt könnyű. Egy fi-
unk lett, meg két, egyetemet 
végzett unokával büszkél-
kedhetünk. A hatéves déd-
unoka csodaszép rajzzal kö-
szöntött fel bennünket. En-
nél szebb és meghatóbb 

ajándékot nem is kaphat-
tunk volna! – mesélte az ün-
nepelt dédmama.

Hogy van-e recept a hosz-
szú, boldog házasságra?  
Abban a Denke házaspár is 
egyetértett, hogy a szeretet 
és egymás megbecsülése a 
jó házassághoz nélkülözhe-
tetlen, de van valami, ami 
ennél is fontosabb: sohasem 
arra kell figyelni, hogy mit 
kaphatunk, hanem mindig 
azt kell nézni, hogy mit ad-
hatunk. Akik így tesznek, 
észre sem veszik, milyen 
gyorsan múlnak az évek, és 
közben nem fognak másik 
társra vágyni!

Mint kiderült, az ünnepel-
tek a Sasvárosi nyugdíjas 
klubnak már nagyon régóta 
tagjai, sőt Denke János 25 
évig vezetője is volt, majd két 
éve átadta a stafétabotot 
Borbély Gábornénak, aki re-
mekül helytáll, lelkiismere-
tesen vezeti a klubot. A gyé-
mántlakodalmukat ünneplő-
ket egy óriási tortával is 
meglepte, és amíg a tagok az 
édességet elfogyasztották, a 
klubvezető a várható prog-
ramokat sorolta. Mint mond-
ta, jó kapcsolatot ápolnak az 
Életet az éveknek nyugdíjas 
klubbal, gyakran vannak 

közös rendezvényeik. Most 
is egy mezőkövesdi kirándu-
lásra készülnek. Egyébként 
a Sasvárosi nyugdíjasok két-
hetente, hétfőn délután szok-
tak találkozni a Batthyány 
iskola egyik termében. A fér-
fiak kártyáznak, az asszo-
nyok beszélgetnek és újabb 
programokat terveznek. 
Szeretettel várják az új tago-
kat is!

n BÁlint Edit

A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 
vezetésével egy nagyszabású program indult a 
közelmúltban. Az előadásokkal színesített ren-
dezvényeken a demenciával élő személyekre, a 
komplex gondozásra hívták fel a figyelmet.

A program résztvevői első-
sorban a demencia korai felis-
merésének lehetőségeire, va-
lamint az eltérő közegekben 
adható válaszlehetőségekre 
koncentrálnak. Az ehhez kap-
csolódó - közel 186 millió forin-
tos európai uniós támogatás-
sal megvalósuló - projekt célja 
nem más, mint feltárni a szük-
ségleteket, ezek nyomán ru-
galmas, komplex gondozási 
programokat kidolgozni, azok 
fő elemeit megvalósítani.

A Szeretetszolgálat számos 
konzorciumi partnert tudhat 
maga mellett, így a Magyar 
Bencés Kongregáció Pannon-
halmi Főapátságot, a Ferences 
Szegénygondozó Nővéreket, a 
Szent Vincéről nevezett Szat-

mári Irgalmas Nővérek Társu-
latát, a Szociális Missziótársu-
latot és a Nyergesújfalui Szent 
Mihály Plébániát.

A projekt több szakmai egy-
ségből áll össze, amelyek 
mindegyike létfontosságú. Az 
első a kutatás, amely során át-
tekintik a szociális és egész-
ségügyi ellátásban pillanat-
nyilag rendelkezésre álló tu-
dást a demenciáról és a 
demenciával élő személyekről. 
Mindezek további átfogó kuta-
tási programokat alapoznak 
meg.

A második a tájékoztatás, 
amely a kutatással párhuza-
mosan zajlik. Figyelemfelhí-
vástól kezdve a mélyebb szak-
mai tudás közvetítéséig terje-

dően számos kommunikációs 
program valósul meg. Cél, 
hogy minél többen megismer-
jék a demencia fogalmát, kórle-
folyását és tisztában legyenek 
azzal, honnan kérhetnek segít-
séget.

A harmadik egység a szak-
emberek felkészítése, amely 
során 300, főként szociális 
ellátásban dolgozó, tovább-

képzés keretében szerez kor-
szerű ismereteket a demen-
ciáról és a hozzátartozókkal 
való kommunikációról. Ki-

emelten fontos, hogy a to-
vábbképzésen résztvevő 
szakemberek képesek lesz-
nek felvilágosítást adni és 
szakszerű támogatást nyúj-
tani, úgy, hogy döntéseik, ta-
nácsaik mögött megalapo-
zott tudás áll.

Az ország több településé-
re is ellátogató fórumokon a 
program alapelveinek és cél-
jainak ismertetését követően 
bemutatják a projekt kereté-
ben megvalósuló továbbkép-
zési program főbb paraméte-

reit, és interaktív fórumon 
foglalkoznak a korai felisme-
rés jelentőségével. A bemuta-
tott interaktív játék alkalmas 

arra, hogy idősek alkotta kö-
zösségekben a szakemberek 
vidám szabadidős tevékeny-
ség formájában tudják felhív-
ni a figyelmet a betegség tü-
neteire. A játék során inten-
zív információátadás törté-
nik, a résztvevők tudása bő-
vül, így a laikus játékosok is 
rengeteg gyakorlati ismeret-
tel gazadagodnak. Mindez 
segíti őket a demenciához 
kapcsolódó probléma helyze-
tek felismerésében és megér-
tésében.

A programról további infor-
máció a www.inda.info.hu 
honlapon olvasható.

n FZ

Denke János és Ilona hatvan éve fogadtak hűséget egymásnak

Gyémántlakodalom a Sasvárosi nyugdíjas klubban

Borbély Gáborné köszönti az örökifjú házasokat

21900 nap, amit János és Ilona 
együtt töltött el, hol jóban, hol 
rosszban!

INDA – A demenciáról másként

Interprofesszionális Demencia Alapprogram. Pannonhalmi szakértői műhelymunka idén nyáron
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 Október 03. (szombat) 10:00 

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd fel! Múzeumtól Ófaluig két keréken 
A biciklis túra a Magyar Földrajzi Múzeumtól Érd-Ófaluig.  

Október 16. (péntek) 14:00 

The Big Draw – Rajzoljunk történelmet!  
A rajzolásra 3 fős iskolai csapatok és családok jelentkezését várjuk 2015. szeptember 30-ig. Cél a jókedvű

közös alkotás.  

November 07. (szombat) 14:00-18:00  

Őszbúcsúztató családi nap a múzeumban 
A családi napon afrikai hangulattal várunk mindenkit! 

Részletes program: www.foldrajzimuzeum.hu

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

Szüreti bált tartott a Topoly utcai lakóknak, illetve 
a Jázmin utcai idős klub vendégeinek az Időseket 
Ellátó Központ. A kora délutáni hangulatos mulat-
ságon nemcsak az intézmény ellátottjai, hanem 
munkatársai is részt vettek, sőt, fel is léptek.

Régi hagyomány az otthon-
ban az őszi szüreti mulatság. 
Az idősek versekkel, dalok-
kal, kabaréjelenetekkel ké-
szülnek, az intézmény mun-
katársainak segítségével és 
közreműködésével. Bálról lé-
vén szó, nem maradhatott el a 

zene – Rozbora András zene-
kara jóvoltából – és a tánc 
sem, és volt szépen terített, fi-
nomságokkal megrakott asz-
tal is, részben támogatók jó-
voltából. 

A mulatság ünnepi ebéddel 
indult, ezt követte a mintegy 

félórás műsor, majd az uzson-
na (torták, sütemények, gyü-
mölcsök), a beszélgetés, öröm-
teli együttlét. A programot az 
intézmény munkatársai és az 
ellátottak együtt állították ösz-
sze, úgy, hogy mindenkinek 
megfelelő legyen. Ahogy az 
Időseket Ellátó Központ tagin-
tézmény-vezetője, Érsek Sán-
dorné fogalmazott: a jókedv 
az alap.

– Az idősek számára na-
gyon sokat jelentenek ezek a 
programok, részben azért, 
mert jobban összehozza őket 
– mondta a tagintézmény-ve-
zető, akitől megtudhattuk azt 
is, hogy túlnyomórészt höl-
gyek élnek náluk: a hatvanhat 
lakóból mindössze tizennégy a 
férfi. 

– Sajnos, nem mindenki tud 
részt venni a szüreti bálon. 
Azok, akik a közös mulatság-
ból kimaradnak, a szobájuk-
ban fogyaszthatják el az ünne-
pi finomságokat. A bálon 
egyébként a nappali ellátás-
ban részt vevők közül is vendé-
gül látunk tíz-tizenkét nyugdí-

jast – tette hozzá Érsek Sán-
dorné. 

Az intézményben rendsze-
resen megünneplik a jeles 
napokat: október elején az 
idősek napját, utána a miku-
lást, karácsonyt, februárban 
a farsangot. Havonta ünnep-
lik a születés- és névnapokat 
is. Minden ünnep fontos ese-
mény és élmény az idősek éle-
tében – főleg azoknak, akik 
fel is lépnek egy-egy alka-
lommal.

– Sokat várok a szüreti mu-
latságtól, hiszen annyit ké-
szültek rá a lakók. Öt hónapja 
élek itt, nehezen szokom meg, 
de most már elfoglalom ma-
gam: elvállaltam napi négy 
órában a portaszolgálatot, so-

kat olvasok, rejtvényt fejtek. Jó 
a könyvtárunk, és szeretnénk 
még bővíteni, hogy minél töb-
ben megszeressék az olvasást 
– mondta lapunknak 
Poschwancz Lászlóné, Mari-
ka, hozzátéve: nagy öröm a 
mindennapokban egy-egy ösz-
szejövetel, rendezvény. 

Illésné Kati három hétig ké-
szült a fellépésre: a kórussal 
énekelt és egy kabaréjelenetet 
adott elő, az otthon egyik mun-
katársával.

– Nagyon szeretem, ha fog-
lalkoznak velünk, és van egy 
kis élet, mozgás, nem csak be-
gubózunk a szobánkba. Amíg 
bírunk, addig éljünk! – mondta 
nevetve az idős hölgy.

n Á. K.

Szüreti bál az idősotthonban

A jókedv megfiatalít

Nagy öröm a mindennapokban egy-egy összejövetel, rendezvény

A kabaréjelenet előadói: Illésné Kati (balról) és az otthon munkatár-
sa, Cservid Erzsébet
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Nem mindennapi ünnepségre kaptunk meg-
hívót a hónap elején. A város egyik nyugdíjas 
klubjában, a Sasvárosiban, szeptember 7-én a 
60-ik házassági évfordulójukat ünneplő Denke 
házaspárt köszöntötték a klubtagok. 

Mi lehet csodálatosabb ér-
zés két lélek számára, mint 
hogy kötelékük egy életre 
szól? – írta George Eliot. Ezt 
az ünnepeltek is alátámasz-
tották, akiket sikerült meg-
lepni és meghatni, a titokban 
szervezett kis ünnepséggel. 
Ilonka néni alig tudta leplez-
ni a könnyeit, amikor a klub-

vezető, Borbély Gáborné 
felolvasta a Denke házaspár 
gyémánt lakodalma alkal-
mából megírt, szívhez szóló 
köszöntőjét.

Denke János és Sztoics 
Ilona 1955. szeptember 3-án 
mondta ki a boldogító igent. 
Ha utánaszámolunk, ez a 
hatvan esztendő nem keve-

sebb, mint 21900 nap, amit 
János és Ilona egy fedél 
alatt, együtt töltöttek el, hol 
jóban, hol rosszban!

– Sokszor eszembe jut az 
esküvőnk napja – mondta a 
szemeit törölgetve Ilonka 
néni – Gyönyörű volt! Hintó-
val mentünk a templomba, 
aztán nászútra utaztunk. 
Tősgyökeres érdi vagyok, 
Ófaluban születtem, édes-
apám cipész volt, mindenki 
ismert bennünket! Még ma is 
tudom, melyik házban, kik 
laktak. Elismerem, nem volt 
mindig felhőtlen az életünk, 
hiszen gondok, bajok min-
den családban vannak, de 
mindig arra törekedtünk, 
hogy együtt maradjunk, és 
közösen oldjuk meg a problé-
mákat. Négyszer építkez-
tünk, amiből olykor egy is 
sok, mert bizony felőrli az 
ember idegeit, de mi szeren-
csésen átvészeltük mind a 
négyet, és itt vagyunk! Az 
első házunkat 1956-ban 
kezdtük el építeni, egyálta-
lán nem volt könnyű. Egy fi-
unk lett, meg két, egyetemet 
végzett unokával büszkél-
kedhetünk. A hatéves déd-
unoka csodaszép rajzzal kö-
szöntött fel bennünket. En-
nél szebb és meghatóbb 

ajándékot nem is kaphat-
tunk volna! – mesélte az ün-
nepelt dédmama.

