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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Tíz éve az Érdi Városi Televízió képernyőjén
Interjú Endresz Dóra szerkesztő-riporter, műsorvezetővel 4–5. oldal

Érdi  Újság

286805

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

További akciónk: www.concordia-therm.hu

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

1,5mm vakolattal
5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2439 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

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

eps-100
lépésálló
2 cm 360 Ft/m2

3 cm 540 Ft/m2

4 cm 720 Ft/m2

5 cm 899 Ft/m2

6 cm 1080 Ft/m2

classic 0,42
ásványgyapot

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

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

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

gipszkarton
profilok

1

12,5 mm 489 Ft/m2
gipszkarton

λλD=0,035 W/mk!

λλD=0,039 W/mk!

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

28
77

01

Művészeti piknik
Jól sikerült az első őszi 
Czabai-kerti művészeti pik-
nik, amelyen nemcsak sza-
badtéri kiállítás várta az ér-
deklődőket, hanem versek 
és dalok is elhangzottak. A 
Poly-Art alkotói és az Iroda-
lomkedvelők klubja már a 
következő, hasonló rendez-
vényét tervezi.  n 8–9. oldal

Szabadulás nélkül
Hetven esztendeje, hogy 
malenkij robotra hurcoltak 
Érdről mintegy háromezer ci-
vil férfit, akik közül alig néhá-
nyan térhettek haza. Emlé-
kük megőrzésére most új vá-
rosi bizottság alakult, a Föld-
rajzi Múzeum pedig tudomá-
nyos konferenciát és kiállítást 
rendez.  n 19. oldal

Siker siker után
Selmeci Attila, az Érdi Úszó 
Sport Kft. mesteredzője volt 
T. Mészáros András vendége 
a polgármester sajtótájé-
koztatóján, ahol a mester-
edző beszámolt arról is, mi-
vel érdemelték ki a „Hónap 
műhelye” díjat, amelyet au-
gusztusban az érdiek nyer-
tek.  n 21. oldal

A város vezetői koszorút helyeztek el az aradi vértanúk emlékművénél. T. Mészáros András polgármester beszédében kiemelte: „Az 1848-as 
szabadságharc a magyar történelem egyik legnemesebb fejezete. De nem az első és nem is az utolsó azok sorában, amikor a magyarok a 
szabadság védelmére esküdtek, akár az életük árán is. Legtöbbször elsőként Európában.” 6. oldal.

Magyarország és Európa szabadságáért áldozták életüket

Az aradi vértanúkra emlékezett a város
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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

Ismét különleges házi készítményekből, ínyenc-
ségekből válogathattak azok, akik kilátogattak a 
Magyarok Érdi Vásárára október 10-én. A vásárt 
hetedik éve rendezik meg, és egyre népszerűbb 
az érdiek körében.

Kavicsokból készült tál, 
szenes vasalóval sütött le-
pény, vándorméhészek 
méze, illóolajból előállított 
légfrissítő, szarvasgombás 
olaj, gyógynövényes torok-
öblögető és kecskeszőrből 
kötött kefe – minderre és 
még sok más különleges, 
kézi munkával készített 
iparcikkre, finomságra cso-
dálkozhattak rá (és csaphat-
tak le) azok, akik ellátogat-
tak a Magyarok Vására őszi 
rendezvényre, amit szomba-
ton is a város főterén, illetve 
a Pelikán sétányon tartot-
tak. 

A komor idő ellenére kora 
reggeltől nagy volt a sürgés-
forgás a sátrak, standok kö-
rül. Először a hétvégi bevá-
sárlást intézők jöttek, jobbá-
ra húsfélékért és tejtermé-
kért, majd a jobban ráérő 
nyugdíjasok, akiknek több 
idejük volt a nézelődésre, vé-
gül a kisgyerekesek. Ez a 
program ugyanis nemcsak 
azokat vonzotta, akik a 
kamrát szerették volna fel-
tölteni vagy karácsonyra 
ajándékot vásárolni. A ki-

csiknek is pompás szórako-
zást kínált: tanyasi udvar és 
lovaglás várta az aprónépet, 

míg a nagyobbak karkötőt 
készíthettek vagy épp az 
érdi művészeket figyelhet-
ték, hiszen a főtéren kora 
reggeltől délutánig egymást 
váltották a zenekarok, tán-
cosok.

– Szeretnénk, ha minél 
többen bemutatkoznának a 
vásáron. Jó lenne, ha az ér-
diek látnák, mennyi tehet-

séges ember él a városunk-
ban, és ha ismét büszkék 
lennénk egymásra – mondta 
lapunknak Venczel Ilona, 
aki hetedik éve szervezi a 
Magyarok Érdi Vásárát. 
Mint mondta, az évi négy-
szer megrendezett vásár 
nagyon sikeres, az emberek 
szeretik és keresik az itteni 
termékeket.

– Nálunk csak saját készí-
tésű cikkek kaphatók, eze-
ket környékbeli termelők 
készítik, de vannak más te-
lepülésekről érkezők is. A 
legkapósabb az élelmiszer, 
főleg a húsáru – tette hozzá a 
főszervező. Az árusok sem 
panaszkodtak – velük kora 
délelőtt beszélgettünk, ami-
kor még jobban ráértek, 
mert kevesebb volt az érdek-
lődő.

–  Mindig eljövök erre a 
vásárra, mert úgy látom, az 
érdiek keresik a termékei-
met. A környéken én voltam 
az első, aki házi készítésű 
sajtokkal kezdett foglal-
kozni, és a vásárra látoga-
tók mindig rácsodálkoztak 
a sajtjaimra – mondta az 
egyik árus, Nagy Zsuzsan-
na, aki Etyekről érkezett, 
ahogy a különleges házi 
lekvárokat, mustárokat, 
k rémeket és g yóg y-
szirupokat árusító Bodor-
Molnár Bernadett is, aki 
kisbabájával a karján állt a 
pult mögött. Mint mondta, 

ők termesztik az alapanya-
gul szolgáló növényeket is, 
és rendszeresen járnak a 
Magyarok Vásárára Érdre.

– Most még korán van, ke-
vesebb az érdeklődő, de re-
mélem, idővel többen csipe-
getni fognak a termékeink-
ből – mondta a fiatalasz-
szony.  

Ahogy teltek-múltak a dél-
előtti órák, úgy lett egyre 
nagyobb a tömeg a téren. 
Nőtt a sor a húsospultok 
előtt, és nagy volt a keletje a 
különleges, szenes vasalóval 
meglapogatott tárnoki le-
pénynek is. Az egyik vásár-
ló, Kovács Mihályné úgy 
vélekedett: érdemes lenne 
gyakrabban megtartani ezt 
a rendezvényt – a piac mesz-
sze van, oda nehezebben jut-
nak el az emberek.

– Általában ki szoktam 
jönni, van, hogy húsfélét ve-
szek, máskor iparcikkeket, 
mikor mi kell. Most még 
csak nézelődöm, eddig egy 
fakanalat vettem. Valami 
ajándékot keresek még – 
mondta Kovács Mihályné. 
Hogy talált-e, arról már 
nem tudunk beszámolni – 
ha esetleg nem akadt volna 
rá a neki tetsző darabra, 
december 12-én talán na-
gyobb szerencsével jár: ek-
kor rendezik ugyanis a kö-
vetkező Magyarok Érdi Vá-
sárát. 

n ÁDÁM KATALIN

Ismét megtartották a Magyarok Érdi Vásárát a Főtéren 

Sajt, gyógynövény, szőrkefe – itt minden hazai 

Bodor-Molnár Bernadett maga termeszti a növényeket, amelyekből gyógyszirupokat is készít

Különlegesség a szenes vasalóval sütött lepény
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Érdi  Újság

Gyerekkorától tévés akart lenni. Az élet mégis úgy hozta, hogy magyar 
szakos bölcsészként végzett az egyetemen, ám diploma után mégsem 
egy középiskolába, hanem az akkor megalakuló Érdi Televízióhoz került. 
Részt vett az első stúdió kifestésében, takarításában éppúgy, mint a legel-
ső híradó elkészítésében. Azóta is ugyanitt dolgozik, nem is vágyik másho-
vá. Endresz Dórával, az érdi Híradó műsorvezetőjével beszélgettünk a régi 
időkről, no meg a maiakról is.

n ÁdÁm Katalin

– Végzettségét tekintve 
magyar nyelv és irodalom 
szakos középiskolai tanár. 
Mégsem a katedrán áll, ha-
nem a mikrofon mögött. Ho-
gyan lesz egy tanárból szer-
kesztő-riporter, műsorveze-
tő?

– Már gyerekkoromban is 
a televíziózás volt az álmom. 
Otthon a szüleimnek azt 
mondogattam: ha öregek 
lesztek, ültök majd a hinta-
székben, és engem fogtok 

nézni a tévében. Nagyon von-
zott a szinkronizálás is, én 
akartam lenni az, akire azt 
mondják, hogy „magyar 
hangja”. Tévés pályára ké-
szültem vörösmartys gimna-
zistaként is, ám a végzős 
évemben súlyosan megbete-
gedtem, sokat mulasztottam. 
Mivel jó tanuló voltam, sike-
rült leérettségiznem az osz-
tályommal, de a felvételiről 
lecsúsztam. A Károli refor-
mátus egyetemen hirdettek 
pótfelvételt a német–kommu-
nikáció szakon, fel is vettek. 
Bizonyos okoknál fogva a 

kommunikáció szak mégsem 
indult el, a német mellé így 
felvettem a magyart, és vé-
gül ez utóbbiból szereztem 
diplomát 2005-ben. Épp ál-
lást kerestem, mikor egy is-
merős szólt: látott egy hirde-
tést, a most induló érdi tele-
vízióba keresnek embereket. 
Beadtam az önéletrajzomat, 
és Csóli Virág, az akkori fő-
szerkesztő behívott egy be-
szélgetésre, majd egy másik 
alkalommal híreket kellett 
felolvasnom, végül sor került 
a még nagyobb megmérette-
tésre: riportot kellett készí-

tenem a rák elleni küzdelem 
világnapja alkalmából tar-
tott rendezvényen. Nagyon 
izgultam, és persze jól fel is 
készültem: letöltöttem az in-
ternetről jó sok háttéranya-
got, és ujjnyi vastag paksa-
métával érkeztem a forgatás-
ra… Azóta is emlegetik a 
kollégák. Persze nem dobtak 
rögtön a mély vízbe, minden 
riportra jött velem a főszer-
kesztő is, elmagyarázta, 
megmutatta a szakmai fogá-
sokat, például hogyan kell 
felvezetni az első kérdést, il-
letve elköszönni az interjú 
végén.

– Milyenek voltak akkori-
ban a körülmények, milyen 
háttérrel indult az érdi tévé?