Hogy van-e recept a hosz-
szú, boldog házasságra?  
Abban a Denke házaspár is 
egyetértett, hogy a szeretet 
és egymás megbecsülése a 
jó házassághoz nélkülözhe-
tetlen, de van valami, ami 
ennél is fontosabb: sohasem 
arra kell figyelni, hogy mit 
kaphatunk, hanem mindig 
azt kell nézni, hogy mit ad-
hatunk. Akik így tesznek, 
észre sem veszik, milyen 
gyorsan múlnak az évek, és 
közben nem fognak másik 
társra vágyni!

Mint kiderült, az ünnepel-
tek a Sasvárosi nyugdíjas 
klubnak már nagyon régóta 
tagjai, sőt Denke János 25 
évig vezetője is volt, majd két 
éve átadta a stafétabotot 
Borbély Gábornénak, aki re-
mekül helytáll, lelkiismere-
tesen vezeti a klubot. A gyé-
mántlakodalmukat ünneplő-
ket egy óriási tortával is 
meglepte, és amíg a tagok az 
édességet elfogyasztották, a 
klubvezető a várható prog-
ramokat sorolta. Mint mond-
ta, jó kapcsolatot ápolnak az 
Életet az éveknek nyugdíjas 
klubbal, gyakran vannak 

közös rendezvényeik. Most 
is egy mezőkövesdi kirándu-
lásra készülnek. Egyébként 
a Sasvárosi nyugdíjasok két-
hetente, hétfőn délután szok-
tak találkozni a Batthyány 
iskola egyik termében. A fér-
fiak kártyáznak, az asszo-
nyok beszélgetnek és újabb 
programokat terveznek. 
Szeretettel várják az új tago-
kat is!

n BÁlint Edit

A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 
vezetésével egy nagyszabású program indult a 
közelmúltban. Az előadásokkal színesített ren-
dezvényeken a demenciával élő személyekre, a 
komplex gondozásra hívták fel a figyelmet.

A program résztvevői első-
sorban a demencia korai felis-
merésének lehetőségeire, va-
lamint az eltérő közegekben 
adható válaszlehetőségekre 
koncentrálnak. Az ehhez kap-
csolódó - közel 186 millió forin-
tos európai uniós támogatás-
sal megvalósuló - projekt célja 
nem más, mint feltárni a szük-
ségleteket, ezek nyomán ru-
galmas, komplex gondozási 
programokat kidolgozni, azok 
fő elemeit megvalósítani.

A Szeretetszolgálat számos 
konzorciumi partnert tudhat 
maga mellett, így a Magyar 
Bencés Kongregáció Pannon-
halmi Főapátságot, a Ferences 
Szegénygondozó Nővéreket, a 
Szent Vincéről nevezett Szat-

mári Irgalmas Nővérek Társu-
latát, a Szociális Missziótársu-
latot és a Nyergesújfalui Szent 
Mihály Plébániát.

A projekt több szakmai egy-
ségből áll össze, amelyek 
mindegyike létfontosságú. Az 
első a kutatás, amely során át-
tekintik a szociális és egész-
ségügyi ellátásban pillanat-
nyilag rendelkezésre álló tu-
dást a demenciáról és a 
demenciával élő személyekről. 
Mindezek további átfogó kuta-
tási programokat alapoznak 
meg.

A második a tájékoztatás, 
amely a kutatással párhuza-
mosan zajlik. Figyelemfelhí-
vástól kezdve a mélyebb szak-
mai tudás közvetítéséig terje-

dően számos kommunikációs 
program valósul meg. Cél, 
hogy minél többen megismer-
jék a demencia fogalmát, kórle-
folyását és tisztában legyenek 
azzal, honnan kérhetnek segít-
séget.

A harmadik egység a szak-
emberek felkészítése, amely 
során 300, főként szociális 
ellátásban dolgozó, tovább-

képzés keretében szerez kor-
szerű ismereteket a demen-
ciáról és a hozzátartozókkal 
való kommunikációról. Ki-

emelten fontos, hogy a to-
vábbképzésen résztvevő 
szakemberek képesek lesz-
nek felvilágosítást adni és 
szakszerű támogatást nyúj-
tani, úgy, hogy döntéseik, ta-
nácsaik mögött megalapo-
zott tudás áll.

Az ország több településé-
re is ellátogató fórumokon a 
program alapelveinek és cél-
jainak ismertetését követően 
bemutatják a projekt kereté-
ben megvalósuló továbbkép-
zési program főbb paraméte-

reit, és interaktív fórumon 
foglalkoznak a korai felisme-
rés jelentőségével. A bemuta-
tott interaktív játék alkalmas 

arra, hogy idősek alkotta kö-
zösségekben a szakemberek 
vidám szabadidős tevékeny-
ség formájában tudják felhív-
ni a figyelmet a betegség tü-
neteire. A játék során inten-
zív információátadás törté-
nik, a résztvevők tudása bő-
vül, így a laikus játékosok is 
rengeteg gyakorlati ismeret-
tel gazadagodnak. Mindez 
segíti őket a demenciához 
kapcsolódó probléma helyze-
tek felismerésében és megér-
tésében.

A programról további infor-
máció a www.inda.info.hu 
honlapon olvasható.

n FZ

Denke János és Ilona hatvan éve fogadtak hűséget egymásnak

Gyémántlakodalom a Sasvárosi nyugdíjas klubban

Borbély Gáborné köszönti az örökifjú házasokat

21900 nap, amit János és Ilona 
együtt töltött el, hol jóban, hol 
rosszban!
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Hány focipályányi erdő tűnik el a Föld területéről 
percenként? Harmincöt. Melyik a jobb csoma-
golás környezetvédelmi szempontból: a vissza-
váltható üveg vagy az aludoboz? Meglepő, de 
az utóbbi. Mennyi szemetet termel évente egy 
magyar ember? Átlagosan négyszáz kilót.

Ezek a kérdések és vála-
szok azokon a rendhagyó 
órákon hangzottak el, ame-
lyeket a Gárdonyi iskolában 
tartottak múlt hétfőn a felső 
tagozatos diákoknak, az Érd 
és Térsége Szilárd Hulladék-
kezelési Önkormányzati Tár-
sulás szelektív hulladékgyűj-
téssel kapcsolatos projektje 
keretében.

Mint arról már hírt adtunk, 
egy nyertes pályázatnak kö-
szönhetően jelentős fejlesztések 
történnek a társulásnál. Hogy a 
projektet minél szélesebb kör-
ben megismerjék a térségben 
(azaz Érden, Diósdon, Sóskúton, 
Tárnokon és Százhalombattán), 
lakossági fórumokat tartanak, 
és rendhagyó órákat rendez-
nek. Mint Dublinszki Dórától, 

az érdi rendhagyó órák előadó-
jától megtudtuk, eljutnak az 
érintett települések szinte min-
den általános iskolájába.

– A szelektív hulladékgyűjtés 
mellett a környezettudatos élet-
módnak is nagy figyelmet szen-
telünk ezeken az órákon. A diá-
kok többnyire aktívak az elő-
adásainkon, hiszen ezeket in-
teraktív formában állítjuk ösz-
sze, azaz a gyerekeket is bevon-
juk, akik be tudnak számolni 
arról, hogy mit tesznek otthon 
környezetük védelméért – ma-
gyarázta Dublinszki Dóra.

A gárdonyis ötödikesek na-
gyon sokat jelentkeztek, és meg-
lepően tájékozottak voltak a 
környezetvédelmi kérdésekben 

– még az ökolábnyom fogalmát 
is ismerték. Többen komposz-
tálnak is otthon. 

– Szelektíven gyűjtjük a hulla-
dékot, és vigyázunk arra, meny-
nyi vizet fogyasztunk. A vécé-
tartályunk is víztakarékos – 
mondta kérdésünkre az ötödi-
kes Emma, aki szerint azért kell 
odafigyelni környezetünkre, 
hogy a Föld egészséges legyen, 
és tovább fennmaradhasson. 
Osztálytársa, Anna Gréte hoz-
záfűzte: ők már az óvodában 

megtanulták, hogyan kell vi-
gyázni a környezetre. 

A környezettudatos életmód 
természetesen a tananyagban is 
szerepel, és nemsokára még in-
kább része lesz az iskola életé-
nek, ugyanis a Gárdonyiban eb-
ben a tanévben bevezetik a sze-
lektív hulladékgyűjtést. Mint 
Pintérné Bernyó Piroska igaz-
gatótól megtudtuk, először csak 
a PET-palackokat és az egyéb 
műanyag hulladékot kezelik 
majd elkülönítve, majd rátérnek 
a többi hulladékfajtára is.

– Büszke vagyok a gyereke-
inkre, ugyanis ők nagyon vi-
gyáznak a környezetük, az isko-
la tisztaságára – mondta az 
igazgatónő, aki reméli, hogy a 
felső tagozatosok mellett az al-
sósoknak és a gimnazistáknak 
is rendeznek majd a mostanihoz 
hasonló rendhagyó órákat. n ÁK

Nem tudta elmosni az 
ófalusi ovisok szüreti mulat-
ságát a makacsul szakadó 
eső: a fedett teraszon pré-
selték a mustot, főzték az 
elmaradhatatlan paprikás 
krumplit, odabent pedig 
kézműveskedtek, bábelő-
adást néztek kicsik és na-
gyok.

Régi hagyomány a szüreti 
mulatság az Ófalusi Óvodá-
ban. A belépő minden évben 
két-három fürt szőlő, ebből 
készül a must az óvoda présé-
ben – no meg abból a több lá-
dányi „alapanyagból”, amit a 
Hudák család ajánlott fel, 
ahogy minden esztendőben. A 
dadusok pogácsát sütöttek, 
paprikás krumplit főztek, 
melynek költségét általában a 
papírgyűjtésből származó 
pénzből fedezi az óvoda, idén 
azonban Antunovits Antal 
képviselő (Fidesz-KDNP) tá-
mogatásával készült a harap-
nivaló.

– Ebben az évben is sokan 
fogtak össze, hogy a szüreti 
mulatság jól sikerüljön: az 
egyik gyerekünk nagymamá-
jától, Nyerják Sándorné hen-
testől virslit kaptunk, Póth 
Tiboréktól pedig egy nagy 
üstöt. Bár nagyon csúnya volt 
az idő, idén is több mint szá-
zan jöttek el, hogy velünk mu-
lassanak. Köszönet ezért tá-
mogatóinknak, munkatársa-
imnak és a szülőknek. Úgy 
vélem, az, hogy ilyen sok ven-
dégünk volt, megmutatta, 
mekkora ereje van ennek a 
közösségnek – mondta la-
punknak Pócsiné Sivák Er-
zsébet, a Kincses Óvoda 
Ófalusi Tagóvodájának veze-
tője, aki kollégáival együtt 

nemcsak sütött-főzött, hanem 
még apró ajándékokat is ké-
szített, amelyek megvételével 
az óvoda alapítványát támo-
gathatták a szülők.

– A kézműves foglalkozás-
hoz különleges só-lisztgyur-
mát is gyártottunk; őszi ter-
mésekkel díszítve különleges 
képeket alkothattak belőle a 
gyerekek. Emellett száraz-
tésztából fűztünk ékszereket, 
és őszi gyümölcsöket ragasz-
tottunk mártott papírból – so-
rolta a kézműves foglalkozás 
programját a tagóvoda-veze-
tő.

A mustkészítés, kézmű-
veskedés után Bölöni Réka 
vidám és magával ragadó elő-
adását nézhették meg a gye-
rekek: a szorgos meg a lusta 
lány és a három gyümölcsma-
nó története szemlátomást 
nagyon tetszett kicsiknek és 
nagyobbaknak egyaránt – 
voltak ugyanis iskolások is, 
hiszen ezen a napon az óvoda 
vendégül látta a korábban ide 
járó, már iskolás gyerekeket, 
illetve az ovisok nagyobb test-
véreit is, no meg a szüleiket. 

– Nagyon szeretek ide járni 
– mondta lapunknak az elő-
adást követően Bölöni Réka, 
aki visszajáró vendége az óvo-
dának: sok rendezvényen lé-
pett már fel zenés vagy bábos 
műsorával. 

– Jó látni, hogy beülnek a 
gyerekekkel az óvó nénik is, 
és részeseivé válnak az elő-
adásnak. Az is nagyon jó ér-
zés, hogy a kicsik nagy öröm-
mel fogadnak, és nagyon aktí-
vak. Ők szeretettel várnak, én 
pedig szeretettel jövök – 
mondta mosolyogva az elő-
adóművész. n ÁdÁm Katalin

Ovis szüretet tartottak

Rendhagyó órák a hulladékról

Az óra ökototóval zárult

Etele tértől /
Kelenföldi
pályaudvartól

15 perc
(Google Maps)

25 perc

Premie
Outlet
vásárlási maraton
születésnap és

október 9-10.péntek-szombat 10:00-21:00

er

é

r
.

Ingyenes
ünnepi programok

A rendezvény ideje alatt fedett helyiségekben
szépség- és gyerekprogramokkal, masszázzsal,

jóslással, ugrálóvárral, arcfestéssel, lufi-
hajtogatással, óriás muffintortával és kézműves
vásárral várjuk az egész családot! Vegyél részt
rendhagyó születésnapunkon, és állj ki velünk

a felelős állattartás mellett! Szombaton kisállat-
simogató, kutya- és cica-örökbefogadás, látványos

kutyás bemutató és sok-sok meglepetés vár.**

Állatvédő programjaink védnöke: Tornóczky Anita,
az Állatvédőrség kommunikációs vezetője

* Az akció a készlet erejéig tart és a Premier Outlet dm üzletére
nem vonatkozik. A kedvezmények boltonként változnak.

** A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

Médiapartner:

Együttműködő partnereink:
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Száz darab pelenka, ágyne-
mű, rugdalódzó, kisnadrág, 
puha takaró, fürdőlepedő és 
kis cipő – ezt tartalmazta az a 
mintegy 25 ezer forint értékű 
ajándékcsomag, amellyel az 
önkormányzat lepte meg a 
Páyer–Lengyel házaspárt és 
kisbabájukat, Csabit. 

Az önkormányzat 2007 óta 
ajándékoz babacsomagot az 
Érdre bejelentett újszülöttek-
nek. A ruhácskákat, ágyne-
műt tartalmazó kelengyét az 
önkormányzati képviselők, il-
letve a polgármesteri hivatal 
munkatársai adják át a szü-
lőknek. Múlt kedden Kopor 
Tihamér (Fidesz–KDNP) láto-
gatott el az érdligeti három-
gyermekes Páyer–Lengyel 
családhoz, hogy meglepje őket 
a város ajándékával.

– Nagyon szeretem ezeket 
az alkalmakat, hiszen mindig 
öröm egy kisbaba születése, és 
az is örvendetes, hogy a város-
ban tovább csökken az átlag-
életkor, hiszen sok fiatal há-
zaspár, kisgyermekes család 

költözik hozzánk – mondta a 
képviselő, hozzátéve: 2015. első 
félévében 290 babacsomagot 
osztott szét az önkormányzat 
a város kismamái között, ami 
negyvenöttel több, mint az elő-
ző év ugyanezen időszakában. 

Az édesanya, Páyer–Len-
gyel Dóra nagy örömmel fo-
gadta az ajándékot. Mint 
mondta, két idősebb gyermeke 
születésekor nem vehetett át 
babacsomagot, mert akkor 
még nem Érden éltek, a legki-
sebb, Csaba viszont már itt 
született.

– Nagyon hasznos dolgokat 
tartalmaz a csomag, nagyon 
örülünk neki – mondta a fiatal-
asszony, aki a képviselőtől 
megtudhatta azt is, hogy ha 
valamelyik ruha mérete nem 
megfelelő, hol lehet kicserélni.

– Úgy nézem, minden jó lesz, 
bár Csabi nagy kisfiú, három 
hónaposan már elérte azt a 
súlyt, amit a félévesek szoktak 
– zárta szavait mosolyogva az 
édesanya.

n Á. K.

A szépek szépeit várják újra Érden
Minden ősszel, immár har-

madik éve, amint lehullanak a 
fák levelei, számíthatunk rá, 
hogy Érden hamarosan össze-
jönnek a legszebb lányok a 
környék településeiről… 

Idén, szeptember 5-én talál-
koztak az elmúlt verseny he-
lyezettjei az Érdi Utcabálon, 
ott volt Bede Barbara, a II. Érd 
Szépe szépségkirálynője, 
Rádai Claudia Renáta dön-
tős, Tóth Réka a II. Érd Szépe 
első és Miseta Bernadette, a 
második udvarhölgye, vala-
mint Mánya Szabina döntős, 
és persze Tórizs Hajnalka 
versenyigazgató, illetve az 
alapító-szervező Bada Zol-

tán. Ez a csapat ösztökélte az 
ifjú hölgyeket, hogy bátran je-
lentkezzenek a versenyre, 
mert megéri, nagy élmények 
és szép ajándékok várnak rá-
juk. Ezt tanúsíthatja e sorok 
írója is, aki az első perctől ott 
bábáskodott az Érd Szépén, 
amely évről évre egyre rango-
sabbá nőtte ki magát, már 
messze vidékre is elvitte a vá-
ros hírét s az is öröm, hogy idő-
közben, az esemény régióssá 
nőtte ki magát!

– Az utcabálon, nagyszámú 
közönség előtt jelentettük be 
hivatalosan is a III. Érd Szépe 
verseny startját – hallottuk az 
alapítótól, aki nagyon bizako-

dó, hogy idén is színvonalas 
rendezvény-sorozat vár a je-
lentkezőkre, s a gálán, a né-
zőkre. - A gálaestet most is 
februárban rendezzük meg a 
korábbi évekhez hasonlóan. 
Az újdonság azonban elsősor-
ban az, hogy az idén már Bu-
daörsről is lehet jelentkezni a 
többi település mellet, mint 
Érd, Százhalombatta, Tárnok, 
Diósd, Pusztazámor, Sóskút és 
Törökbálint. A versenykiírás 
és a jelentkezési feltételek 
egyébként megtalálhatóak a 
rendezvény hivatalos honlap-
ján, a www.erdszepe.hu web-
oldalon vagy a hivatalos 
facebook oldalon.  n temesi

Misi mókus játszópajtásokat kapott
A Budakeszi Vadaspark mó-

kus kifutójában eddig is vidá-
man zajlott az élet, de most 
kétszer olyan nagy a nyüzs-
gés, mint eddig! 

A Budapesti Állatkertből 
ugyanis két rosszcsont és játé-
kos kis mókus érkezett Misi-
hez, így már hárman bandáz-
hatnak kedvükre. Frédi és 
Mókás, a két mentett mókus-
srác, hamar beilleszkedett a 
vadasparki környezetbe, Misi-
vel percek alatt megtalálták a 
közös hangot. A két mókust 
néhány hónappal ezelőtt, le-
gyengült állapotban szállítot-
ták a Budapesti Állatkertbe, 
valószínűleg kipottyanhattak 
a fészekből. A szerető és szak-
szerű gondoskodásnak kö-
szönhetően mára mindketten 
mogyoró… vagyis makk-

egészségesek. Viszont annyi-
ra emberhez szoktak, hogy 
már lehetetlen visszavadítani 
őket az erdőbe. Így kerültek a 
Budakeszi Vadasparkba, a lá-
togatók, a gondozók és nem 
utolsó sorban Misi mókus leg-
nagyobb örömére!

A hatalmas mókusbirkózáso-
kat, versenyugrásokat és önfe-

ledt játékot még néhány hétig – a 
tél beköszöntéig – biztosan meg-
tekinthetik a látogatók, utána 
ugyanis mindhárom evetgyerek 
„elteszi magát télire”, és már 
csak elvétve dugják ki a fészek-
ből az orruk hegyét a hidegbe. 

Tudta-e? A mókus nagyon 
ügyesen bánik a tobozzal, na-
ponta 10-15 luctobozt fogyaszt, 
erdeifenyő tobozból pedig több 
mint százat. Speciális hara-
pással nyitja fel a pikkelyt, míg 
az eléggé kihajlik, vagy le is 
esik. Így fér hozzá magokhoz. 
Egy erdeifenyő tobozzal 3 perc 
alatt végez. Ebben kb. 30 mag 
van, ami összesen mintegy 0,2 
grammot nyom. 100-150 toboz-
ból álló napi adagja tehát test-
tömegének kb. 5%-át teszi ki. 
(Forrás: Természetkalauz)

n zf

Babacsomagot kaptak

Az édesanya nagy örömmel fogadta az ajándékot

TÁGAS ÜGYFÉLTÉRBEN MÉG KÉNYELMESEBBEN

A megújult érdi Telekom üzlet kétszer akkora területen, tágasabb ügy-
féltérrel valamint a mobil és otthoni szolgáltatások teljes bemutatásával
várja ügyfeleit a Budai út 20. szám alatt.

Itt kipróbálhatják a Telekom szolgáltatásainak
legjavát. A 4G szolgáltatással a mobilinternet új
dimenziója nyílt meg a felhasználók előtt, akik meg-
tapasztalhatják az internetezés valódi élményét.
Nem véletlen, hogy mostanra több mint 600.000
Telekom ügyfél használja olyan okostelefonokkal,
amikkel böngészés közben az oldalak gyorsabban
töltődnek be, pillanatok alatt oszthatók meg a nagy-
méretű fotók és videók, sőt a nagyfelbontású videók
nézésének hangulatát is mindenki megtapasztal-
hatja. Ezt az élményt is kipróbálhatják a megújult
érdi Telekom üzletben a látogatók az üzlettérben
elhelyezett eszközök segítségével. Az okostelefonok
olyan szinten részei lettek a mindennapjainknak,
hogy sokan hamarabb fordulnak haza – ha otthon
felejtették a készülékünket – mintha a kedvenc órá-
jukat, ékszerüket vagy irataikat hagyták volna az asz-
talon. A kapcsolattartás legfontosabb eszközévé vált
az elmúlt években, amin keresztül bárhol és bármikor elérhetjük a számunkra fontos embereket.

A közös otthoni szórakozás legalább ugyanennyire kapocs a családon belül. Mióta lehetőség van a
kedvenc műsorok felvételére vagy a sportesemény legizgalmasabb pillanatainak visszajátszására ami-
ről lemaradtunk, már időben sem kell az élő tévé adáshoz igazítania senkinek a programját. Nem csak
időben, de térben is függetlenedhetünk a tévézéstől és már nem csak a nappaliból lehet a műsorokat
nézni, hanem egy mobiltelefonon vagy táblagépen keresztül bárhol, bármikor! Ezt is kipróbálhatják az
érdi Telekom üzletben, ahol az értékesítők minden apró részletet bemutatva várják régi és új ügyfeleiket.

„Szolgáltatásaink legjavát tudjuk minden Ügyfelünk számára személyre szabottan nyújtani,
legyen szó tévéről, internetről, vezetékes vagy mobil telefonról, esetleg mobilinternetről. Érde-
mes bejönni és ezeken felül megismerni a legújabb készülék ajánlatainkat az érdi Telekom
Üzletbe.” – mondja Huszák Tamás a Magyar Telekom régióvezetője.
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Elérhetőség és bővebb információ:
2030 Érd, Fuvaros utca 31.

Tel.: 06-30-478-1388
Email: ugribugri.jatszohaz@gmail.com

www.ugribugri.hu

Az Ugri Bugri Családi
Napközi és Játszóház

szeretettel várja a
gyermekeket 1–4 éves korig.

A játszóház születésnapra is bérelhető.

U i B i C l

28
26

91

28
22

36

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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Hány focipályányi erdő tűnik el a Föld területéről 
percenként? Harmincöt. Melyik a jobb csoma-
golás környezetvédelmi szempontból: a vissza-
váltható üveg vagy az aludoboz? Meglepő, de 
az utóbbi. Mennyi szemetet termel évente egy 
magyar ember? Átlagosan négyszáz kilót.

Ezek a kérdések és vála-
szok azokon a rendhagyó 
órákon hangzottak el, ame-
lyeket a Gárdonyi iskolában 
tartottak múlt hétfőn a felső 
tagozatos diákoknak, az Érd 
és Térsége Szilárd Hulladék-
kezelési Önkormányzati Tár-
sulás szelektív hulladékgyűj-
téssel kapcsolatos projektje 
keretében.

Mint arról már hírt adtunk, 
egy nyertes pályázatnak kö-
szönhetően jelentős fejlesztések 
történnek a társulásnál. Hogy a 
projektet minél szélesebb kör-
ben megismerjék a térségben 
(azaz Érden, Diósdon, Sóskúton, 
Tárnokon és Százhalombattán), 
lakossági fórumokat tartanak, 
és rendhagyó órákat rendez-
nek. Mint Dublinszki Dórától, 

az érdi rendhagyó órák előadó-
jától megtudtuk, eljutnak az 
érintett települések szinte min-
den általános iskolájába.