– Addig csupán a százha-
lombattai tévében volt egy-
egy Érdről szóló összefogla-
ló. A képviselő-testület 2005-
ben úgy döntött, hogy Érd-

nek is szüksége van saját te-
levízióra, így alakult meg a 
helyi csapat, négy emberrel: 
Csóli Virág – aki egyben fő-
szerkesztő is volt – és én vol-
tunk a szerkesztő-riporte-
rek, mellettünk dolgozott 
egy operatőr és egy vágó. 
Akkoriban a Polgárok Háza 
második emeletén voltunk: 
egy szobában a stúdió, vele 
szemben a szerkesztőség. 
Emlékszem, egy ünnepi köz-
gyűléssel indult az első adás, 
október 20-án. Én vezettem a 
műsort, így visszatekintve 
rémesen – rettentően izgul-
tam ugyanis. Ráadásul nem 
volt súgógépünk, papírról 
olvastam a híreket. Később 
úgy oldottuk meg ezt a prob-
lémát, hogy kinyomtattuk 
nagy betűkkel a szöveget, és 
az egyik kolléga tartotta a 
papírt a kamera alatt…

– Akkor nem volt zökkenő-
mentes az indulás.

– Voltak emlékezetes pil-
lanatok, az biztos. Szeptem-
ber-októberben még festet-
tük a stúdiót, a díszleteket, 
takarítottuk a helyiségeket. 
Nagyon családias volt a han-
gulat. Akkoriban csak felvé-
telről mentek az anyagok, 
vagyis a tízperces híradók. 
Ahogy aztán egyre több és 
hosszabb műsorral jelent-
keztünk, bővült a kollégák 
köre: ma már négy szerkesz-
tő-riporter és négy műsza-
kis kolléga dolgozik a mű-
sorgyártásban. Míg kezdet-
ben a legfeljebb tízperces 
híradóban egy, legfeljebb 
két forgatott anyag volt, a 
többi pedig szöveges rész, 
ma már negyedórás a mű-
sor, minimum négy forgatott 
anyaggal. Ez jóval több 
munkát jelent – nem beszél-
ve a magazinműsorokról és 
a stúdióbeszélgetésekről. 
Úgy tűnik, az esemény is 
több manapság a városban. 
Idővel aztán nemcsak a 
munkamennyiség és a kollé-
gák létszáma változott, ha-
nem a helyszín is: a Polgá-
rok Házából átköltöztünk a 
régi gyógyszertár épületé-
be, és természetesen a fel-
szerelésünk is egyre bővült.

– Az elmúlt tíz évben az 
emberek médiafogyasztási 
szokásai is megváltoztak: 
sokan inkább az interneten 
keresztül tájékozódnak, 
nem pedig a televízióból. 
Hogyan látja, „rivalizál” az 
internet a helyi tévével, vagy 
épp segíti a munkájukat?

– Való igaz, változnak a 
szokások: az idősebbek még 
a televíziót kapcsolják be, a 
fiatalabbak viszont a számí-
tógépet, és csak egy-egy hír-
re kíváncsiak, nem pedig a 
komplett műsorra. Azzal, 
hogy az Érdi Televízió min-
den vágott anyaga felkerül 
az ÉrdMost.hu portálra, el 
tudjuk érni azt a korosztályt 
is, amely nem tévézik. A mé-
rőszámok is azt mutatják, 
sokan nézik a műsorainkat 
az interneten keresztül.

– Ha jól tudom, a tévének 
van archívuma is, így min-
den régebbi adás visszake-
reshető.

– Igen, nyilvántartjuk a 
2005 óta bemutatott összes 
adásunkat. Archiváljuk a 
közgyűléseket is, és minden 
forgatott, vágatlan nyers-
anyagot is megőrzünk. Volt 
már példa arra, hogy egy-egy 
néző egy műsort, amiben ő 
vagy hozzátartozója, ismerő-
se szerepelt, lemezre íratott. 
A vágatlan példányok nem 
nyilvánosak, azokat nem má-
soljuk át senkinek.

– A képernyő másik oldalán 
ülők nyilván nem tudják, 
mennyi munka van egy-egy 
anyagban, hiszen csak azt 
látják, ahogy a műsort vezeti. 
Hogy telik egy napja?

– Nyolc óra körül már itt 
vagyok. Megbeszéljük, mi 
lesz az aznapi híradóban, ki 
milyen forgatásra megy. 
A  már leforgatott anyagot 
megszerkesztem, kísérőszö-
veget írok hozzá, ezt követő-
en kerül sor a szöveg felmon-
dására, illetve a vágásra. 
Amikor nem a felvett anya-
gon dolgozunk, az épp aktuá-
lis eseményre megyünk for-
gatni. Tudni kell, hogy a Hír-
adó elkészítését pályázati 
forrásból is finanszírozzuk, 
így számos kritériumnak is 
meg kell felelnünk: meg van 
szabva többek közt az is, 
hogy legalább 12 perces kell 
legyen a Híradó, ebből meny-
nyi sporthír lehet benne, illet-
ve az időjárás-jelentés nem 
számolható el, így aztán nem 

mindegy, hogyan gazdálko-
dunk a hírekkel, és az anya-
gok milyen hosszúak. Ami-
kor minden anyag elkészült 
és adásba tehető, elkészítem 
a felkonferálásukat is, hiszen 
a Híradót is vezetem. Gyako-
ri, hogy a Híradó délutáni el-
készítését követően is forga-
tunk, hiszen a rendezvények 
nem délután ötig tartanak. 
Ezen kívül pedig ott van a 
Fény-Kép című kulturális 
magazinműsorom is.

– Melyik a legkedvesebb a 
szívének?

– Talán a kulturális ese-
mények állnak hozzám a leg-
közelebb. Nagyon szeretek 
színházba járni, főleg a mu-
sicaleket kedvelem. Ezért 
nagyon szeretek színházi 
előadásokon forgatni, és 
örömmel mentem a Zenélő 
Udvar koncertjeire is.

– Ugyanakkor nem a kul-
turális műsoraiért, hanem a 
hiteles rendőrségi kép kiala-
kítása és terjesztése érdeké-
ben tett kiemelkedő tevé-
kenysége, az állampolgárok 
megfelelő tájékoztatása ér-
dekében kifejtett magas 
színvonalú közreműködése 
elismeréséül kapott rangos 
kitüntetést a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányságtól. 
A  médiadíjat csupán két ri-
porternek osztják ki évente, 
és 2014-ben ön volt az egyik.

– Nagyon örültem ennek a 
kitüntetésnek. Az évek so-
rán úgy alakult, hogy a tele-
víziónál én dolgoztam fel a 
rendőrséggel kapcsolatos 
híreket, jártam, illetve járok 
utána egy-egy témának.

– Ha jól tudom, nem csak a 
díjat köszönheti a rendőrségi 
tudósításoknak…

– Valóban, a férjemet, Kür-
ti István rendőr alezredest 
is a munkám révén ismertem 
meg. 2009-ben ritkábban ve-
zettem stúdióbeszélgetést, 
de aznap valamiért mégis én 
ugrottam be. A rendőrségen 
akkoriban átalakulások zaj-
lottak, és a tévén keresztül is 
szerették volna bemutatni 
ezeket a változásokat, illetve 
a két új, fiatal osztályveze-
tőt. Egyikük a későbbi fér-
jem volt, akivel ezt követően 
egyre több forgatáson talál-
koztunk, és 2011-ben háza-
sodtunk össze. 

– Talán ma sem ismerik 
egymást, ha annak idején 
nem a helyi tévénél helyezke-
dik el. Sosem gondolt arra, 
hogy valamelyik országos 
médiumnál dolgozzon? 

– Nem mondom, hogy nem 
fordult meg a fejemben, de 
igazából nem szeretnék vál-
tani. Itt családias a hangu-
lat, összetartó a társaság, 
ragaszkodunk egymáshoz. 
Szabó Réka kollégámmal 
például szinte indulás óta 
együtt dolgozunk – ő pár hó-
nappal később jött a tévéhez, 
mint én –, és nemcsak kolle-
giális, hanem baráti is a vi-
szonyunk.

– Ön boldog ember lehet: 
teljesült a gyermekkori álma, 
azt csinálhatja, amit mindig 
is szeretett volna. Vagy még-
sem? Csalódott, vagy azt 
kapta, amiről fiatalon ábrán-
dozott?

– Még mindig nagyon sze-
retem ezt a szakmát. Persze, 
vannak apróbb bosszúságok, 
döccenők, ugyanakkor hatal-
mas dolognak tartom, hogy a 
forgatások során olyan he-
lyekre is eljutok, amelyeknek 
egyébként a létezéséről sem 
tudtam volna, és olyan embe-
rekkel ismerkedhetek meg, 
akikkel amúgy sosem talál-
koztam volna. Persze, néha 
egy kicsit monoton ez a mun-
ka is, hiszen vissza-vissza-
térnek ugyanazok a témák, 
ám egy-egy riport sikeresen 
kizökkent ebből a monotoni-
tásból. És mint már említet-
tem, nagyon jól érzem ma-
gam a kollégáim között. Nem 
tudom elképzelni, hogy egy 
több ezer főt alkalmazó nagy 
médiumnál olyan családias 
és jó hangulat lenne, mint az 
Érdi Televíziónál.

Endresz Dóra 2000-ben érettségizett a Vörösmarty gimnázi-
umban, 2005-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen 
diplomázott. Végzettsége szerint magyar nyelv és irodalom 
szakos bölcsész és tanár. Az Érdi Televíziónál annak 2005-ös 
megalakulása óta dolgozik mint szerkesztő–riporter, műsor-
vezető. 2007 decemberétől 2008 áprilisáig a százhalombattai 
Rádió6-nál is vezetett műsort. 2014-ben elnyerte a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Média díját. Férjével Diósdon él.

Interjú Endresz Dóra szerkesztő-riporter, műsorvezetővel

Tíz éve az Érd Tévé képernyőjén

Míg kezdetben a legfeljebb tízperces Híradóban egy, maximum két forgatott anyag volt, ma már naponta negyedórás a műsor, minimum négy forgatott anyaggal

„A már leforgatott anyagot megszerkesztem, kísérőszöveget írok hozzá, ezt követően kerül sor a szöveg 
felmondására, illetve a vágásra”

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Médiadíjával. Dóra nem csak 
ezt köszönheti a rendőrségi tudósításoknak…
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„Az 1848-as szabadságharc a magyar történelem egyik legnemesebb 
fejezete. De nem az első és nem is az utolsó azok sorában, amikor a 
magyarok a szabadság védelmére esküdtek, akár az életük árán is. Leg-
többször elsőként Európában” – emelte ki beszédében T. Mészáros András 
polgármester a nemzeti gyásznapon, október 6-án, a Kálvin téri reformá-
tus templomkertben megtartott emlékünnepségen.

1996 óta minden esztendő-
ben a Kálvin téri református 
templomkertben álló emlék-
mű körül gyűlnek össze az 
érdiek október 6-án, hogy fe-
jet hajtsanak az 1949-ben ki-
végzett honvédtisztek emlé-
ke előtt.

Az emlékmű újjáépült, 
megszépült környezetében 
megrendezett idei koszorú-
zási emlékünnepségen első-
ként Erdélyi Takács István, 
a helyi református gyüleke-
zet lelkipásztora köszöntötte 
az egybegyűlteket. Kiemelte: 
bár napjainkban egyre töb-
ben gondolják azt Európá-
ban, hogy az elődeink által 
vérrel és verejtékkel megte-
remtett értékek már nem fon-
tosak, velük ellentétben, mi 
magyarok mégis úgy véljük, 
hogy emlékeznünk kell azok-
ra, akik életüket áldozták a 
hazáért, a szabadságért, és 
akiknek a mai békés és sza-
bad életünket köszönhetjük!

Az október 6-ai ünnepség-
re mindig lelkesen készül-
nek a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola diákjai is. 
Az iskola kórusával közösen 
elénekelt Himnusz és a Bu-
kovinai Székely Népdalkör 

műsorát követően T. Mészá-
ros András, városunk pol-
gármestere mondott emlék-
beszédet: „166 évvel ezelőtt 
ezen a napon Arad várában 
13 mártír állt szemben hóhé-
raival. Ugyanazokban a per-
cekben Pesten az első felelős 
magyar kormány miniszter-
elnöke, Batthyány Lajos gróf 
nézett kivégzői szemébe. A 
szabadságharc leverését kö-
vetően Európa-szerte meg-
döbbenést keltettek a meg-
torlások, amelyek során 
becslések szerint 130 embert 
végeztek ki, és ezreket ítél-
tek súlyos börtönbüntetésre. 
Az ügy, amelyért életüket 
áldozták e bátor emberek, a 
szabadság volt. Magyaror-
szág és Európa szabadsága” 
– mondta a polgármester. 
Azt is hangsúlyozta, hogy 
azért döntöttünk az Európai 
Unióhoz való csatlakozás 
mellett, mert hittük, hogy a 
magyar nemzet által évszá-
zadok óta képviselt eszmék, 
értékek, ideák Európáéi is. 
De nem számítottunk arra – 
fűzte hozzá –, hogy az új, 
megoldásokat, utakat kere-
ső országok ellen, mint ami-
lyen Magyarország, össze-

hangolt támadás zajlik majd. 
Nem számítottunk arra, 
hog y a görög-zsidó -
keresztény hagyományok 
semmivé foszlanak s ezt Eu-
rópa vezető államai tétlenül 
nézik, sőt némelyik bátorítja 
is az ez irányú törekvéseket. 
Számunkra a világ legter-
mészetesebb dolga, ha az 
ember megvédi a családját, a 
hazáját, a tágabb közössé-
get, amelynek tagja. Azokat 
az értékeket, amelyeket e 
közösség egységesen magá-
énak vall. Magyarország 
ugyanígy ezer éve védi Eu-
rópa határait. Nekünk ma 
már a schengeni egyezmény-
ben is rögzített kötelezettsé-
günk az ország és az Euró-
pai Unió külső határainak 
védelme. Mivel az unió nem 
képes  vagy nem hajlandó rá, 
Magyarországnak kell meg-
védenie e határokat. Ez most 
a dolgunk. Mert tévedés ne 
essék: ez is a szabadságról 
szól. Európa s az európai 
nemzetek szabadságáról – 
hangsúlyozta T. Mészáros 
András, aláhúzva, hogy 
nincs olyan mérleg, amelyen 
a szabadságunkkal, bizton-
ságunkkal, közös értékren-

dünk védelmével szemben 
bármi más megmérhető vol-
na!

A polgármester beszédét 
követően a Kőrösi iskola di-
ákjai adtak műsort, majd ko-
szorúzás következett. Első-
ként T. Mészáros András 
polgármester, Bács István, 
Simó Károly és Tóth Tamás 
alpolgármesterek a város ön-
kormányzata nevében he-
lyeztek el koszorút az aradi 
vértanúk emlékművénél, 
majd a közgyűlési frakciók, a 
politikai pártok érdi szerve-
zeteinek képviselői, a helyi 
nemzetiségi önkormányza-
tok vezetői, a civil szerveze-
tek képviselői, végül pedig a 
megemlékezők hajtottak fejet 
és koszorúztak, illetve egy-
egy szál virággal emlékeztek 
az aradi vértanúkra.

n Bálint Edit

A magyar az egyik legtöb-
bet dolgozó nép Európában, 
mégsem becsüli meg a kor-
mány a munkájukat, mert 
nem kapják meg a megélhe-
tésükhöz szükséges elegen-
dő fizetést – hangsúlyozta 
Szűcs Gábor, a Magyar Szo-
cialista Párt érdi szervezeté-
nek elnöke, önkormányzati 
képviselő, aki október 9-én, 
„Fizetésemelést 2015-ben!” 
címmel tartott sajtótájékoz-
tatót pártja kezdeményezé-
séről – vagy ahogy ő fogal-
mazott: „követeléséről” – az 
érdi Polgárok Házában.

Az MSZP azonnali bér-
emelést indítványoz mind-
azoknak, akik működtetik a 
magyar államot, azaz a köz-
alkalmazottaknak, köztük a 
tűzoltóknak, rendőröknek, 

ápolóknak, a szociális és a 
közigazgatási szférában és 
a közoktatásban dolgozók-
nak, akik nap mint nap azért 
fáradoznak, hogy a magyar 
államot működtessék. Az a 
javaslatuk, hogy a közszfé-
rában foglalkoztatottak kö-
zül senki ne kapjon 150 ezer 
forint alatti bért, ezért – sze-
rintük – a közalkalmazottak 
fizetését legalább 50 száza-
lékkal meg kell emelni. Java-
solják továbbá, hogy a mini-
málbér 170 ezer forintra, 
míg az egyetemi végzettség-
gel rendelkezők minimális 
fizetése 200 ezer forintra 
emelkedjen! – jelentette ki 
Szűcs Gábor, hozzátéve, 
hogy a felsorolt összegeket 
nem bruttóban, hanem net-
tóban értik. n BE

október

a szabadság napja

2015. OKTÓBER 23. PÉNTEK 11 ÓRA
ÜNNEPSÉG ÉS KOSZORÚZÁS  
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE

Ünnepi beszédet mond: T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester

Közreműködik: Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész, a Harmónia  
Vegyeskar Dömötör Zsuzsanna vezetésével,a Gárdonyi Géza Általános Iskola  
és Gimnázium tanulói. Felkészítő tanár: dr. Srágliné Molnár Beáta

az ünnepség helyszíne: városközpont, az 1956-os emlékmű tere.

Az ünnepséget  követően a művelődési központban 
az Érdi Kamarazenekar koncertje 
magyar szerzők műveiből.

november

az emlékezés napja
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ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE 

Novemberben kezdetét veszi a három hek-
tárnál nagyobb állami földek árverezése. T. 
Mészáros András polgármester az ezzel kap-
csolatos tudnivalókról számolt be múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján.

A Földet a gazdáknak 
program során az elmúlt egy 
évben körülbelül ötezer da-
rab három hektár alatti terü-
letet értékesített a Nemzeti 
Földalap, míg a három hek-
tárnál nagyobb földekért 
novemberben kezdődhet meg 
a licit. Mint T. Mészáros And-
rás elmondta, az árveréseket 

a megyei jogú városokban 
tartják, így Pest megyében a 
gazdák Érden licitálhatnak 
az állami tulajdonú földekre. 
Az árverésekre az Érd és 
Környéke Ipartestület szék-
házának első emeletén kerül 
majd sor november elseje és 
december 31. között. Az indu-
ló ár a helyben szokásos for-

galmi ár plusz tíz százalék 
lesz – tette hozzá a polgár-
mester, aki hangsúlyozta: a 
vásárláshoz a Magyar Fej-
lesztési Bank kedvezményes, 
2,5 százalékos kamatú hite-
lét is igénybe vehetik a gaz-
dák. Önerőre nincs szükség, 
a fedezet maga a föld, amit 
húsz évig nem idegeníthet 
majd el új tulajdonosa.

– A program országszerte 
ötvenezer, zömmel tíz hek-
tár alatti területet érint. 
Egy gazda legfeljebb há-
romszáz hektárt vásárolhat 
– mondta a polgármester, 

aki arra is felhívta a figyel-
met, hogy az árverésen 
erdő-, illetve védett terüle-
tekre nem lehet licitálni.

Kérdésünkre T. Mészáros 
András elmondta: Érd kör-
nyékén viszonylag kevés, 
100–200 hektár állami földte-

rület maradt, mivel a valami-
kori törökbálinti állami gaz-
daság érdi földjeit még a ’90-
es években privatizálták, és 
ami van, annak a mérete 10 
hektár alatti – ugyanakkor a 
környéken vannak még na-
gyobb állami földek. n á. K.

Temető nyitva tartás
Tájékoztatás az Ercsi úti Temető nyitva tartásáról 
és a VOLÁNBUSZ többletjáratainak menetrendjéről 
mindenszentek és halottak napján.
A temető nyitva tartása:
Október 30-án, pénteken 8.00 órától 20.00 óráig
Október 31-én, szombaton 7.00 órától 21.00 óráig
November 1-jén, vasárnap 7.00 órától 21.00 óráig
A temetőbe ezen a három napon csak a mozgásukban 
korlátozott személyt szállító gépkocsival lehet behajta-
ni, a Jolán utcai bejáraton. A Jolán utcába – az említett 
autók és az ott lakók kivételével – fenti napokon tilos a 
behajtás! Parkolás céljából az Ercsi úti nagy parkolót, 
valamint a sportpálya parkolóját lehet igénybe venni!
A VOLÁNBUSZ Zrt. 2015. október 31-én (szombaton) és 
november 1-jén (vasárnap) Érd, autóbusz állomás és 
Érd, temető megállóhelyek között óránként közlekedő 
többletjáratokat indít. Ezek a többletjáratok a 710-715 
Budapest–Érd–Százhalombatta vonalon – menetrend 
szerint – szintén óránként közlekedő autóbuszokkal 
együtt félóránkénti kiszolgálást biztosítanak a buszpá-
lyaudvar és a temető közötti viszonylatban.

Az energiabiztonság és a 
fenntartható energiagazdál-
kodás szempontjából nélkü-
lözhetetlen a nemzetközi 
együttműködés, amelynek el-
sődleges törekvése az ellátási 
útvonalak kockázati tényező-
inek felszámolása és az ener-
giakereskedelem támogatása 
– mondta Aradszki András 
energiaügyért felelős állam-
titkár a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és az Energia 
Charta Titkársága által közö-
sen szervezett budapesti 
Energia Charta Fórumon, 
2015. október 7-én.

Az államtitkár beszédében 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
az energiaellátással kapcso-

latos kihívások túlmutatnak 
Európa határain, ezért is 
szükséges a folyamatos kon-
zultáció. Minden eszközzel 
törekedni kell az energiabiz-
tonság megteremtésére, te-
kintettel a növekvő globalizá-
cióra és az energetikailag 
egymásra utalt országok 
helyzetére.