– A szelektív hulladékgyűjtés 
mellett a környezettudatos élet-
módnak is nagy figyelmet szen-
telünk ezeken az órákon. A diá-
kok többnyire aktívak az elő-
adásainkon, hiszen ezeket in-
teraktív formában állítjuk ösz-
sze, azaz a gyerekeket is bevon-
juk, akik be tudnak számolni 
arról, hogy mit tesznek otthon 
környezetük védelméért – ma-
gyarázta Dublinszki Dóra.

A gárdonyis ötödikesek na-
gyon sokat jelentkeztek, és meg-
lepően tájékozottak voltak a 
környezetvédelmi kérdésekben 

– még az ökolábnyom fogalmát 
is ismerték. Többen komposz-
tálnak is otthon. 

– Szelektíven gyűjtjük a hulla-
dékot, és vigyázunk arra, meny-
nyi vizet fogyasztunk. A vécé-
tartályunk is víztakarékos – 
mondta kérdésünkre az ötödi-
kes Emma, aki szerint azért kell 
odafigyelni környezetünkre, 
hogy a Föld egészséges legyen, 
és tovább fennmaradhasson. 
Osztálytársa, Anna Gréte hoz-
záfűzte: ők már az óvodában 

megtanulták, hogyan kell vi-
gyázni a környezetre. 

A környezettudatos életmód 
természetesen a tananyagban is 
szerepel, és nemsokára még in-
kább része lesz az iskola életé-
nek, ugyanis a Gárdonyiban eb-
ben a tanévben bevezetik a sze-
lektív hulladékgyűjtést. Mint 
Pintérné Bernyó Piroska igaz-
gatótól megtudtuk, először csak 
a PET-palackokat és az egyéb 
műanyag hulladékot kezelik 
majd elkülönítve, majd rátérnek 
a többi hulladékfajtára is.

– Büszke vagyok a gyereke-
inkre, ugyanis ők nagyon vi-
gyáznak a környezetük, az isko-
la tisztaságára – mondta az 
igazgatónő, aki reméli, hogy a 
felső tagozatosok mellett az al-
sósoknak és a gimnazistáknak 
is rendeznek majd a mostanihoz 
hasonló rendhagyó órákat. n ÁK

Nem tudta elmosni az 
ófalusi ovisok szüreti mulat-
ságát a makacsul szakadó 
eső: a fedett teraszon pré-
selték a mustot, főzték az 
elmaradhatatlan paprikás 
krumplit, odabent pedig 
kézműveskedtek, bábelő-
adást néztek kicsik és na-
gyok.

Régi hagyomány a szüreti 
mulatság az Ófalusi Óvodá-
ban. A belépő minden évben 
két-három fürt szőlő, ebből 
készül a must az óvoda présé-
ben – no meg abból a több lá-
dányi „alapanyagból”, amit a 
Hudák család ajánlott fel, 
ahogy minden esztendőben. A 
dadusok pogácsát sütöttek, 
paprikás krumplit főztek, 
melynek költségét általában a 
papírgyűjtésből származó 
pénzből fedezi az óvoda, idén 
azonban Antunovits Antal 
képviselő (Fidesz-KDNP) tá-
mogatásával készült a harap-
nivaló.

– Ebben az évben is sokan 
fogtak össze, hogy a szüreti 
mulatság jól sikerüljön: az 
egyik gyerekünk nagymamá-
jától, Nyerják Sándorné hen-
testől virslit kaptunk, Póth 
Tiboréktól pedig egy nagy 
üstöt. Bár nagyon csúnya volt 
az idő, idén is több mint szá-
zan jöttek el, hogy velünk mu-
lassanak. Köszönet ezért tá-
mogatóinknak, munkatársa-
imnak és a szülőknek. Úgy 
vélem, az, hogy ilyen sok ven-
dégünk volt, megmutatta, 
mekkora ereje van ennek a 
közösségnek – mondta la-
punknak Pócsiné Sivák Er-
zsébet, a Kincses Óvoda 
Ófalusi Tagóvodájának veze-
tője, aki kollégáival együtt 

nemcsak sütött-főzött, hanem 
még apró ajándékokat is ké-
szített, amelyek megvételével 
az óvoda alapítványát támo-
gathatták a szülők.

– A kézműves foglalkozás-
hoz különleges só-lisztgyur-
mát is gyártottunk; őszi ter-
mésekkel díszítve különleges 
képeket alkothattak belőle a 
gyerekek. Emellett száraz-
tésztából fűztünk ékszereket, 
és őszi gyümölcsöket ragasz-
tottunk mártott papírból – so-
rolta a kézműves foglalkozás 
programját a tagóvoda-veze-
tő.

A mustkészítés, kézmű-
veskedés után Bölöni Réka 
vidám és magával ragadó elő-
adását nézhették meg a gye-
rekek: a szorgos meg a lusta 
lány és a három gyümölcsma-
nó története szemlátomást 
nagyon tetszett kicsiknek és 
nagyobbaknak egyaránt – 
voltak ugyanis iskolások is, 
hiszen ezen a napon az óvoda 
vendégül látta a korábban ide 
járó, már iskolás gyerekeket, 
illetve az ovisok nagyobb test-
véreit is, no meg a szüleiket. 

– Nagyon szeretek ide járni 
– mondta lapunknak az elő-
adást követően Bölöni Réka, 
aki visszajáró vendége az óvo-
dának: sok rendezvényen lé-
pett már fel zenés vagy bábos 
műsorával. 

– Jó látni, hogy beülnek a 
gyerekekkel az óvó nénik is, 
és részeseivé válnak az elő-
adásnak. Az is nagyon jó ér-
zés, hogy a kicsik nagy öröm-
mel fogadnak, és nagyon aktí-
vak. Ők szeretettel várnak, én 
pedig szeretettel jövök – 
mondta mosolyogva az elő-
adóművész. n ÁdÁm Katalin

Ovis szüretet tartottak

Rendhagyó órák a hulladékról

Az óra ökototóval zárult

Etele tértől /
Kelenföldi
pályaudvartól

15 perc
(Google Maps)

25 perc

Premie
Outlet
vásárlási maraton
születésnap és

október 9-10.péntek-szombat 10:00-21:00

er

é

r
.

Ingyenes
ünnepi programok

A rendezvény ideje alatt fedett helyiségekben
szépség- és gyerekprogramokkal, masszázzsal,

jóslással, ugrálóvárral, arcfestéssel, lufi-
hajtogatással, óriás muffintortával és kézműves
vásárral várjuk az egész családot! Vegyél részt
rendhagyó születésnapunkon, és állj ki velünk

a felelős állattartás mellett! Szombaton kisállat-
simogató, kutya- és cica-örökbefogadás, látványos

kutyás bemutató és sok-sok meglepetés vár.**

Állatvédő programjaink védnöke: Tornóczky Anita,
az Állatvédőrség kommunikációs vezetője

* Az akció a készlet erejéig tart és a Premier Outlet dm üzletére
nem vonatkozik. A kedvezmények boltonként változnak.

** A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

Médiapartner:

Együttműködő partnereink:
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Száz darab pelenka, ágyne-
mű, rugdalódzó, kisnadrág, 
puha takaró, fürdőlepedő és 
kis cipő – ezt tartalmazta az a 
mintegy 25 ezer forint értékű 
ajándékcsomag, amellyel az 
önkormányzat lepte meg a 
Páyer–Lengyel házaspárt és 
kisbabájukat, Csabit. 

Az önkormányzat 2007 óta 
ajándékoz babacsomagot az 
Érdre bejelentett újszülöttek-
nek. A ruhácskákat, ágyne-
műt tartalmazó kelengyét az 
önkormányzati képviselők, il-
letve a polgármesteri hivatal 
munkatársai adják át a szü-
lőknek. Múlt kedden Kopor 
Tihamér (Fidesz–KDNP) láto-
gatott el az érdligeti három-
gyermekes Páyer–Lengyel 
családhoz, hogy meglepje őket 
a város ajándékával.

– Nagyon szeretem ezeket 
az alkalmakat, hiszen mindig 
öröm egy kisbaba születése, és 
az is örvendetes, hogy a város-
ban tovább csökken az átlag-
életkor, hiszen sok fiatal há-
zaspár, kisgyermekes család 

költözik hozzánk – mondta a 
képviselő, hozzátéve: 2015. első 
félévében 290 babacsomagot 
osztott szét az önkormányzat 
a város kismamái között, ami 
negyvenöttel több, mint az elő-
ző év ugyanezen időszakában. 

Az édesanya, Páyer–Len-
gyel Dóra nagy örömmel fo-
gadta az ajándékot. Mint 
mondta, két idősebb gyermeke 
születésekor nem vehetett át 
babacsomagot, mert akkor 
még nem Érden éltek, a legki-
sebb, Csaba viszont már itt 
született.

– Nagyon hasznos dolgokat 
tartalmaz a csomag, nagyon 
örülünk neki – mondta a fiatal-
asszony, aki a képviselőtől 
megtudhatta azt is, hogy ha 
valamelyik ruha mérete nem 
megfelelő, hol lehet kicserélni.

– Úgy nézem, minden jó lesz, 
bár Csabi nagy kisfiú, három 
hónaposan már elérte azt a 
súlyt, amit a félévesek szoktak 
– zárta szavait mosolyogva az 
édesanya.

n Á. K.

A szépek szépeit várják újra Érden
Minden ősszel, immár har-

madik éve, amint lehullanak a 
fák levelei, számíthatunk rá, 
hogy Érden hamarosan össze-
jönnek a legszebb lányok a 
környék településeiről… 

Idén, szeptember 5-én talál-
koztak az elmúlt verseny he-
lyezettjei az Érdi Utcabálon, 
ott volt Bede Barbara, a II. Érd 
Szépe szépségkirálynője, 
Rádai Claudia Renáta dön-
tős, Tóth Réka a II. Érd Szépe 
első és Miseta Bernadette, a 
második udvarhölgye, vala-
mint Mánya Szabina döntős, 
és persze Tórizs Hajnalka 
versenyigazgató, illetve az 
alapító-szervező Bada Zol-

tán. Ez a csapat ösztökélte az 
ifjú hölgyeket, hogy bátran je-
lentkezzenek a versenyre, 
mert megéri, nagy élmények 
és szép ajándékok várnak rá-
juk. Ezt tanúsíthatja e sorok 
írója is, aki az első perctől ott 
bábáskodott az Érd Szépén, 
amely évről évre egyre rango-
sabbá nőtte ki magát, már 
messze vidékre is elvitte a vá-
ros hírét s az is öröm, hogy idő-
közben, az esemény régióssá 
nőtte ki magát!

– Az utcabálon, nagyszámú 
közönség előtt jelentettük be 
hivatalosan is a III. Érd Szépe 
verseny startját – hallottuk az 
alapítótól, aki nagyon bizako-

dó, hogy idén is színvonalas 
rendezvény-sorozat vár a je-
lentkezőkre, s a gálán, a né-
zőkre. - A gálaestet most is 
februárban rendezzük meg a 
korábbi évekhez hasonlóan. 
Az újdonság azonban elsősor-
ban az, hogy az idén már Bu-
daörsről is lehet jelentkezni a 
többi település mellet, mint 
Érd, Százhalombatta, Tárnok, 
Diósd, Pusztazámor, Sóskút és 
Törökbálint. A versenykiírás 
és a jelentkezési feltételek 
egyébként megtalálhatóak a 
rendezvény hivatalos honlap-
ján, a www.erdszepe.hu web-
oldalon vagy a hivatalos 
facebook oldalon.  n temesi

Misi mókus játszópajtásokat kapott
A Budakeszi Vadaspark mó-

kus kifutójában eddig is vidá-
man zajlott az élet, de most 
kétszer olyan nagy a nyüzs-
gés, mint eddig! 

A Budapesti Állatkertből 
ugyanis két rosszcsont és játé-
kos kis mókus érkezett Misi-
hez, így már hárman bandáz-
hatnak kedvükre. Frédi és 
Mókás, a két mentett mókus-
srác, hamar beilleszkedett a 
vadasparki környezetbe, Misi-
vel percek alatt megtalálták a 
közös hangot. A két mókust 
néhány hónappal ezelőtt, le-
gyengült állapotban szállítot-
ták a Budapesti Állatkertbe, 
valószínűleg kipottyanhattak 
a fészekből. A szerető és szak-
szerű gondoskodásnak kö-
szönhetően mára mindketten 
mogyoró… vagyis makk-

egészségesek. Viszont annyi-
ra emberhez szoktak, hogy 
már lehetetlen visszavadítani 
őket az erdőbe. Így kerültek a 
Budakeszi Vadasparkba, a lá-
togatók, a gondozók és nem 
utolsó sorban Misi mókus leg-
nagyobb örömére!

A hatalmas mókusbirkózáso-
kat, versenyugrásokat és önfe-

ledt játékot még néhány hétig – a 
tél beköszöntéig – biztosan meg-
tekinthetik a látogatók, utána 
ugyanis mindhárom evetgyerek 
„elteszi magát télire”, és már 
csak elvétve dugják ki a fészek-
ből az orruk hegyét a hidegbe. 