Az energiaunió stratégiája 
az energiaellátás biztonsá-
gára és a megfizethető ener-
giaárakra fókuszál. Ezeket 
párhuzamosan és szoros 
együttműködésben, közös 
erőfeszítésekkel szükséges 
megvalósítani, hiszen ez se-
gíti leginkább az európai vál-
lalatok versenyképességé-

nek növelését és az energia-
ellátással kapcsolatos kihí-
vások mielőbbi leküzdését – 
emlékeztetett Aradszki And-
rás. – A legfontosabb intézke-
dés tehát a még hiányzó 
energetikai infrastruktúra 
kiépítése, amellyel biztosít-
ható az interkonnektivitás, a 
diverzifikáció, és aminek kö-
szönhetően a különböző kül-
ső energiaforrások egymás-
sal versenyhelyzetbe kerül-
hetnek.

A fórumon az Energia 
Charta főtitkára, Urban 
Rusnák megnyitó beszédé-
ben ismertette a szervezetnek 
az energiaunió megvalósítá-
sában és az energiaellátás-

biztonság kihívásainak keze-
lésében vállalt szerepét, to-
vábbá köszönetét fejezte ki a 
magyar félnek az elmúlt évek-
ben az Energia Charta Tit-
kárságával folytatott aktív 
együttműködéséért.

A 2015. május 20–21-ei mi-
niszteri konferencián elfoga-
dott Nemzetközi Energia 
Charta fő célja az aláíró tagál-
lamok közötti együttműködés 
megerősítése az energetika 
területén. A Nemzetközi Ener-
gia Charta több – köztük an-
gol, francia és spanyol – nyel-
ven is elérhető a szervezet hi-
vatalos weboldaláról: http://
international.energycharter.
org/iec/what-is-the-charter/.

Elhunyt Göncz Árpád

Érd Megyei Jogú Város 
közleményben fejezte ki 
együttérzését a 94 éves korá-
ban elhunyt Göncz Árpád 
elnök úr családjának. Mint T. 
Mészáros András polgármes-
ter írta: „Tisztelettel őrizzük 
emlékezetünkben a volt ál-
lamfőt, aki aktív és fontos 
politikai szereplője volt azok-
nak az éveknek, melyekben 
Magyarország a diktatúrá-
ból a demokráciába való át-
menet útjára lépett.”

Új üzletszabályzat
Az Érd és Térsége 

Víziközmű Kft. üzletsza-
bályzata a Magyar Energeti-
kai és Közmű-szabályozási 
Hivatal 2015. szeptember 
25-i jóváhagyásával módo-
sult. Az egységes szerkezet-
be foglalt üzletszabályzat 1. 
sz. módosítása 2015. szep-
tember 30-tól hatályos, a 
jóváhagyott módosítások a 
hatálybalépés előtt megkö-
tött szerződésekre is érvé-
nyesek. További informá-
ció: www.erdivizmuvek.hu

Helyreigazítás
Az Érdi Újság XXV. évf. 3. 

számában, Sebestyénné 
Majchrowska Ewával készített 
interjúban hibás adat jelent 
meg. Az Érdi Lengyel–Ma-
gyar Kulturális Egyesület el-
nöke 2003–2014 között Rege 
Béláné szül. Chud zi kie wicz 
Wladyslawa volt, az elnöki 
tisztséget 2013-tól Bazsóné 
Megyes Klára tölti be.

HírHasáb Az ügy, amelyért életüket áldozták, a szabadság volt

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Erdélyi Takács István: „emlékez-
nünk kell azokra, akik életüket 
áldozták a hazáért”

Fizetésemelést követel az MSZP

Érden lehet licitálni  
a Pest megyei földekre

Mint ismeretes, Érd negyvenmilliárd forint támogatásban 
részesül a Modern Városok program keretében. T. Mészáros 
András elmondta, jelenleg azon dolgoznak, hogy e forráso-
kat bevonják a fejlesztésekbe: szerdán a Nemzetgazdasági 
Minisztériumban tárgyalt a város vezetése a költségvetésért 
felelős helyettes államtitkárral a finanszírozás ügyében.
– Uniós pénzekből e fejlesztések már nem megvalósíthatók, 
hiszen csupán 800 millió forint jut térségünkre. Ugyanakkor 
állami forrásból, a Modern Városok program keretében kö-
tött megállapodás értelmében, 26 projektünk készülhet 
majd el. Az ezekkel kapcsolatos tárgyalások, előkészítések 
már zajlanak, van, ahol már a terveztetés is folyik. Remélem, 
a jövő évben már a konkrét megvalósulásról is be tudunk 
majd számolni – zárta szavait a polgármester.

Az energiaszektor kihívásairól tárgyaltak

Az államtitkár reményét fejezte 
ki, hogy a budapesti fórum ha-
zánk energetikai kihívásokra ref-
lektáló nyitottságát is bizonyítja 
és e rendezvénnyel Magyaror-
szág hozzájárulhat mind a Nem-
zetközi Energia Charta, mind pe-
dig a közös megoldásokban ér-
dekelt felek céljainak eléréséhez
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Az erdélyi tájak és műemlékek szépségeit, az 
egyénileg felfedezett csodákat hozták el Érd-
re azok az alkotók, akik idén is részt vettek az 
immár tizenkettedik alkalommal megrendezett 
Nagypetri Művésztelep munkájában.

Aki még soha nem járt Kalo-
taszegen, most a tárlat segít-
ségével lehetősége nyílik egy 
rövid, képzeletbeli utazásra. 
A különleges csoportos kiállí-
tás Benkóczi Péter Érden élő 
festőművésznek köszönhető, 
aki már a kezdetektől nem-
csak aktív résztvevője, hanem 
szervezője is a Nagypetri Mű-
vésztelepnek. Mint elmondta: 
az ott szolgálatot teljesítő lel-
kész házaspár álmodta meg 
2003-ban a művésztelepet. Az 
alkotók meghívásának az volt 
az alapelve, hogy Erdélyből és 
Mag yarországról közel 
egyenlő arányban érkezzenek 
festők, faragók, grafikusok, 
később pedig az új tagok a ko-

rábbi résztvevők ajánlása 
alapján évente kapnak meghí-
vást. Az így kialakult művészi 
és egyben baráti társaságnak 
elsősorban az a célja, hogy, 
ami még megmenthető a meg-
lévő építészeti hagyományok-
ból, érintetlen természeti kin-
csekből, azokat, ha másként 
nem, saját alkotásaikon ke-
resztül őrizzék meg, hiszen 
lehet, hogy néhány év múlva 
teljesen megváltozik az ap-
rócska település arculata, a 
kapuk, a kerítések, a most lát-
ható utcakép vagy éppen a 
természeti környezet.

Kőrösi László és Erzsike, 
a lelkészpár álma nemcsak 
valóra vált, hanem évről évre 

gazdagítja a falu értékeit, hi-
szen az alkotók az ellátás fe-
jében egy-egy művet hagy-
nak ott cserében. A többi 
munkából pedig, amelyek 
nem maradtak Nag y-
petriben, egy ragyogó kiállí-
tást láthatnak az érdiek.

A különleges tárlatot 
Feledy Balázs művészeti író 
nyitotta meg, október 9-én. 
A  művésztelepek értékéről 
szólva kiemelte, hogy ezek az 
alkotótáborok a résztvevők 
számára egyfajta nyitást is 
jelentenek a világra és kiváló 
lehetőség az információk 
áradására, valamint a kap-
csolatteremtésre is. A képző-
művészet egyébként megle-
hetősen magányos tevékeny-
ség, így természetes, hogy 
valóságos felüdülés a művé-
szek számára, ha időről-idő-
re egy-egy közösségben al-
kothatnak. Jót tesz nekik az 
otthoni műhelyből való kisza-
kadás, mert a megszokottól 

eltérő, merőben más impul-
zusok érik őket, ezáltal pedig 
ledőlnek a maguk által felál-
lított határok, így szabadab-
bá válik a fantázia, miközben 
egymásra is hatnak. Feledy 
Balázs utalt arra is, hogy a 
művésztelepek szellemisége 
az alkotókedvet is felélénkíti, 
mert a jó közösség feloldja a 
magányt és a szorongást.

A huszonnégy alkotó cso-
daszép festményei és pasz-

tellképei mellett valóságos 
különlegességnek számíta-
nak a fafaragások, a fehér 
hímzéssel készült textília 
vagy a rongy ragasztásával 
létrehozott tájképek.

A kiállítás megnyitóján a 
Bukovinai Székely Népdal-
kör két tagjának előadásá-
ban erdélyi népdalokat hall-
hatott a közönség. A tárlat 
megtekinthető november 
8-ig. n B.E.

Ki köszönjön előbb, ho-
gyan nyújtsunk kezet, kit 
hogyan szólítsunk meg és 
még számos, a mindennapi 
életünkben rendszeresen 
előforduló viselkedési nor-
máról, az együttélés „közle-
kedési szabályairól” tartott 
roppant szórakoztató elő-
adást a városi könyvtárban 
Görög Ibolya, hazánk egyik 
legismertebb protokollszak-
értője, aki évekig a Minisz-
terelnöki Hivatal protokoll-
főnöke volt.

Legtöbbünknek alapvető-
en az a meggyőződése, hogy 
tud viselkedni, pedig bizto-
san mindenki került már 
olyan helyzetbe, hogy elbi-
zonytalanodott, ha maga-
sabb rangú emberrel kellett 
találkoznia, vagy esetleg 
egy fontos állásinterjúra ké-
szült. Azt gondolnánk, hogy 
a protokoll kizárólag a ma-
gas tisztséget viselő embe-

rekre és az államközi kap-
csolatokat ápoló személyek-
re vonatkozik, de ez tévedés, 
hiszen a mindennapi életben 
is nap mint nap emberekkel 
érintkezünk: munkahelyen, 
hivatalokban, boltokban 
vagy akár az utcán, és egy-
általán nem mindegy, ho-
gyan viselkedünk, ismer-
jük-e és alkalmazzuk-e az 
elvárható viselkedéskultú-
rát. Alapvetően a hitelessé-
get kérjük számon, a hiteles-
ség feltétele pedig az euró-
paiság – mutatott rá Görög 
Ibolya protokollszakértő, 
aki október 7-én, az Orszá-
gos Könyvtári Napok érdi 
programjai keretében volt a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár vendége.

Azt, hogy ki a bunkó, az is 
tudja, aki bunkó! – állapítot-
ta meg az előadó, arra utal-
va, hogy sokan pontosan 
tudják, hogyan illene visel-

kedniük, de mégsem azt te-
szik. Jó példa erre a köszö-
nés, ami napjainkban szinte 
kiment a divatból. Pedig ak-
kor is illik köszönni, ha sen-
ki nem fogadja! Aki belép 
valahová, köszön. Gyakran 
a társadalomba való beil-
leszkedésünk és társas 
együttélésünk múlik a meg-
felelő viselkedésen és jó, ha 
tudjuk, hogy soha sem késő 
változtatni a rossz szokása-
inkon, kulturálatlan visel-
kedésünkön. A „márpedig 
én ilyen vagyok” hozzáállás 
nem elfogadható, ráadásul 
az effajta mesterséges be 
nem illeszkedés előbb vagy 
utóbb visszaüt, mert a visel-
kedése miatt nem fogadják 
be a közösségbe – hangsú-
lyozta Görög Ibolya, hozzá-
téve, hogy jelenünk másik 
rossz szokása a feleslegesen 
túl hangos beszéd. Üvöltő 
emberek tömkelegével talál-

kozunk, ami a fülhallgatók 
gyakori használatának le-
het a következménye, mert a 
sérült dobhártyával nem 
hallják a belső hangjukat, 
ezért harsányak lesznek a 
mindennapi beszédben.

Arról is beszélt, hogy ki 
nyújtson először kezet: min-
dig a nő a férfinak, a fogadó 
fél az érkezőnek. Gondolták 
volna, hogy másként kom-
munikál az ember, ha asz-
talnál ül, egyenes derékkal, 
és másként beszél, ha egy 
kanapén helyezi magát ké-
nyelembe? Majd az előadó 
arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a csúnya verbális kom-
munikációért elsősorban a 
médiumok a felelősek. A 
megszólításról pedig úgy 
vélte, nem lehet mindenkit 
letegezni, de miután megtör-
ténik az összetegeződés, 
már nem lehet visszatérni a 
magázódásra.

Az öltözködésnél elsősor-
ban azt kell figyelembe ven-
ni, hogy milyen stílus illik 
abba a szerepkörbe, amely-
be tartozunk. Például egy 
politikus még nyáron se ve-
gyen fel rövidnadrágot, a 
hölgyek meg túl rövid szok-
nyát, mert minden tekintet a 
lábra szegeződik, és senki 

sem fog emlékezni arra, 
amit mondott!

Görög Ibolya hosszú éve-
kig a Miniszterelnöki Hiva-
tal protokollfőnöke volt, így 
néhány példán keresztül a 
diplomáciai protokoll hibáit 
is bemutatta a könyvtári est 
résztvevőinek. Sikerkönyvei 
– amelyekben nemcsak a 
diplomáciai protokollt, ha-
nem a mindennapi viselke-
dési kultúránkat is csiszolja 
– a könyvtárból is kikölcsö-
nözhetőek. n Bálint

Jól sikerült az első őszi Czabai-kerti művészeti piknik, amelyen nem-
csak szabadtéri kiállítás várta az érdeklődőket, hanem versek és dalok 
is elhangzottak. A Poly-Art alkotói és az Irodalomkedvelők klubja már a 
következő, hasonló rendezvényét tervezi.

Bár nem volt kegyes az 
időjárás, mégis sokan eljöt-
tek az első művészeti pik-
nikre, amit városunk egyet-
len, még megmaradt őstöl-
gyesében szerveztek a Poly-
Art alkotói, azaz a KÉK 
(Képzőművészek Érdi Kö-
zössége) tagjai, valamint az 
Irodalomkedvelők klubja.

Az érdi alkotókhoz egy 
budapesti festő is csatlako-
zott, aki egy művésztelepről 
érkezve, tájakat, vizeket, fá-
kat megörökítő képeit hozta 
el Érdre. Az érdi csoportban 
ugyancsak először jelentke-
zett képzőművészeti mun-
káival egy ígéretes, ifjú te-
hetség, aki azt is elárulta: 
épp e napon ünnepli a 18. 
születésnapját. A KÉK tag-
jai közül is többen hoztak 
természeti témájú alkotást, 
ahol a figuratív munkák kö-
zött a lírai absztrakció is jól 
megfért.

Az irodalomkedvelők sem 
jöttek üres kézzel, ki-ki ked-
venc klasszikusát vagy sa-
ját költeményét hozta el a 
művészeti piknikre. Ezúttal 
nemcsak jól öltözött, hanem 
jó melegen felöltözött embe-
rek állták körül a képeket, 
hiszen a nap csak nem akart 
kisütni, de a különleges lát-
vány és az egymás után so-

rakozó versek egyre jobban 
átmelengették a résztvevő-
ket, olyannyira, hogy szinte 
fel sem tűnt az egyre hűvö-
sebb fuvallat.

A szép számban egybe-
gyűlt érdeklődőket Daróci 
Lajosné Márta, az Iroda-
lomkedvelők klubvezetője 
köszöntötte, emlékeztetve, 
hogy nem először élvezik a tölgyes tulajdonosának, 

Czabai Balázsnak a ven-
dégszeretetét, korábban is 
tartottak nála irodalmi ösz-
szejövetelt. A szabadtéri ki-
állítás ötletgazdája, Bálint 
Imre pedig röviden kifejtet-
te: e gyakran fejtetőre állí-
tott jelenünkben nincs sem-
mi furcsa abban, ha nem egy 
zárt terű galériában várják 
az alkotások az érdeklőket, 
hanem szabadtéren, termé-
szetes környezetben, magas 
fák árnyékában, hiszen 
olyan érték veszi körül őket, 
ami mindenkihez közel áll, 

miért ne kötnék tehát össze 
a friss levegőt a természet 
és a művészet együttes élve-
zetével?

Az irodalom és képzőmű-
vészet összhangját elsősor-
ban az a spontán döntés 
adta, hogy aki verset olva-
sott fel, azon kép mellé állt, 
amelynek témáját közel 
érezte költeményéhez. Kül-
ső és belső tájak, érzések, 
érzelmek, évszakok, víz, 
szél, eső, napsütés, mada-
rak, fák és még számos em-
lék és gondolat szavakban, 
képekben és persze dalok-

ban. Ez utóbbiak Benkóczy 
Péter és felesége, Márta elő-
adásában hangzottak el.

Végül a meglepetés sem 
maradhatott el: Somfai Ist-
ván, a Poly-Art elnöke egy 
átköltött dallal köszönte 
meg Czabai Balázsnak, 
hogy helyet adott ennek az 
egyedülálló rendezvénynek. 
Az első őszi Czabai-kerti 
piknik sikerén felbuzdulva 
pedig már az újabb találko-
zást tervezik a szervezők, 
hiszen a tavasz is rengeteg 
lehetőség rejt magában.

n Bálint Edit

A Nagypetri Művésztelep kiállítása a Szepes Galériában

Varázslatos Kalotaszeg 
huszonnégy festő közvetítésével

Azt, hogy ki a bunkó, az is tudja, aki bunkó

Hitelesség és európaiság 
viselkedési kultúránkban

Versek és festmények – nagyszerű találkozás. Habos László és 
Bálint Imre

Benkóczy Péter és felesége, Márta zenével, megzenésített versekkel érkeztek

Görög Ibolya: „Macerás, nagyon 
macerás dolog másokkal együtt 
élni! Odafigyelni, segíteni, meg-
szólítani, kérni valamit másoktól 
(te jó ég!) – csupa kínos ügy… 
egy merő macera.”

Keresztes Zsuzsa Torockó felé című alkotása rongyokból ragasztva 
készült

Első őszi művészeti piknik a Czabai-kertben

Festmények és versek az égig érő fák alatt

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

28
68
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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

67
96

Szaunázók boltja
 Szaunázási kellékek
és egyéni tanácsadás

 Szaunaméz, szaunasó
 Természetes illóolajok,
gyógynövények

 Szaunavirgács, spa
papucs, szaunatextilek

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

28
71
66

Bádogos tetőfedő – építőanyag kereskedés

Vásároljon weBáruházunkBan!

www.epitoanyag-center.hu
1211 Budapest, Mansfeld P. u. 27.
(a régi posztógyár területén)
Tel./Fax: +36-1/278-0204
+36-30/552-9676, +36-30/228-3829
iroda@epitoanyag-center.com

kedVezményeinkről és szállításról érdeklődjön irodánkBan!

• Bádogos termékek széles választéka
• Gipszkarton rendszerek
• OSB
• Tetőfedő anyagok – kiegészítők, cserepek
• Hő-, hang-, vízszigetelések
• Bitumenes szigetelőanyagok
• Térkövek, burkolatok
• Kerti vízelvezető rendszerek
• Nyílászárók
• Falfestékek
• Falazóanyagok, vakolórendszerek
• Falburkolatok
• Kéményrendszerek

KiviTelezéST iS vállaluNK!

28
68

08

Csökkentse fűtésszámláját
akár 45%-kal!

Unical kazánok MOST listaár –48%
kedvezménnyel elérhetők (értékesítés
és készülékcsere teljes ügyintézéssel)

Gurabi Zoltán Tel.: 06-30-942-5246
E-mail: lassiebt@gmail.com

28
50

41
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a Magyar Földrajzi Múzeum és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár által rendezett
Szabadulás nélkül –

 - az Érd és környékéről a Szovjetunióba kényszermunkára 
elhurcolt honfitársaink emlékére 

című időszaki kiállítás megnyitójára 

Időpont: 
2015. október 21. szerda 17 óra

Helyszín: 
a Magyar Földrajzi Múzeum emeleti, időszaki kiállítótere

(2030 Érd, Budai út 4.) 

Program:
Köszöntőt mond: T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármestere

A kiállítást megnyitja: Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, 
országgyűlési képviselő

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium műsora
Felkészítő tanár: Dr. Srágliné Molnár Beáta

A kiállítás megtekinthető: 2016. május 15-ig

A kiállítást támogatta: 
Nemzeti Kulturális Alap és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Felelős kiadó: Dr. Kubassek János
Magyar Földrajzi Múzeum

2030 Érd, Budai út 4
23/363-036

www.foldrajzimuzeum.hu

MEGHÍVÓ

SZABADULÁS NÉLKÜL

Doberdó Érden (is) van
Tegnap délután feleségem-

mel a Doberdón voltunk. Persze, 
nem „azon” a fennsíkon, hanem 
az M7-esen túl, Parkváros nyu-
gati szélén. Tudtam én azt már 
rég, hogy Érden van Doberdó, 
mesélte apósom, útközben, ami-
kor elvitt egyszer magával. Na-
gyon jó szobafestő-mázoló mes-
ter volt és egy kastélyban kapott 
munkát. A kastély is érdekelt és 
segíteni is tudtam neki a mun-
kájában. Útközben, a Bem tér 
környékén jártunk, amikor Do-
berdót említette. Hogy arra van.

A pesti viccek tomboló bur-
jánzásának évtizedeiben fel-
bukkantak régi – és nem egy-
szer morbid – élcek is. Ezek 
egyike játszódott egy korabeli 
utcai illemhelyen. Olyanra gon-
doljunk, mint a vidéki ivók, fut-
ballpályák régebbi, falravizelős 
budijai. A poén bevezetője az a 
kérdés volt, hogy „Sz-sz-szintén 
Doberdó?” Morbid vicc, mond-
tam az imént, mert a harctéri, 
háborús (ideg) sérülésekkel baj-
lódó, légnyomástól sérült embe-
rekkel élcelődött.