Tudta-e? A mókus nagyon 
ügyesen bánik a tobozzal, na-
ponta 10-15 luctobozt fogyaszt, 
erdeifenyő tobozból pedig több 
mint százat. Speciális hara-
pással nyitja fel a pikkelyt, míg 
az eléggé kihajlik, vagy le is 
esik. Így fér hozzá magokhoz. 
Egy erdeifenyő tobozzal 3 perc 
alatt végez. Ebben kb. 30 mag 
van, ami összesen mintegy 0,2 
grammot nyom. 100-150 toboz-
ból álló napi adagja tehát test-
tömegének kb. 5%-át teszi ki. 
(Forrás: Természetkalauz)

n zf

Babacsomagot kaptak

Az édesanya nagy örömmel fogadta az ajándékot

TÁGAS ÜGYFÉLTÉRBEN MÉG KÉNYELMESEBBEN

A megújult érdi Telekom üzlet kétszer akkora területen, tágasabb ügy-
féltérrel valamint a mobil és otthoni szolgáltatások teljes bemutatásával
várja ügyfeleit a Budai út 20. szám alatt.

Itt kipróbálhatják a Telekom szolgáltatásainak
legjavát. A 4G szolgáltatással a mobilinternet új
dimenziója nyílt meg a felhasználók előtt, akik meg-
tapasztalhatják az internetezés valódi élményét.
Nem véletlen, hogy mostanra több mint 600.000
Telekom ügyfél használja olyan okostelefonokkal,
amikkel böngészés közben az oldalak gyorsabban
töltődnek be, pillanatok alatt oszthatók meg a nagy-
méretű fotók és videók, sőt a nagyfelbontású videók
nézésének hangulatát is mindenki megtapasztal-
hatja. Ezt az élményt is kipróbálhatják a megújult
érdi Telekom üzletben a látogatók az üzlettérben
elhelyezett eszközök segítségével. Az okostelefonok
olyan szinten részei lettek a mindennapjainknak,
hogy sokan hamarabb fordulnak haza – ha otthon
felejtették a készülékünket – mintha a kedvenc órá-
jukat, ékszerüket vagy irataikat hagyták volna az asz-
talon. A kapcsolattartás legfontosabb eszközévé vált
az elmúlt években, amin keresztül bárhol és bármikor elérhetjük a számunkra fontos embereket.

A közös otthoni szórakozás legalább ugyanennyire kapocs a családon belül. Mióta lehetőség van a
kedvenc műsorok felvételére vagy a sportesemény legizgalmasabb pillanatainak visszajátszására ami-
ről lemaradtunk, már időben sem kell az élő tévé adáshoz igazítania senkinek a programját. Nem csak
időben, de térben is függetlenedhetünk a tévézéstől és már nem csak a nappaliból lehet a műsorokat
nézni, hanem egy mobiltelefonon vagy táblagépen keresztül bárhol, bármikor! Ezt is kipróbálhatják az
érdi Telekom üzletben, ahol az értékesítők minden apró részletet bemutatva várják régi és új ügyfeleiket.

„Szolgáltatásaink legjavát tudjuk minden Ügyfelünk számára személyre szabottan nyújtani,
legyen szó tévéről, internetről, vezetékes vagy mobil telefonról, esetleg mobilinternetről. Érde-
mes bejönni és ezeken felül megismerni a legújabb készülék ajánlatainkat az érdi Telekom
Üzletbe.” – mondja Huszák Tamás a Magyar Telekom régióvezetője.
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Elérhetőség és bővebb információ:
2030 Érd, Fuvaros utca 31.

Tel.: 06-30-478-1388
Email: ugribugri.jatszohaz@gmail.com

www.ugribugri.hu

Az Ugri Bugri Családi
Napközi és Játszóház

szeretettel várja a
gyermekeket 1–4 éves korig.

A játszóház születésnapra is bérelhető.

U i B i C l
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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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A bajnoki tabellát vezető FTC II. csapatához 
látogatott az Érdi VSE, mely az elmúlt heti fiaskó 
feledtetésében bízott. A hazaiaknál Lipcsei Péter 
vezetőedző semmit nem bízott a véletlenre, így 
az NB I-es csapat keretéből négy játékosnak is 
bizalmat szavazott a kezdőcsapatában.

Bátor támadójátékkal 
kezdte a mérkőzést az érdi 
csapat, és ezzel meg is lepte 
a hazaiakat. Alig telt el né-
hány perc, és a vezetést is 
megszerezték a vendégek. 
Cservenka szögletét a kapus 
röviden öklözte ki és a visz-
szatett labdát Csiszár közel-
ről fejelte a hálóba. A vendé-
gek a vezetés birtokában 
sem álltak vissza védekezni, 
így változatos küzdelmet lát-
hatott a nagyszámú nézőse-
reg. A Fradi fiataljai enyhe 
mezőnyfölényben játszottak, 
pontos passzaikkal, gyors, 
szélen vezetett támadásaik-
kal rendre veszélyt jelentet-
tek az érdiek kapujára. 
A hazai fölény ellenére a kö-
vetkező gólszerzési lehető-
ség is az érdiek előtt adódott, 
de Pintér Nikola beadásá-
ból Gyurácz Bálint nehéz 
szögből az oldalhálót találta 

el. A  félidő utolsó öt percé-
ben több volt az esemény, 
mint az előző negyven perc-
ben. A feleslegesen kitáma-
dó vendégeket lekontrázta a 
hazai csapat és mielőtt az 
érdi védők visszazártak vol-
na, Szántó a tizenhatos vo-
naláról a bal felső sarokba 
csavarta a labdát. Néhány 
perccel később ismét egy tá-
voli lövés vezetett az újabb 
hazai gólhoz, egy 18 méter-
ről leadott nagy lövést Ker-
tész még a felső lécre tolt, ám 
innen Hodgyai ébredt legha-
marabb és közelről a hálóba 
lőtt. Nem sok hiányzott az 
érdiek egyenlítő találatá-
hoz, egy vendég szöglet után 
a gólvonalról rúgták ki a lab-
dát a hazai védők.

A második félidő a Fradi-
nak kezdődött. Egy rövid ha-

zaadást Kertész csak kézzel 
tudott menteni. A megítélt 
közvetett szabadrúgást ti-
zenegy méterről végezte el a 
hazai csapat, de az érdi há-
lóőr bravúrral hárított. 
A  vendéglátók egyre na-
gyobb fölénybe kerültek, de 
ehhez nagymértékben hoz-
zájárult az érdi csapat is. A 
megszerzett labdát nem tud-
ták a középpályán megtar-
tani, így adva lehetőséget az 
ellenfélnek az újabb támadá-
sok szervezésére. A hazai 
fölény ellenére igazi gólhely-

zetek nem alakultak ki az 
érdi kapu előtt. Az egyetlen 
lehetőség Csizmadia előtt 
adódott, de nehéz szögből az 
oldalhálót találta el. A talál-
kozó végeredményét egy 
érdi labdavesztés után a 
Fradi első csapatában is 
már többször pályára lépő 
Nagy Dominik állította be.

Nehéz három találkozón 
van túl az érdi csapat. Az el-
múlt három fordulóban a baj-
noki táblázat első három he-
lyezettjével találkoztak az 
érdiek. Az itt játszó fiatalok 
az NB I-es csapatok utánpót-
lását jelentik (kivéve az ETO 

FC Győr esetében), napi két 
edzéssel készülnek a mérkő-
zésekre. Vitathatatlanul 
képzettek, gyorsak és jobb 
játékerőt képviselnek, mint 
az érdi csapat. 

Az Érdi VSE csapata 9 for-
duló után 3 győzelemmel, 2 
döntetlennel, 3 verességgel 
(egy szabadnappal) 11 pont-
tal a bajnoki táblázat kilen-
cedik helyét foglalja el. A 10. 
fordulóban október 3-án, 
szombaton 15 órakor a szin-
tén 11 pontos BKV Előre csa-
patát fogadja az Ercsi úti 
sportpályán.

n Harmat Jenő     

Már két mérkőzést is lejátszott a tavaly megala-
kult Budapesti Honvéd-Érd vízilabda csapata a 
Rusorán Péter gyermekbajnokságban.

Mit lehet várni egy csapat-
tól, amely csak egy hónap 
múlva lesz egy éves? Mit le-
het várni olyan gyerekektől, 
akiknek első vízilabda edzé-
se idén volt, s mit lehet várni 
olyan vízilabdázó gyerme-
kektől, akik márciusig nem 
labdáztak a vízben? Hát ki-

tartást és szenvedélyt, mert-
hogy eredményre (győzelem-
re) egyelőre kicsi az esély, s 
ezt Vargáné Gazdag Erika, 
a Budapesti Honvéd-Érd 
gyermekcsapatának edzője 
is pontosan tudja. 

Az első fordulóban az ér-
diek 31–3-as, míg a máso-

dikban 32–0-s vereséget 
szenvedtek, ám mivel a vízi-
labda egy rendkívül komp-
lett sportág, nem is volt 
könnyű dolguk az ellenfe-
lekkel, akik évek óta pólóz-
nak, így jobban úsznak, 
dobnak, több helyre figyel-
nek egyszerre, csapatként 
működnek együtt. Arról 
nem is beszélve – erről már 
az edző tájékoztatott –, 
hogy a csapat zöme egy-két 
évvel fiatalabb, mint a baj-

nokságban versenyző kor-
osztály, mindössze három-
négy 2002-es pólósa van a 
Budapesti Honvéd-Érdnek.

Kérdésünkre, hogy mikor 
lesz meg a csapat első győ-
zelme, a Vargáné Gazdag 
Erika azt mondta: abban 
bízik, hogy jövőre – amikor 
korosztályváltás lesz –már 
lesz akkora tapasztalata a 
fiúknak, hogy meglesz az 
első siker. Ennek ellenére 
nem félnek odalépni: ha 
kell, a test-test elleni küz-
delmet is bevállalják.

Az Érd Arénában rende-
zett fordulón egyik mérkő-

zés sem volt túlságosan 
szoros, hisz az érdiek mel-
lett a Domino Avus a BVSC-
Zugló II. csapatát 15–3-ra 
verte, a Százhalombatta 
26–3-ra múlta felül a Ka-
posvárt, míg a Vasas az 
YBL Waterpolo Clubot 13–3-
ra győzte le.

A gyermekbajnokság le-
bonyolítása kuparendsze-
rű, azaz minden héten más 
és más helyszínen játsza-
nak a csapatok, így igen va-
lószínű, hogy idén már nem 
lesz hazai meccse a Buda-
pesti Honvéd-Érd-nek.

 n Domonkos Bálint

Ferencvárosi TC II – Érdi VSE 3–1 (2–1)

Népliget, 300 néző

Vezette: Kulcsár Katalin 
(Mohos M., Csáky T.)
FtC ii : Rácz – Haris, Pintér Á. 
(Lipcsei K., 60.perc), Kárász, 
Gyurácz A. – Silye, Szántó, 
Nagy, Csilus – Hodgyai (Far-
kas, 60. p.), Popov 
(Adamcsek, 76. p.)
Vezetőedző: Lipcsei Péter

Érdi Vse: Kertész – Ország, 
Csiszár, Hegedűs (Király M., 
85.p.), Cservenka – Kovács 
Béla, Honti, Csizmadia – 
Gyurácz B., Kelemen (Skita, 
46. p.), Pintér N.
Vezetőedző: Limperger 
Zsolt
Gólszerzők: Szántó 40.p., 
Hodgyai 43. p., Nagy 64. p., 
ill. Csiszár 6. p.

eredmények, nB iii nyu-
gati csoport, 9. forduló:
ETO FC Győr – Sárvár FC 6–0
Mosonmagyaróvári TE 1904 

– Csornai SE 1–0
Dorogi FC – Tatabánya FC 1–0
Puskás Akadémia FC II. 

– Balatonfüredi FC 6–1
Ferencvárosi TC II. – Érdi VSE 3–1
TARR Andráshida SC – Csepel FC 6–0
Videoton FC II. – III. Ker. TVE 5–2
Diósdi TC-SELECT 

– MTK Budapest II. 1–2

Mestermérleg
limperger Zsolt (Érdi 
Vse): Ez az év a tanulóév 
nekünk. Megtanuljuk most 
azt, hogyan kell egy-nullás 
vezetésről egy-háromra le-
hozni a mérkőzést. Nekünk 
van pontrúgásunk, mégis 
abból kapunk gólt – és már 
nem először. Az ellenfélnél 
nagyon jó játékosok van-
nak. Öröm, hogy a második 
félidőben fel tudtuk venni 
a versenyt a hazaiakkal. 

A hozzáállás és a játék képe 
elfogadható volt.

lipcsei Péter (FtC ii): Na-
gyon jó csapattal jó mérkő-
zést játszottunk. Egységes, jó 
csapat az Érd, egyáltalán nem 
látszott, hogy most került fel 
az NB III-ba. Az első percek-
ben kapott góltól nem esett 
össze a csapatom és még az 
első félidőben sikerült meg-
fordítani az eredményt. Úgy 
vélem, megérdemelten nyer-
tük meg a találkozót.

Nehéz meccsen van túl az érdi csapat

A győzelemnél is van fontosabb

Kisebb gödörbe került az Érdi VSE

Elmaradt a bravúr
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A bajnoki tabellát vezető FTC II. csapatához 
látogatott az Érdi VSE, mely az elmúlt heti fiaskó 
feledtetésében bízott. A hazaiaknál Lipcsei Péter 
vezetőedző semmit nem bízott a véletlenre, így 
az NB I-es csapat keretéből négy játékosnak is 
bizalmat szavazott a kezdőcsapatában.

Bátor támadójátékkal 
kezdte a mérkőzést az érdi 
csapat, és ezzel meg is lepte 
a hazaiakat. Alig telt el né-
hány perc, és a vezetést is 
megszerezték a vendégek. 
Cservenka szögletét a kapus 
röviden öklözte ki és a visz-
szatett labdát Csiszár közel-
ről fejelte a hálóba. A vendé-
gek a vezetés birtokában 
sem álltak vissza védekezni, 
így változatos küzdelmet lát-
hatott a nagyszámú nézőse-
reg. A Fradi fiataljai enyhe 
mezőnyfölényben játszottak, 
pontos passzaikkal, gyors, 
szélen vezetett támadásaik-
kal rendre veszélyt jelentet-
tek az érdiek kapujára. 
A hazai fölény ellenére a kö-
vetkező gólszerzési lehető-
ség is az érdiek előtt adódott, 
de Pintér Nikola beadásá-
ból Gyurácz Bálint nehéz 
szögből az oldalhálót találta 

el. A  félidő utolsó öt percé-
ben több volt az esemény, 
mint az előző negyven perc-
ben. A feleslegesen kitáma-
dó vendégeket lekontrázta a 
hazai csapat és mielőtt az 
érdi védők visszazártak vol-
na, Szántó a tizenhatos vo-
naláról a bal felső sarokba 
csavarta a labdát. Néhány 
perccel később ismét egy tá-
voli lövés vezetett az újabb 
hazai gólhoz, egy 18 méter-
ről leadott nagy lövést Ker-
tész még a felső lécre tolt, ám 
innen Hodgyai ébredt legha-
marabb és közelről a hálóba 
lőtt. Nem sok hiányzott az 
érdiek egyenlítő találatá-
hoz, egy vendég szöglet után 
a gólvonalról rúgták ki a lab-
dát a hazai védők.

A második félidő a Fradi-
nak kezdődött. Egy rövid ha-

zaadást Kertész csak kézzel 
tudott menteni. A megítélt 
közvetett szabadrúgást ti-
zenegy méterről végezte el a 
hazai csapat, de az érdi há-
lóőr bravúrral hárított. 
A  vendéglátók egyre na-
gyobb fölénybe kerültek, de 
ehhez nagymértékben hoz-
zájárult az érdi csapat is. A 
megszerzett labdát nem tud-
ták a középpályán megtar-
tani, így adva lehetőséget az 
ellenfélnek az újabb támadá-
sok szervezésére. A hazai 
fölény ellenére igazi gólhely-

zetek nem alakultak ki az 
érdi kapu előtt. Az egyetlen 
lehetőség Csizmadia előtt 
adódott, de nehéz szögből az 
oldalhálót találta el. A talál-
kozó végeredményét egy 
érdi labdavesztés után a 
Fradi első csapatában is 
már többször pályára lépő 
Nagy Dominik állította be.

Nehéz három találkozón 
van túl az érdi csapat. Az el-
múlt három fordulóban a baj-
noki táblázat első három he-
lyezettjével találkoztak az 
érdiek. Az itt játszó fiatalok 
az NB I-es csapatok utánpót-
lását jelentik (kivéve az ETO 

FC Győr esetében), napi két 
edzéssel készülnek a mérkő-
zésekre. Vitathatatlanul 
képzettek, gyorsak és jobb 
játékerőt képviselnek, mint 
az érdi csapat. 

Az Érdi VSE csapata 9 for-
duló után 3 győzelemmel, 2 
döntetlennel, 3 verességgel 
(egy szabadnappal) 11 pont-
tal a bajnoki táblázat kilen-
cedik helyét foglalja el. A 10. 
fordulóban október 3-án, 
szombaton 15 órakor a szin-
tén 11 pontos BKV Előre csa-
patát fogadja az Ercsi úti 
sportpályán.

n Harmat Jenő     

Már két mérkőzést is lejátszott a tavaly megala-
kult Budapesti Honvéd-Érd vízilabda csapata a 
Rusorán Péter gyermekbajnokságban.

Mit lehet várni egy csapat-
tól, amely csak egy hónap 
múlva lesz egy éves? Mit le-
het várni olyan gyerekektől, 
akiknek első vízilabda edzé-
se idén volt, s mit lehet várni 
olyan vízilabdázó gyerme-
kektől, akik márciusig nem 
labdáztak a vízben? Hát ki-

tartást és szenvedélyt, mert-
hogy eredményre (győzelem-
re) egyelőre kicsi az esély, s 
ezt Vargáné Gazdag Erika, 
a Budapesti Honvéd-Érd 
gyermekcsapatának edzője 
is pontosan tudja. 

Az első fordulóban az ér-
diek 31–3-as, míg a máso-

dikban 32–0-s vereséget 
szenvedtek, ám mivel a vízi-
labda egy rendkívül komp-
lett sportág, nem is volt 
könnyű dolguk az ellenfe-
lekkel, akik évek óta pólóz-
nak, így jobban úsznak, 
dobnak, több helyre figyel-
nek egyszerre, csapatként 
működnek együtt. Arról 
nem is beszélve – erről már 
az edző tájékoztatott –, 
hogy a csapat zöme egy-két 
évvel fiatalabb, mint a baj-

nokságban versenyző kor-
osztály, mindössze három-
négy 2002-es pólósa van a 
Budapesti Honvéd-Érdnek.

Kérdésünkre, hogy mikor 
lesz meg a csapat első győ-
zelme, a Vargáné Gazdag 
Erika azt mondta: abban 
bízik, hogy jövőre – amikor 
korosztályváltás lesz –már 
lesz akkora tapasztalata a 
fiúknak, hogy meglesz az 
első siker. Ennek ellenére 
nem félnek odalépni: ha 
kell, a test-test elleni küz-
delmet is bevállalják.

Az Érd Arénában rende-
zett fordulón egyik mérkő-

zés sem volt túlságosan 
szoros, hisz az érdiek mel-
lett a Domino Avus a BVSC-
Zugló II. csapatát 15–3-ra 
verte, a Százhalombatta 
26–3-ra múlta felül a Ka-
posvárt, míg a Vasas az 
YBL Waterpolo Clubot 13–3-
ra győzte le.

A gyermekbajnokság le-
bonyolítása kuparendsze-
rű, azaz minden héten más 
és más helyszínen játsza-
nak a csapatok, így igen va-
lószínű, hogy idén már nem 
lesz hazai meccse a Buda-
pesti Honvéd-Érd-nek.

 n Domonkos Bálint

Ferencvárosi TC II – Érdi VSE 3–1 (2–1)

Népliget, 300 néző

Vezette: Kulcsár Katalin 
(Mohos M., Csáky T.)
FtC ii : Rácz – Haris, Pintér Á. 
(Lipcsei K., 60.perc), Kárász, 
Gyurácz A. – Silye, Szántó, 
Nagy, Csilus – Hodgyai (Far-
kas, 60. p.), Popov 
(Adamcsek, 76. p.)
Vezetőedző: Lipcsei Péter

Érdi Vse: Kertész – Ország, 
Csiszár, Hegedűs (Király M., 
85.p.), Cservenka – Kovács 
Béla, Honti, Csizmadia – 
Gyurácz B., Kelemen (Skita, 
46. p.), Pintér N.
Vezetőedző: Limperger 
Zsolt
Gólszerzők: Szántó 40.p., 
Hodgyai 43. p., Nagy 64. p., 
ill. Csiszár 6. p.

eredmények, nB iii nyu-
gati csoport, 9. forduló:
ETO FC Győr – Sárvár FC 6–0
Mosonmagyaróvári TE 1904 

– Csornai SE 1–0
Dorogi FC – Tatabánya FC 1–0
Puskás Akadémia FC II. 

– Balatonfüredi FC 6–1
Ferencvárosi TC II. – Érdi VSE 3–1
TARR Andráshida SC – Csepel FC 6–0
Videoton FC II. – III. Ker. TVE 5–2
Diósdi TC-SELECT 

– MTK Budapest II. 1–2

Mestermérleg
limperger Zsolt (Érdi 
Vse): Ez az év a tanulóév 
nekünk. Megtanuljuk most 
azt, hogyan kell egy-nullás 
vezetésről egy-háromra le-
hozni a mérkőzést. Nekünk 
van pontrúgásunk, mégis 
abból kapunk gólt – és már 
nem először. Az ellenfélnél 
nagyon jó játékosok van-
nak. Öröm, hogy a második 
félidőben fel tudtuk venni 
a versenyt a hazaiakkal. 

A hozzáállás és a játék képe 
elfogadható volt.

lipcsei Péter (FtC ii): Na-
gyon jó csapattal jó mérkő-
zést játszottunk. Egységes, jó 
csapat az Érd, egyáltalán nem 
látszott, hogy most került fel 
az NB III-ba. Az első percek-
ben kapott góltól nem esett 
össze a csapatom és még az 
első félidőben sikerült meg-
fordítani az eredményt. Úgy 
vélem, megérdemelten nyer-
tük meg a találkozót.

Nehéz meccsen van túl az érdi csapat

A győzelemnél is van fontosabb

Kisebb gödörbe került az Érdi VSE

Elmaradt a bravúr
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A női kézilabda NB I legutóbbi két fordulójában 
két győzelmet aratott az ÉRD női kézilabda csa-
pata, amely kezdi megtalálni a helyes utat, hogy 
megvédje a bajnoki bronzérmét.

ÉRD – MOSON
MAGYARÓVÁRI KC SE

Az érdieknek szinte már 
szokásukká vált, hogy nem 
kezdenek jól, s ezt a moson-
magyaróváriak ellen is bizo-
nyították, nyolc perc kellett az 
első gólig. Katarina Krpezs-
Slezák zörgette meg először a 
vendégek kapuját, viszont ezt 

a rossz rajtot az első félidő 
második felében kompenzálni 
tudták Szabó Edina lányai, s 
Takács Kitti két góljával meg-
szerezték a vezetést, majd há-
romgólos előnyre tettek szert. 
A második félidő négy hazai 
találattal indult, de innen a 
vendégek fel tudtak kapasz-
kodni, majd a 38. és az 52. 
perc között egyik fél sem ta-

lált fogást a másikon, ám a 
hajrában elfáradtak a moson-
magyaróváriak. Öt gólt tett az 
eredményhez az ÉRD, így 23–
18-ra nyert. A találkozón jól 
látszott, hogy az érdiek a 
gyors játékra építkeznek, hisz 
Katarina Krpezs-Slezák ki-
lenc góljából hetet, Takács 
Kitti mindkét gólját, Klivinyi 
Kinga négyből hármat lero-
hanás után szerzett. Ez a vé-
dekezést is dicséri, mivel ha a 
kapuban Janurik Kinga nem 
hárít annyit, akkor nem is 
tudtak volna átrohanni az el-
lenfélen az érdiek.

„Nagyon örülünk a két 
pontnak, mert a rossz kezdés 
után sikerült nehézzé tenni 
magunknak a mérkőzést.” – 
kezdte értékelését Szabó Edi-
na. „Jól lenne, ha át tudnánk 
lendülni ezen a holtponton. Az 
a legfontosabb, hogy nyerni 
tudtunk.” – tette hozzá a veze-
tőedző.

MTK BUDAPEST – ÉRD
Az MTK elleni Népfürdő 

utcai találkozón a 19. perc-

ben öt góllal, 12–7-re léptek 
el a hazaiak, viszont ekkor 
felébredt „álmából” az ÉRD, 
s hat perc után egyenlített, a 
félidőre pedig egygólos 
előnnyel vonult a vendég gár-
da.