Váratlanul bukkant elő a ko-
pár fennsík neve, egy jó évtized-
del később. Akkor az érdi 
könyvtárban dolgoztam már, 
mert az akkori tanácselnök elv-
társ fegyelmi elbocsátásomat 

rendelte el, ugyanis az állásom-
hoz járó szolgálati lakást más-
nak játszotta át, amikor az elő-
ző lakó végre hajlandó volt on-
nan elköltözni (bezárt a bögre-
kocsma a sporttelepen). A mun-
káltatóm, a GAMESZ vezetője 
és a Művelődési Osztály akkori 
vezetője jóvoltából nem kerül-
tem utcára, csak az Érdre költö-
zésem okát, a törvénytelenül el-
vett lakhatásomat vesztettem 
el. A pártban is megfelelő funk-
cióval bíró osztályvezető em-
bersége következtében kerül-
hettem a könyvtárba – nem 
mindenki örömére.

Doberdó, még egyszer
Abban az időben, ha jól em-

lékszem, „Köztünk élő történe-
lem”, vagy valami hasonló mot-
tóval „pártunk és kormányunk” 
jeleseinek visszaemlékezéseit 
tartalmazó könyvsorozat is in-
dult és Érden is megszervezték 
a szóbeli visszaemlékezések 
módszeres összegyűjtését. A 
főleg pedagógusokból álló gyűj-
tők közé engem is delegáltak. 
Akkor hallottam először, Kiss 
Imrével készített interjú alkal-
mával az itteni málenkij robot-
ról. Eléggé megdöbbentett. Gon-
dolom, az összegyűjtött jegyző-
könyvek valamelyik pártarchí-
vumba kerülhettek – érdekelne 

az anyag. Amikor megkérdez-
tem, tavaly, a szervező nem is 
emlékezett az akcióra. Sajnos.

A Városi Könyvtárban került 
kezembe (talán akkor érke-
zett?) Apró Antal visszaemléke-
zése, amelyben megírta, hogy a 
fronton át akartak jutni a fővá-
rost bekerítő szovjet alakula-
tokhoz, úgy érkeztek az érdi 
kopár, köves fennsíkra, amelyet 
találóan „Doberdónak nevez-
nek”. Kíváncsi lennék, vajon ki-
selejtezték-e a rendszerváltás 
után, vagy megmaradt a könyv, 
helytörténeti/helyismereti ada-
lékként. Konkrétabb tény, mint 
a még máig is emlegetett „Sza-
páry kastély kazamatája”, ahol 
„a gróf láncra verve rabosko-
dott”.

És még egyszer 
Doberdó

Nyomtatásban is találkozha-
tunk a nevével. Amikor a „föld-
rajzi múzeumi tanulmányok” 4. 
számához, a szerkesztőnek, dr. 
Balázs Dénesnek leadtam a 
„Két XVII. századi útleírás tu-
dósítása Érdről” c. értekezése-
met, nem tudtam, hogy ugyan-
abban a számban megjelenik 
Daróci Lajosné tanulmánya Érd 
földrajzi neveiről.

Parkváros szakaszcím 
alatt szerepel Parkváros 

(Érd-Parkváros), Erdőváros, 
Dombosváros, Munkásvá-
ros, Ilka major (Ilkamajor), 
Weekend-telep, Hamzsa-
bégi-erdő, Suma; utána Do-
berdó következik. A leírást 
idézem:

„Ilkamajortól ÉNy-ra (túl az 
autópályán) fekvő karsztos 
mészkőfennsík. Kopárságával 
hasonlít a Trieszt melletti 
Doberdo falu környékére, ahol 
az első világháború alatt a ma-
gyar katonák véres harcokat 
vívtak az olaszokkal. Nyilván-
valóan innen ered a terület népi-
es elnevezése. A két világhábo-
rú közt ezt a víztelen, terméket-
len részt is felparcellázták.”

Tusculanum
Az előzőekben idézett tanul-

mányban így szerepel: Érd vá-
ros V. kerülete. Idézem itt is 
Daróciné jeles tanulmányát:

„Nevét manapság is latino-
san írják, de előfordul a 
Tuszkulánum forma is. A város-
rész névadója Cicero pompás 
villája, a Tusculanum, mely 
egykoron az itáliai Latium tar-
tomány Tusculum nevű városá-
ban állott. Ebben a városban 
született az idősebb Cato, a hí-
res római államférfi és író. 1191-
ben a rómaiak elpusztították a 
várost és benne Tusculanumot. 
Romjai helyén épület fel a mai 
Frascati városa. Az érdi 
Tusculanum domboldalairól 
szintén szép villák tekintenek le 

az alacsonyabban fekvő város-
központra.”

Amikor az I. világháború és 
főleg Trianon sokkja után az or-
szág lassan kiheverte a PTSD 
tüneteit, magához térve a 
poszttraumatikus stressz álla-
potából, egyre inkább magára 
talált, a városi polgárság a pihe-
nés, kikapcsolódás érdekében 
vidéken nyaralókat, pihenő- és 
üdülőhelyeket alakított ki. Pest 
környékén pl. Sashalom egy ré-
sze volt Tusculanum, de a Bala-
ton partján járva Fűzfő környé-
kén is találhatunk Tuscu la-
numot.

Ibrány-Tuskolány
Nyíregyházától pár kilomé-

ternyire, kerékpárral naponta 
munkába járással megközelít-
hető távolságban van Ibrány. 
Amikor katona voltam, a ’60-as 
években, akkor még falu volt. 
Volt egy odavalósi katonatár-
sam.

Családos emberként szabad-
ságot kért és kapott egyszer, 
aratás idejére. Értetlenkedve 
állítottam ki a szabadságos le-
velét, benne a tartózkodási hely-
lyel: Ibrány-Tuskolány. Tizen-
valahány évvel később jártam 
ott, egy műemlék nemesi kúria 
helyreállítása érdekében, ak-
kor esett le a tantusz nálam, 
hogy Tuskolány = Tusculanum, 
vagyis Tusculanum > 
Tuskolány.

n Votin József

BABA-MAMA 
FOGLALKOZÁSOK

A Szepes Gyula Művelődési Központban

KEREKÍTŐ
Kerekítőmondókás móka 0–3 éves korig.
Cirógatós-lógázós-höcögtetős-
dögönyözős-mondókázós-éneklős
móka furulyaszóval, magyar népdalok-
kal.
Vezeti: Kucsera Klára (20 418 6689, 
www.kerekito.hu)
Keddenként 9.30–11 óráig

BABA-MAMA 
KLUB
A cél, hogy kimozdítsák 
otthonról a kismamákat és 
megismertessék őket 
egymással.
A foglalkozásokon mindig 
az évszakhoz és az ünne-
pekhez igazodnak.
Vezeti Stibrányi Mártonné 
(30 238 0531)
Minden második hétfőn 
10–12 
óráig

RINGATÓ
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
A foglalkozások az óvoda előtti korosz-
tálynak szólnak,
néhány hónapostól hároméves korig.
Vezeti: Bauerné Tóth Katalin énektanár 
(20 343 0393, www.ringato.hu)
Szerdánként 9–9.30, 9.45–10.15, 
10.30–11 óráig

BUKFENC BABA–
MAMA TORNA

Játékos mozgásfejlesztő torna 1–3 
éveseknek óvodapedagógus 

vezetésével,
sok mondókával, dallal, 
speciális mozgásfejlesztő 
eszközökkel.
Vezeti: Marosi Edit (20 9338 
272, www.gyerektorna.hu)
Péntekenként 9.30–10.30 

óráig

TOP 10

Legnépszerűbb 
könyvek 
szeptemberben
A FELNŐTT KÖNYVTÁRBAN
King, Stephen: A halálsoron
Baldacci, David: Szétlövés
Fable, Vavyan: A pokol is elnyeli: Kalandregény
Jeffries, Sabrina: A lord titka
Nesser, Hakan: A visszatérés
Picoult, Jodi: Csodalány
Riebe, Brigitte: A sienai bűnös
Sparks, Nicholas: Hosszú utazás
Wallace, Edgar: A hatalom könyve
Follett, Ken: Könyörtelenül

A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
Tóth Katalin: Ballépések (Sulijegyzetek-sorozat 2.)
Balázsy Panna: Csuromvíz
Bartos Erika: Őrangyal (Mesék az elfogadásról)
Suteev, Vladimir Grigorevič: Vidám mesék
Collins, Suzanne: Futótűz
Vadadi Adrienn: Maja barátokra lel (Óvodás lettem!)
Meyer, Marissa: Cinder (Holdbéli krónikák első könyv)
Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok
Symes, Ruth: Bella Donna (Vajákos út)
Peduzzi, Elena: Farmeros hercegnő

Meghívó
Az Érdi Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő Testülete
szeretettel meghívja Önt és kedves 

családját
2015. 10. 16-án, pénteken 17 órakor,
a II. János Pál pápáról szóló kiállítás 

megnyitójára, az Érdi Vigadóba.

A kiállítás címe:
Sz. II. János Pál pápa
a Pap, a Püspök, a Pápa

A kiállítás megnyitó alkalmából
Zsille Gábor költő, műfordító, publicista 

tart előadást.
A kiállítás október 16–18-a közt 

tekinthető meg.

Doberdótól Tuskolányig

A teljes gőzzel folyamatban 
lévő választási harc időszerű-
vé teszi a nemcsak helyi vonat-
kozásban, hanem általános 
nemzeti érdekek szempontjá-
ból is égetően fontos pestkör-
nyéki problémákat, amelyek 
az elmúlt évek folyamán újból 
és újból kerültek komoly és jo-
gos panaszokként úgy az ille-
tékes hatóságok, mint a közvé-
lemény elé, de eddig orvoslás-
ra nem találtak.

Ez az oka annak, hogy Pest-
környék lakossága, különösen 
kisgazda társadalma valóság-
gal mostohagyermeknek érzi 
magát, ami érthető elkesere-
dést okoz a pestkörnyéki fal-
vakban.

Pestkörnyékének számos 
sajgó sebe vár türelmetlenül 
gyógyulásra.