A második játékrészt vi-
szont kiválóan kezdték Sza-
bó Edináék, s a félidei 13–14-
ből gyorsan egy négygólos 
előnyt hoztak össze: A fáradó 
MTK nem bírt a rohanó ÉRD-
del, amely a félidő derekán 
valósággal átgázolt Golovin 
Vlagyimir együttesén, s az 
50. percre érkezve már tíz 
volt közte, úgy, hogy a fővá-
rosiak húsz perc alatt csupán 
kétszer voltak eredménye-
sek. Így a végjátékban az érdi 
fiatalok is megcsillogtatták 
tehetségüket. Tizennégy gól-
lal, magabiztosan nyertek a 
vendégek.

A találkozó legeredmé-
nyesebb játékosa ezúttal is 
Katarina Krpezs-Slezák 
volt, aki tizenkétszer járt túl 
a hazaiak kapusainak 
eszén. 45 góllal vezeti a gól-
lövőlistát a szerb jobbszélső.

Az ÉRD hat fordulót köve-
tően az ötödik helyen áll a 
tabellán, a Siófok csupán 
jobb gólkülönbsége miatt 
előzi meg. A  Dunaújváros-
nak egy pont az előnye.

  n Domonkos Bálint

Ismét két mérkőzést játszott az az ÉRD női kézilabda csapata

Két győzelemmel a jó úton

Kézilabda, NB I, Nők, 5. forduló 
ÉRD – MOSONMAGYARÓVÁRI KC SE 
23–18 (11–10)
ÉRD
JANURIK, KLIVINYI 5, Signaté 1, Barján 1, 
KISFALUDY 2, Havronyina 1, KRPEZS-
SLEZÁK 9 (1) Csere: Gridnyeva, (kapus), 
M. González 2, Takács K. 2, A. Bulatovics, 
Fekete B. Edző: Szabó Edina
M KC SE
STOJAK, Katona F. KISS N. 6, Rajnohová 1, 

Morena 1, FILIPOVICS 6, Szepesi 3 (1)
Csere: Gyimesi, Csala, Dombi 1, Gerháth, 
Bízik R., Vékássy, Bouti.
Edző: Hlavaty Tamás
Érd Aréna, 1200 néző.
V: Andorka, Hucker.
Az eredmény alakulása: 8. perc: 1–4. 
13. p.: 4–4. 23. p.: 10–7. 35. p.: 14–11. 39. 
p.: 16–15. 52. p.: 18–17. 
Kiállítások: 10, ill. 14 perc
Hétméteresek: 4/1, ill. 1/1

Kézilabda, NB I, Nők, 6. forduló 

MTK BUDAPEST–
ÉRD 19–33 (13–14)
MTK 
IGNÁCZ-PETHŐ, Hosszu, Valovics 3, 
Gorilszka 3 (2), Kovács G. 2, Barna 4, 
Tóth M. 2
Csere: Putz (kapus), Balog B. 3 (2), 
Blaubacher 1, Gera, Dakos, Faluvégi 1, 
Horváth D.
Edző: Golovin Vlagyimir
ÉRD
JANURIK, KRPEZS-SLEZÁK 12 (1), 
Havronyina 3, Kisfaludy 2 Signaté 3, 
KLIVINYI 4, Fekete B. 1
Csere: Gridnyeva, Győri (kapusok), 
Barján 3, A. Bulatovics 1, Takács K. 2 
(1), Gulyás 1, Bernát 1, Szabó L.
Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása: 8. perc: 
4–2. 13. p.: 8–5. 19. p.: 12–7. 26. p.: 
12–12. 38. p.: 13–18. 43. p.: 14–21. 50. 
p.: 16–26. 54. p.: 16–28
Népfürdő u., 300 néző.
V: Dobrovits, Tájok 
Kiállítások: 6, ill. 4 perc
Hétméteresek: 6/4, ill. 3/2

28
21
62

Henkel Ceresit Hőszigetelő rendszer akció!

Polisztirol rendszer:
Austrotherm AT-H 80 10 cm: 1232 Ft /m2+áfa, bruttó 1565 Ft /m2

Polisztirol ragasztó: 1015 Ft /25 kg+áfa, bruttó 1290 Ft /25 kg
Üvegszövet háló: 114 Ft /m2+áfa, bruttó 145 Ft /m2

Henkel Ceresit CT 60 Vakolat 1,5 mm: 5215 Ft /25 kg+áfa, bruttó 6625 Ft /25 kg
Akril alapú vékonyvakolat, kapart hatású, alap színben

GraFit rendszer:
Austrotherm grafit reflex 10 cm: 1579 Ft /m2+áfa, bruttó 2005 Ft /m2

Grafit reflex ragasztó: 1094 Ft /25 kg+áfa, bruttó 1390 Ft /25 kg
Üvegszövet háló: 114 Ft /m2+áfa, bruttó 145 Ft /m2

Henkel Ceresit CT 60 Vakolat 1,5 mm: 5215 Ft /25 kg+áfa, bruttó 6625 Ft /25 kg
Akril alapú vékonyvakolat, kapart hatású

Henkel Ceresit CT 174 vakolat 1,5 mm: 6144 Ft /25 kg+áfa, bruttó 7803 Ft /25 kg
Szilikon-szilikát alapú vékonyvakolat, kapart hatású

2049 Diósd, Balatoni út 10.
Tel.: (23) 888-788
Fax: (23) 888-780

E-mail:
info@ujhazcentrumbudapest.hu

1214 Budapest,
II. Rákóczi Ferenc út 372/B

Tel.: (1) 300-2500
Fax: (1) 300-2700

E-mail:
csepel@ujhazcentrumbudapest.hu

www.ujhazbudapest.hu

Kérje egyedi árajánlatát!

!
Teljes rendszer vásárlása esetén:

Az akció a készlet erejéig tart.
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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.

Gazdikereső

Happy
Legfeljebb 1 éves, kedves, köze-
pes termetű, mozgékony szu-
ka. Játékos, ragaszkodó, más 
kutyákkal jól kijön. Ivartalaní-
tás után fogadható örökbe.

Ha örökbe fogadná 
Happy-t vagy Zénót, vegye 
fel a kapcsolatot az alapít-
vány munkatársaival. Tele-
fon: 06-30-276-6071 vagy 06-
30 - 910 - 6 987,  E -ma i l : 
siriusalapitvany@g mail.
com. A többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu webol-
dalon.

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

Zénó
Barátságos, kis-közepes ter-
metű, 5 év körüli kan. Gazdái 
elköltöztek és társával együtt 
magára hagyták. Nyugodt 
természetű, figyelmes kutyus.

Szeptember 27-én tartot-
ták az Érd Körbe jubileumi, 
25. városkerülő kerékpáros 
túráját. A polgármester is 
aláírta a bicajosok petíció-
ját, amellyel kerékpáruta-
kért lobbiznak. 

Múlt pénteken és szomba-
ton is esett az eső, így félő 
volt, hogy az ünnepélyes Érd 
Körbe városkerülő túrát is 
elmossa az őszi eső, ennek 
ellenére vasárnap reggel fél 
tízkor már sok bringás gyűlt 
össze a főtéren, hogy az au-
tómentes napot megünne-
pelve nyeregbe pattanjon, és 
együtt körbetekerjék a vá-
rost. 

A már megszokott regiszt-
ráció helyett ezúttal a szer-

vezők egy petícióval érkez-
tek: az önkormányzat mun-
káját segítve ötleteket akar-
tak adni a kerékpárút-háló-
zat fejlesztéséhez. A cél az, 
hogy a Budatétény-Százha-
lom batta közötti szakaszhoz 
Érd is kapcsolódhasson. 

Jól látható: igenis sokan ke-
rékpároznak a városban, a 

megnyitón ezt T. Mészáros 
András, polgármester is meg-
erősítette. Beszédében el-
mondta, hogy ő is aláírta a pe-
tíciót, így segítve az Érd körbe 
Egyesület és Csengeri Attila 
elnök munkáját – akik viszont 
terveikkel, javaslataikkal az 
önkormányzatnak segítenek. 

 n D.B.

Jubileumi Érd Körbe városkerülés
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Igazi védelem a hideg ellen
Szórt poliuretán habbal akár

40–50%-os
energiamegtakarítás

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

hőhídmentesen, lapostetők hő- és vízszigetelése,
mezőgazdasági épületek páramentesítése, hőszigetelése.

Ingyenes helyszíni tanácsadás, hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

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

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
KáK trár nyoldó

Kéményty isztító hasáb
Fűtéstechnika

Kandalló, cserépkályha
hozzávalók és kiegészítők

Infrafűtés és falfűtés

Cím: Érd, Riminyáki út 61.
Tel.:0630/900-4873 • www.jstudio.hu

28
20

96

ANGOL
ésNÉMET

nyelvtanfolyamok
szEpTEMbErTőL.

Információ:
0623365357,06205509222
www.elhousenyelviskola.hu

elhouse@t-online.hu

28
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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.

28
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Az érdi illetékességű
PSP ENERGO KFT.

P S P
ENERGO Kft.

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

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

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a fekete.andrea@pspenergo.hu e-mail
címen, illetve érdeklődni a 06-30/867-2399 telefonszámon.

28
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Fűtés- és szanitertechnikai szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörben keres munkaerőt érdi munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal (E kategória előny)

és érvényes GKI kártyával).
Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail
útján történő megküldésével az
szaboi@megatherm.hu címre.

28
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Októberi akciós napOk
(Október 1–3., csütörtök, péntek, szOmbat)

Gyerek és felnőtt
AmerikAi-kAnAdAi
hAsználtruhA

200 ft/db
AmericAn life

érd, riminyáki út 58.
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Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

28
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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.

Megbízható, nemdohányzó nő
takarítást vállalna. Érdeklődni
egész nap: 06-20/26-100-14.

CSALÁDI HÁZ

Érden összkomfortos, 94 nm-es
ház eladó (18,3 millió Ft). Tel.:
06-30/330-09-66.

Érdligeten kétgenerációs családi
ház eladó, jó közlekedéssel.
Tel.: 06-20/311-1210.

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érdligeten a 7-es úthoz közel, 2
szoba, összkomfortos lakás, kü-
lön bejárattal kiadó. Ár:
60.000,- Ft+rezsi (2 havi kauk-
ció). Telefon: 06-20/577-6173.

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.

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
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ALBÉRLET KERESÉS

Sürgősen keresek 2 kutyával nya-
ralót, vagy kiadó olcsó házat,
max. fél évre, Érden vagy Diós-
don. Tel.: 06-20/9-983-928.

Házaspár részére 4 hónapra, kis
komfortos albérletet keresek.
Érd, Diósd, Törökbálint. Telefon:
06-20/429-8463.

VÁLLALKOZÁS
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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

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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A
Megnyitottuk régiségüzletünket!

Vásárolunk:
borostyánékszereket,
órákat, porcelánokat,

arany és ezüst tárgyakat,
könyveket, teljes hagyatékot,

gyűjteményt.

Érd, Budai út 6. • 06-30-797-8398
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N y í l á s z á r ó k
ABlAk, kÜl-, ill. BElTÉri AJTók,
rEDŐNyÖk, szÚNyOGHálók
Kedvezményes áron! Ingyenes
felmérés és szaktanácsadás!

T: 06-30/970-94-50 www.dreamdoor.hu

28
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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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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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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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KERTFENNTARTÁS!
Kertépítés, fűkaszálás, sövény-
nyírás, fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933

27
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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

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

28
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 28
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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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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 27
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 26

26
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

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

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

TELEK

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

ÁLLÁST KÍNÁL

keres
(dízel targoncavezetői engedéllyel).
Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

28
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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.
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Pörög az
ingatlanpiac
Igen. Vegye ki a részét ebből Ön
is, váljon PROFI ingatlanossá.
Most lehetősége van csatlakoz-
ni évek óta sikeres érdi Duna
House irodánkhoz. Ha szeretne
biztos intézményi háttérrel, jó
csapatban dolgozni, küldje el
jelentkezését fényképes ön-
életrajzzal a toth.viki@dh.hu
e-mail címre. Minden jelentke-
zőnek válaszolok.

c?

282682

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!

Érd És környÉkÉn

VÍZVEZETÉK-SZERELŐ és
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ
munkakörbe munkatársat keresünk,

azonnali munkakezdéssel.
Jelentkezni a vizszereloallas@gmail.com
e-mail címen vagy a 0630-717-9510

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

27
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27

SzakácSot,
SzakácSnőt
érdligeti üzletünkbe

felveszünk.
t.: 23/381-115

27
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Érdi, nagy forgalmú sörözőbe
pultoshölgyeket
keresünk.Minimálismunkatapasztalat szükséges.

tel.: 06 20/331-3276 28
10

34

Ingyenes szállás, előleglehetőség.
Zalaegerszegre betanított

munkásokat keresünk
3 műszakos munkarendbe.