A bajok főforrása abban rej-
lik, hogy részint fővárosi, ré-
szint kormányrendeletek sú-
lyos értékesítési és gazdasági 

korlátozásokat léptettek élet-
be, főleg az őstermelő kisgaz-
da társadalom, kisiparosok és 
kistisztviselők rovására, azál-
tal, hogy helytelen indokolá-
sokkal megszüntették a pest-
környéki termelők és a buda-
pesti fogyasztóközönség kö-
zött évszázadokon keresztül 
üdvösen fennállott szabad és 
olcsó értékesítési forgalmat, 
bizonyos nagyvállalati érde-
keltségek javára, minek hatá-
saként egyrészt a pestkörnyé-
ki termelők anyagi leromlása, 
fokozatos elamortizálódása, 
másrészt pedig a budapesti fo-
gyasztóközönség életének 
megdrágulása, életszínvona-
lának süllyedése jelentkezik. 
Hogy csak például a tejrende-
let rendkívül káros következ-
ményeire utaljak, tény az, 
hogy megszűnt a szabad for-
galom s a tejközpont monopóli-
umot nyert, a termelő gazdák 
részére a minimálisra leszorí-

tott termelői árak miatt a tej-
termelés elveszítette rentabili-
tását, a gazdák és alkalmazot-
taik elvesztették kereseti for-
rásaikat, kénytelenek voltak a 
tehénállományuk nagy részét 
eladni, s ma a fele részre le-
csökkentett tehénállománnyal 
nem tudják földjeiket intenzí-
ven trágyázni, tehát képtele-
nek megfelelő mennyiségű 
termelvényt előállítani, s így 
községenként évi több száz-
ezer pengős összegű bevételtől 
estek el, amely Pestkörnyékén 
összegezve sokmillióra rúg, s 
természetesen rendkívül érzé-
kenyen érinti az adóhivatalok 
bevételeit is.

Felháborító az a magyará-
zat is, hogy a tejforgalom kor-
látozása higiénikus okokból 
történt, holott vezető kórházi 
orvosok egyhangú véleménye 
szerint a pestkörnyéki közsé-
gekből frissen behozott tej va-
lóban egészséges, míg a nagy-

vállalati összepancsolt úgyne-
vezett pasztörizált tej sok kí-
vánnivalót hagy maga után.

Ugyanilyen igazságtalan 
és helytelen intézkedések za-
varják, nehezítik és drágít-
ják a gyümölcsbehozatalt és 
egyéb mezőgazdasági termé-
nyeknek a budapesti piaco-
kon való közvetlen értékesí-
tését. A magas vámok, egyes 
piacok megszüntetése, a 
nagyvásárcsarnok szabály-
zata mind-mind mesterséges 
akadályai annak, hogy a gaz-
da olcsón és közvetlenül jut-
tathassa nemzetközi vonat-
kozásban is elsőrangú ter-
melvényeit a fővárosi fo-
gyasztóhoz. Valóssággal rá-
kényszerítik a gazdát a nem 
mindig kívánatos közvetítők-
re, akik potom pénzért veszik 
át a gazda áruját és busás 
haszonnal adják tovább a 
naiv és szervezetlen fogyasz-
tóközönségnek.

Ma már erdei virágot sem 
szabad behozni Budapestre és 
eladni, mert ez tilos a nagy vi-
rágkereskedők érdekében.

Az alsónémedi, ócsai, bugyi, 
vecsési, dunaharaszti gazdák-

nak magas, úgynevezett ellen-
őrzési illetéket is kell fizetni a 
vámon felül például a burgo-
nyánál.

Az ellenőrzés pedig a vám-
határon olyan hosszadalmas 
és nehézkes, hogy mire a vá-
sárcsarnokba jutnak, már ott 
megszűnt a kereslet, a venni 
akarók kielégítették szükség-
leteiket a nagyvállalkozó el-
adóktól, s az egész napját el-
vesztő gazda kénytelen majd-
nem ingyen otthagyni a nagy 
haszonra éhes közvetítőnek 
krumpliját, csakhogy ne le-
gyen kénytelen dolgavégezet-
len hazavinni mindent.

Meg kell tehát nyitni a meg-
szüntetett többi piacokat, sza-
baddá tenni az értékesítési 
forgalmat, megszüntetni, illet-
ve lényegesen leszállítani az 
illetékeket és vámokat és ak-
ként szabályozni a szabadfor-
galom elve alapján Pestkör-
nyékének a fővárossal való 
összeköttetését, mint ahogy 
azt a többi külföldi világváro-
sok eszközölték, úgy a saját 
fogyasztó tömegeik, mint a 
környékbeli termelőgazdák 
javára.

Urbán László: Sajtótükör – 8 Órai Újság, 1939. május 18.

Mi fáj Pestkörnyéknek? (2.)
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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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. október 19-től október 25-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

Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cse-
réje, vására
2015. október 17-én, szombaton 9–12 
óráig

Kertbarátkörök Regionális 
Találkozója
Találkozó 10 órakor a Főté-
ren, majd a meghívott vendé-
gekkel együtt kulturális in-
tézmények látogatása. Előze-
tes jelentkezés Németh Antal-
nál a 06 30 549 4230-as tele-
fonszámon.
2015. október 17-én, szombaton 10 
órakor

KIÁLLÍTÁS
KAMARATEREM
Nagypetri Művésztelep: 
Varázslatos Kalotaszeg
Megtekinthető 2015. november 8-ig

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

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Révész László és Sebők Fe-
renc kiállítása
A Duna-Art Fotóklub tagjai-
nak közös tárlata

KLUBÉLET

Vitalitás Klub
Makai József: A szkeptikusok-
ról
2015. október 19-én, hétfőn 17 órakor

Meridian torna ingyenes 
gyakorló klub
Hétfőnként 9 órakor

Szókratész Klub
Minden páros héten kedden 15–16 óráig

Duna-Art Fotóklub
Minden páratlan hét keddjén 18 órakor
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet, Enikő u. 2.
2015. október 20-án: Börzsönyi képek

Guzsalyas kézimunkaszakkör
Minden csütörtökön 15-től 18 órá-
ig
Helyszín: Lakótelepi kluböve-
zet, Enikő u. 2.

Szövő szakkör
Minden szerdán 14.30-tól 18 óráig
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet, Enikő u. 2.

Kézimunkaklub
Minden harmadik szombaton 10 
órakor

Október 17-én, szombaton 10 órakor: 
madáretető készítése
Részvételi díj: 300 Ft

ELŐZETES

HALÁSZ JUDIT KONCERT
Kezdődhet a mulatság! 
2015. november 7-én, szombaton 16 
órakor

ZORÁN TURNÉ 2015
Kétórás élő koncert!
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. november 15-én, vasárnap 15 
órakor

ÜNNEP
Vásáry André adventi kon-
certje
Belépő: 2000 Ft. Jegyek elővé-
telben kaphatók a művelődési 
központ pénztárában.
2015. december 4-én, pénteken 18 
órakor

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
VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Dr. Kubassek János: A Hi-
malája sziklavilágában – 
Nepál hegyei között
2015. október 19., hétfő 17 órakor

ÁLLANDó KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

A kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

3276 Expedíciós nap, a mú-
zeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás
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 föld-
jén – Kércz Tibor új-zélandi 
természetfotói
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 részle-
geibe 18 éves korig és 70 éves 
kor felett INGYENES a be-
iratkozás. Családi jegy váltá-
sa, érvényes diákigazolvány, 
pedagógusigazolvány és 
nyugdíjasigazolvány is ked-
vezményre jogosít. A fenti 
kedvezmények a zenei könyv-
tár nem hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) köl-
csönzésére nem vonatkoz-
nak!

FELNŐTT KöNyVTÁR
Fotókiállítás: Könyvtáros 
portrék – az érdi könyvtáro-
sok civilben
2015. október 5-től 31-ig

Muraszaki Sikibu: Gendzsi 
szerelmei – az első könyv, 
avagy előadás a középkori 
japán irodalomról. Előadó P. 
Szabó József újságíró, Távol-
Kelet-szakértő
2015. október 21., szerda 17 óra

GyERMEKKöNyVTÁR
Tökfesztivál
Kreatív foglalkozás csopor-
toknak. A csoportokat csak 
telefonos egyeztetés után 
tudjuk fogadni. Kérjük, hogy 
időpontot legalább egy héttel 
előre egyeztessenek!
Októberben folyamatosan

ZENEI KöNyVTÁR
Visszatekintő
Válogatás korábbi rajzpályá-
zataink díjnyertes munkái-
ból – III. helyezettek és Kü-
löndíjasok
Nyitvatartási időben folyamatosan

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
A Galéria vasárnap és hétfő 
kivételével nyitva 10–18 óráig

Kovács Johanna képzőmű-
vész kiállítása
A kiál l ítást megnyitja 
Novotny Tihamér művészeti 
író. Közreműködik Szatmáry 
Kristóf szaxofonon.
2015. október 16., péntek 18 óra

OKTóBER 19., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism. 27. rész
20.00  Labdarúgó-mérkőzés 

Érd–DTC Futball
21.40  Közlekedés XXI. 15/1. rész 

Ismeretterjesztő filmsorozat
22.10  Vastagbélrák 

Ismeretterjesztő sorozat 4/3. rész
22:20  Fogadóóra
23:00  Híradó
23:15  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 20., KEDD
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép 

Kulturális magazin
20.00  Vámos Miklós műsora 28. rész
20.55  Örökségünk 15/1. rész 

Ismeretterjesztő filmsorozat
21.25  Tea két személyre 28. rész
21.55  Híradó
22.10  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 21., SZERDA
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin

20.00  KalandoZoo 28. rész
20.30  Hahó, a tenger! színes, magyar 

mesefilm R: Palásthy György
21.30  Érdi Panoráma 

Heti események összefoglalója
22.05  Mozgás Sportmagazin
22.35  Híradó
22:50  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 22., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől
20:00  Kézilabda-mérkőzés 

FTC–Érd
21.30  Tea két személyre 29. rész
22.00  Sztárportré 16. rész
22.30  Mozgás ism. 

Sportmagazin
23.00  Híradó
23.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 23., PÉNTEK
19.00  Tea két személyre 29. rész.
19:30  Jazzland 28. rész
20.00  Éjfélkor ff magyar filmdráma, 

R: Révész György
20.00  Jazzland 27.rész
21.35  Vastagbélrák Ismeretterjesztő 

sorozat, 4/4. rész
22.30  Mozgás sportmagazin

23.00  Híradó
23.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 24., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgár-társ 

Vallási, nemzetiségi, civil 
társadalmi magazin

20.00  Építészet XXI. 15/1. rész 
  Ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Hahó, a tenger! 
Színes, magyar mesefilm 
R: Palásthy György

21:35  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

22.05  Vastagbélrák Ismeretterjesztő 
sorozat, 4/4. rész

OKTóBER 25., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 29. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. 

Vallási, nemzetiségi, civil 
társadalmi magazin

20.00  Építészet XXI. 15/1. rész 
Ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.00  Csak tükörben
21:10  Éjfélkor ff magyar filmdráma, 

R: Révész György
22.45  Érdi Panoráma ism.

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!

Az Érdi Horvát Önkormányzat Horvát Nemze-
tiségi Délutánt tart 2015. október 17-én 17 órai 
kezdettel a Szepes Gyula Művelődési Központ-
ban 2030, Érd, Alsó u. 9.