Telefon: 30/791-0950

Önállóan dolgozni tudó
festő szakmunkásokat

keresünk.
telefon: 20/9-546-246
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Érden temető melletti virágüzletbe
keresek gyakorlattal rendelkező

virágkötőt.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:

szamoca011@t-online.hu
tel.: 06-30-999-7386NémethZsuzsanna
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 27
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Érdi vegyes élelmiszer üzletünkbe

ELADÓT
keresünk teljesmunkaidőre.

A bemutatkozó leveleket várjuk
a zoldseghaz@freemail.hu címre.

GUMISZERELŐ
kollégát keresünk Érdre,

általános személygépjármű,
motor- és tehergumi gumiabroncs
szerelési feladatok elvégzésére.

Tel.: 06-30-448-6208

28
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25–40 év közötti kötőgépkezelő
nőt keresünk,betanítással is;
és a varrodába gyakorlattal ren-
delkező kötöttáru-összeállítót.

Tel.: 06-70/61-45-673
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Érd és környékén kőművest (terv-
rajz ismeret, megbízhatóság,
pontosság) és segédmunkást
keresek. Kiemelkedő fizetés,
azonnali kezdéssel.Érdeklődni:
06-70/392-55-35.

AUTÓ/MOTOR

Pest megyei és sóskúti munkára
keresünk: kőművest, betanított
munkást, festőt, gipszkarto-
nost, pántolót, és segédmun-
kást. Szállást tudunk biztosíta-
ni. Tel.: 06-20/33-66-398.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

Érd és környékéről gyakorlott var-
rónőt keresek, egész vagy rész-
munkaidőre, nyugdíjas is lehet.
Tel.: 06-30/65-70-762.

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

Érd és környékére kőműves se-
gédmunkást keresünk azonnali
kezdéssel. T: 06-30/394-17-50.

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

VEGYES

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

Garázsvásár Érd, Hivatalnok u.
41/b, október 6-án, KEDDen,
12.00-18.00 óra között.

Szőlőprés, 50 literes eladó
25.000,- Ft. T: 06-30/471-9-111.

SZABADIDŐ

Ulti játékhoz partnert keresek Ér-
den. Telefon: 06-20/484-92-14.

KONTÉNER
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ZalaegersZegi 7 nap
XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

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

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

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

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

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

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen
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21
67
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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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Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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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.

Megbízható, nemdohányzó nő
takarítást vállalna. Érdeklődni
egész nap: 06-20/26-100-14.

CSALÁDI HÁZ

Érden összkomfortos, 94 nm-es
ház eladó (18,3 millió Ft). Tel.:
06-30/330-09-66.

Érdligeten kétgenerációs családi
ház eladó, jó közlekedéssel.
Tel.: 06-20/311-1210.

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érdligeten a 7-es úthoz közel, 2
szoba, összkomfortos lakás, kü-
lön bejárattal kiadó. Ár:
60.000,- Ft+rezsi (2 havi kauk-
ció). Telefon: 06-20/577-6173.

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.
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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
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ALBÉRLET KERESÉS

Sürgősen keresek 2 kutyával nya-
ralót, vagy kiadó olcsó házat,
max. fél évre, Érden vagy Diós-
don. Tel.: 06-20/9-983-928.

Házaspár részére 4 hónapra, kis
komfortos albérletet keresek.
Érd, Diósd, Törökbálint. Telefon:
06-20/429-8463.

VÁLLALKOZÁS
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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

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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A
Megnyitottuk régiségüzletünket!

Vásárolunk:
borostyánékszereket,
órákat, porcelánokat,

arany és ezüst tárgyakat,
könyveket, teljes hagyatékot,

gyűjteményt.

Érd, Budai út 6. • 06-30-797-8398
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N y í l á s z á r ó k
ABlAk, kÜl-, ill. BElTÉri AJTók,
rEDŐNyÖk, szÚNyOGHálók
Kedvezményes áron! Ingyenes
felmérés és szaktanácsadás!

T: 06-30/970-94-50 www.dreamdoor.hu
28
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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.
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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ruhajavító
Érd, Diósdi út, András utca sarok
Tel.: 06-30-941-4497

Nyitva: k-szo 10–18
27
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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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

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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 28
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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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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 27
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 26

26
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

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

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

TELEK

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

ÁLLÁST KÍNÁL

keres
(dízel targoncavezetői engedéllyel).
Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)
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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.
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Pörög az
ingatlanpiac
Igen. Vegye ki a részét ebből Ön
is, váljon PROFI ingatlanossá.
Most lehetősége van csatlakoz-
ni évek óta sikeres érdi Duna
House irodánkhoz. Ha szeretne
biztos intézményi háttérrel, jó
csapatban dolgozni, küldje el
jelentkezését fényképes ön-
életrajzzal a toth.viki@dh.hu
e-mail címre. Minden jelentke-
zőnek válaszolok.

c?

282682

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!

Érd És környÉkÉn

VÍZVEZETÉK-SZERELŐ és
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ
munkakörbe munkatársat keresünk,

azonnali munkakezdéssel.
Jelentkezni a vizszereloallas@gmail.com
e-mail címen vagy a 0630-717-9510

telefonszámon lehet.
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Felszolgálót,
gyakorlattal rendelkezőt
felveszünk. Nyelvtudás,
jogosítvány szükséges.
T.: 23/381-115
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SzakácSot,
SzakácSnőt
érdligeti üzletünkbe

felveszünk.
t.: 23/381-115
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Érdi, nagy forgalmú sörözőbe
pultoshölgyeket
keresünk.Minimálismunkatapasztalat szükséges.

tel.: 06 20/331-3276 28
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Ingyenes szállás, előleglehetőség.
Zalaegerszegre betanított

munkásokat keresünk
3 műszakos munkarendbe.

Telefon: 30/791-0950

Önállóan dolgozni tudó
festő szakmunkásokat

keresünk.
telefon: 20/9-546-246
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Érden temető melletti virágüzletbe
keresek gyakorlattal rendelkező

virágkötőt.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:

szamoca011@t-online.hu
tel.: 06-30-999-7386NémethZsuzsanna
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 27
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Érdi vegyes élelmiszer üzletünkbe

ELADÓT
keresünk teljesmunkaidőre.

A bemutatkozó leveleket várjuk
a zoldseghaz@freemail.hu címre.

GUMISZERELŐ
kollégát keresünk Érdre,

általános személygépjármű,
motor- és tehergumi gumiabroncs
szerelési feladatok elvégzésére.

Tel.: 06-30-448-6208
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25–40 év közötti kötőgépkezelő
nőt keresünk,betanítással is;
és a varrodába gyakorlattal ren-
delkező kötöttáru-összeállítót.

Tel.: 06-70/61-45-673
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Érd és környékén kőművest (terv-
rajz ismeret, megbízhatóság,
pontosság) és segédmunkást
keresek. Kiemelkedő fizetés,
azonnali kezdéssel.Érdeklődni:
06-70/392-55-35.

AUTÓ/MOTOR

Pest megyei és sóskúti munkára
keresünk: kőművest, betanított
munkást, festőt, gipszkarto-
nost, pántolót, és segédmun-
kást. Szállást tudunk biztosíta-
ni. Tel.: 06-20/33-66-398.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25
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Érd és környékéről gyakorlott var-
rónőt keresek, egész vagy rész-
munkaidőre, nyugdíjas is lehet.
Tel.: 06-30/65-70-762.

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

Érd és környékére kőműves se-
gédmunkást keresünk azonnali
kezdéssel. T: 06-30/394-17-50.

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

VEGYES

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

Garázsvásár Érd, Hivatalnok u.
41/b, október 6-án, KEDDen,
12.00-18.00 óra között.

Szőlőprés, 50 literes eladó
25.000,- Ft. T: 06-30/471-9-111.

SZABADIDŐ

Ulti játékhoz partnert keresek Ér-
den. Telefon: 06-20/484-92-14.

KONTÉNER

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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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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A gyónási titok mártírjaként tartják számon, és mivel a legenda szerint IV. 
Vencel király a Moldva folyóba ölette prágai udvarának papját. Nepomuki 
Szent Jánost a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje-
ként is tisztelik. A szent, Érd-Ófaluban található, több mint kétszázharminc 
éves szobrát az Érd Települési Értéktár kincsei, az Érdikumok között jegyzik.

Az érdi szobrot egy 1818. 
évi egyházlátogatói jegyző
könyv szerint Illésházy Já
nos gróf emeltette és Radnics 
Pál érdi esperes áldotta meg.

Az ófalusi templomkerti 
szobor ikonográfiai különle
gessége, hogy Nepomuki 
Szent Jánost fedetlen fővel 
ábrázolta megalkotója, biré
tumát a bal kezében tartja. 
A mű követi a szokásos meg

jelenítési formát: Nepomuki 
Szent János papi ruhában, 
vállán hermelinpalásttal, 
karján feszülettel, fején dics
fénnyel látható. El kész ül te
kor az érdi szobor is festett 
volt, hasonlóan az ország
ban számos helyen lévő tár
saihoz, de a festék a csak
nem két és félévszázad alatt 
lekopott. Sőt, kész csoda, 
hogy a szobrot egyáltalán 

sikerült megmenteni, ugyan
is ennél súlyosabb károso
dás is érte: a második világ
háborúban megsérült, letört 
és eltűnt a kőszobor feje. So
káig nem törődtek vele, így 
csonkán, fej nélkül állt 1998
ig. Közben a kőanyaga is tel
jesen tönkrement, felülete 
elgipszesedett, szilárdságát 
elveszítette. A teljes meg
semmisülését megelőző utol
só pillanatban sikerült a vá
ros akkori vezetése jóvoltá
ból megmenteni az értékes 
műemlékünket. Restaurálá
sát Deák Jenő végezte el 
Szabó Péter főiskolai ad
junktus szakvezetésével. 
A szobor letisztítását köve
tően sikeres volt a puha kő
anyag megszilárdítása, va
lamint a fejét analógiák 
alapján rekonstruálták. 
A  késő barokk stílusjegyű, 
koszorúval és füzérekkel, 
valamint vo lu ták kal díszí
tett posztamens viszont már 
olyannyira rossz állapotban 
volt, hogy az eredeti mintájá
ra újra kellett önteni. Az új
jászületett szobor a püspök 
áldásában is részesült. Ma 
az ófalusi Szent Mihály 
templom terének egyik ékes
sége. Nepomuki Szent János 
a folyók, hidak, hajósok, vízi
molnárok, halászok védő
szentje, így nem kell csodál
koznunk azon, hogy a XVIII. 
században Érden több szob
ra is létezett, hiszen telepü
lésünk még a múlt század
ban is híres volt hajómalma
iról, halászatáról. A vízimol
nárságnak pedig több száz 
évre visszamenő hagyomá
nya volt Érden. 

Nepomuki Szent János 
egyébként több száz évvel ez
előtt élt. 1340ben született 
Csehországban egy Pomuk 

vagy Nepomuk nevű mezővá
rosban; innen kaphatta ké
sőbb a nevét. A prágai udvar
ban kanonokként működött, 
IV. Vencel király feleségének 
gyóntatója volt. A féltékeny 
király azonban mindenkép
pen rá akarta venni felesége 
gyónásainak elárulására Já
nost, de sikertelenül, a kano
nokot sem szép szóval, sem 
vesztegetéssel, de még kínzá
sok árán sem tudta rábírni a 
király, hogy megszegje a gyó
nási titoktartást, ezért a ki
rály dühében a Moldva folyó
ba ölette az akaratának el
lenszegülő papot 1383ban. 
A prágai Szent Vidtemplom
ban temették el. 

A XVIXVII. századtól 
kezdve sírjánál rendkívüli 

eseményeket észleltek. Egy 
legenda azt is elbeszéli, 
hogy kénytelenek voltak 
sírját ráccsal elkeríteni, 
mert aki tisztességtelen 
szándékkal lépett síremlé
kéhez, azt Isten súlyos bün
tetése érte. Ilyen és ehhez 
hasonló események alapján 
a jezsuita ellenreformációs 
misszionáriusok pártfogó
juknak kezdték tekinteni 
és szentté avatását kérték, 
ami 1729ben meg is tör
tént. A lassan két és fél év
századot átvészelt ófalusi 
em lék művet az Érd i 
Hungarikum Klub az elsők 
között fogadta az Érdi
kumok sorába, az Érd Tele
pülési Értéktár kincseit 
gyarapítva. n BE

A legenda szerint inkább vállalta a halált,  
mintsem megszegje a gyónási titkot

Nepomuki Szent János  
érdi szobra az ófalusi  
templomtéren

A hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje, így nem csoda ha, a 
XVIII. században Érden több szobra is állt: településünk még a múlt 
században is híres volt hajómalmairól, halászatáról
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