Az est fővédnöke T. Mészáros András,
Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

Fellépők:
• Tököli Délszláv Együttes és a Kolo zenekar
• Ercsiből a Zorica tánccsoport
• Jorgováni énekkórus Ercsiből
• Dusnoki hagyományőrző népdalkórus
• Érdről az IgrajKoloRác tánccsoport

A műsor után táncház.
A belépés díjtalan!

Vendégeinket szívesen látjuk egy pohár 
borra és pogácsára.

Szeretettel várjuk a kedves közönséget!

POZÍVNICA 
MEGHÍVÓ

Operett NagykONcert

Főszerepben a 100 éves

csárdáskirálynő
2015. október 28. 19 óra
Szepes Gyula Művelődési

Központ
Jegyek elővételben már
kaphatók a helyszínen!
Cím: Érd, Alsó utca 9.
Telefon: (23) 365-490

a Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja

sztárvendég:
OsZVAld MArikA

kossuth-díjas,
Érdemes Művész

Buch Tibor Egyházi Gézaköll Babett Mádi Piroska Vágó Zsuzsi Göth Péter

További művészeink:
(A szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!)

28
52
15
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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.

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:

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.

Bursa Hungarica ösztöndíj
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 ezentúl 
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

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

Mint azt szerte a városban, 
sajnos gyakran tapasztal-
juk, a köz területeken elhe-
lyezett szelektív hulladék-
gyűjtőknél – annak ellené-
re, hogy munkatársaink fo-
lyamatosan ürítik az edé-
nyeket – gyakran hulladék-
kupacok láthatóak, ame-
lyek joggal irritálják a jóér-
zésű állampolgárokat. 
Ezért szeretnénk ezúton is 
felhívni mindazok figyel-
mét, akik a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigeteket 
igény be veszik, azok helyes 
használatára. 
Az egyes szigeteken általá-
ban három darab gyűjtő-
edény van kihelyezve. 
Mindegyikre ráírva, hogy 
az előzetesen otthon, kü-
lönválogatva gyűjtött mű-
anyag, papír és csomagolá-
si (italos, konzerves) üve-
gek melyik edénybe valók. 
Kérjük az érintetteket, hogy 
a feliratnak megfelelő gyűj-
tőbe mindig rakják bele az 
imént megnevezett há-
romféle hulladékot. Ameny-

nyiben átmenetileg már 
nem helyezhető el az 
edényben több hulladék, 
szíveskedjenek másik szi-
getet igénybe venni, vagy 
megvárni, amíg kiürítésre 
kerül, vagy papír és mű-
anyag esetében a házhoz 
menő szelektív gyűjtőjárat-
hoz rakják ki, esetleg a Sas 
utcai hulladékudvarban ad-
ják le.   
Tilos bármilyen hulladék 
gyűjtőedényeken kívüli 
lerakása, leszórása, ott-
hagyása - a gyűjtőedé-
nyek mellett is! Aki ezt 
nem tartja be, azt kockáz-
tatja, hogy közterületen 
való szemetelés miatt 
50.000.-Ft. büntetést kell fi-
zetnie. 
Ismételten felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy cégünk hul-
ladékszállítási szolgáltatá-
sainak igénybe vételével 
mindenki meg tudja oldani 
a háztartásában keletke-
zett lom, sitt, szennyvíz  
egyéb hulladék elhelyezé-
sét, elszállíttatását: heti 

kukaürítés, házhoz menő 
szelektív hulladékgyűj-
tés, szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek, házhoz 
menő lomtalanítás, 
szennyvíz szippantás, 
hulladékudvar (Sas utca 
2.) szolgáltatásainak 
igénybe vétele. Ügyfél-
szolgálatunk (az Érdi Újság 
minden számában megta-
lálható az összes elérhető-
ségi információ) bármilyen 
hulladékkezeléssel kapcso-
latos kérdésben szívesen áll 
polgáraink rendelkezésére.  
Városunk rendezett képé-
nek és tisztaságának meg-
óvása érdekében kérjük a 
jóérzésű polgártársainkat, 
hogy segítsenek a hulla-
dékgyűjtők körüli rend és 
tisztaság fenntartásában, 
és ha szemetelőket észlel-
nek, jelezzék a Közterület 
Felügyelet felé, vagy a06-
30-2000-800, 06-30-621-
2596. telefonszámokon. 
Tegyünk közösen városunk 
tisztaságáért!

  Az ÉTH sajtószolgálata       

FELHÍVÁS
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyes használatára

I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése /2015. (IX.24.) határozata 
alapján pályázatot hirdet a városban lé-
tesült épületek építészeti színvonalának 
díjazására.
A pályázat célja, hogy a díjban részesí-
tett és publikálásra kerülő megvalósult 
épületek minta értékkel szolgáljanak a 
városunkban egyre növekvő számban 
építkezők számára. A pályázat elősegít-
heti az épített környezet alakításában 
közreműködők – döntéshozók, beruhá-
zók, tervezők, kivitelezők – közötti kap-
csolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a 
közvélemény figyelmét felhívjuk épített 
környezetünk fejlesztésének fontossá-
gára.
II. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL 
FELTÉTELEI
A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén megvaló-
sult városépítészeti alkotással (épület, 
létesítmény, kertépítészeti terv stb.) 
részt vehet minden olyan személy, aki a 
megvalósításában felelős tervezőként 
közreműködött, és a pályázati kiírás fel-
tételeit magára nézve kötelezőnek is-
meri el. Az épület, alkotás megvalósítá-
sában közreműködők együttesen je-
lentkezhetnek, egy épület, épület-
együttes egyéb alkotás csak egy pályá-
zatként vehet részt a pályázaton. 
Amennyiben a tervező egyedül nyújtja 
be a pályázatot, akkor ehhez mellékel-

nie kell a tulajdonos, illetve annak kép-
viselője írásos beleegyezését. Ha a tulaj-
donos nyújtja be a pályázatot, akkor az 
építész-tervező írásos beleegyezését 
kell mellékelnie. A kivitelezőnek az épí-
tész-tervező és a tulajdonos írásos bele-
egyezését egyaránt mellékelnie kell. A 
pályázatra csak olyan épülettel lehet 
jelentkezni, amelynek tervezője azonos 
az építési és használatbavételi enge-
délyben feltüntetettel.
Egy-egy kiemelkedő színvonalú építé-
szeti alkotás díjazására független sze-
mélyek (szak- és magánemberek), ill. 
szervezetek is javaslatot tehetnek, ami 
alapján a Városi Főépítész felkéri a ter-
vezőt és az építtetőt a pályázaton való 
részvételre.
Feltétel továbbá:
•  A  pályázat  beadásának  időpontját 
megelőző három éven belül került sor az 
épület, ill. egyéb létesítmény használat-
bavételi engedélyének megadására, jó-
váhagyására megvalósítására, létreho-
zására
•  Építésnél,  telepítésnél  az  országos 
szakmai előírásokat és az érvényes sza-
bályozási tervben rögzített előírásokat 
maradéktalanul betartották, az enge-
dély kiadását követően a megvalósítás 
során építésrendészeti eljárásra okot adó 
szabálysértés nem történt.
•  A pályázók és az ehhez hozzájárulásu-
kat adók vállalják a teljes nyilvánosságot.

•  A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bírá-
ló  Bizottság  számára  –  ha  a  Bizottság 
kéri – a létesítmények és azok környeze-
tének részletes megtekintését, feltéve, 
hogy a látogatás időpontjáról szóló érte-
sítést legalább 8 nappal korábban meg-
kapják. 
III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA
A pályázatot 2015. október 23-ig kell az 
érdi Polgármesteri Hivatal Főépítészé-
hez személyesen vagy postán eljuttatni 
(2030 Érd, Alsó u. 1., Polgármesteri Hi-
vatal II. emelet 209.).
A pályázati dokumentációt zárt boríték-
ban (a pályázat megnevezését feltün-
tetve) elhelyezve, egybekötve (vagy 
fűzve) kell összeállítani.
A Bíráló Bizottság a határidő után vagy 
hiányosan benyújtott pályaműveket ki-
zárhatja a pályázatból. A pályázók azzal, 
hogy pályázatukat benyújtották, a pá-
lyázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bi-
zottság döntésének alávetik magukat.
IV. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ 
MUNKARÉSZEK
A pályázatra benyújtandó munkarészek 
az alábbiak:
nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de 
érintett tervező és (vagy) építtető, meg-
bízó hozzájárulási nyilatkozataival (eze-
ket csomagoláson belül kell elhelyezni),
teljes építési engedélyezési vagy jóvá-
hagyási tervdokumentáció, eredeti 
vagy még értékelhető méretűre kicsi-
nyített méretarányban (műszaki leírás, 

alaprajzok, metszetek, homlokzatok, 
helyszínrajz),
építési és használatbavételi engedély, 
vagy egyéb létesítmény esetén az ezzel 
egyenértékű okirat,
fényképek: legalább 4 db a létesítmény-
ről, különböző nézőpontokban felvéve.
A dokumentáció legkisebb mérete A/4, 
legnagyobb mérete A/3 lehet.
V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
 A Bíráló Bizottságot a Város Polgármes-
tere, Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési 
és  Vagyongazdálkodási  Bizottságának 
Elnöke,  az  Oktatási  és  Művelődési  Bi-
zottság Elnöke, a Pest Megyei Építész 
Kamara Elnöke, felkért építész oktató, 
vagy más szaktekintély, és a Városi Fő-
építész  alkotják.  A  Bizottság  elnöke  a 
Polgármester, előadója a Városi Főépí-
tész. A Bíráló Bizottság egyszerű több-
ségi szavazással dönt.
VI. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJA-
ZÁSA
1. A pályázatok elbírálásának főbb 
szempontjai az alábbiak:
• az épület, létesítmény, telepítése, kör-
nyezetbe illesztése,
• az alaprajzi és a térbeli belső elrende-
zés megoldása, 
• a létesítmény építészeti formálása,
• a szerkezet kialakítása, a részletképzé-
sek színvonala.

2. A Bíráló Bizottság a beérkezett pálya-
műveket a beadási határidőtől számí-
tott 15 napon belül elbírálja és javasla-
tot tesz a Képviselő-testületnek a díja-
zásra.  Egy évben legfeljebb két díj ad-
ható ki.
3. A pályázat díjazására az Érd Város Ön-
kormányzata által adományozható dí-
jakról és kitüntetésekről szóló önkor-
mányzati rendelet szerinti összeg (je-
lenleg Érdi Építészeti Nívódíj összege 
200.000,- Ft) áll rendelkezésre. A díja-
zott pályázatok alkotói emlékplakettet 
és oklevelet vehetnek át.
VII. A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, 
VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA
A pályázaton eredményt elért pályamű-
vek a helyi sajtóban bemutatásra kerül-
nek. A díjazásban nem részesített terve-
ket az eredményhirdetéstől számított 
fél éven belül lehet átvenni személye-
sen a városi főépítésznél.

INFORMÁCIÓ
A pályázati kiírás és nevezési lap 
2015. szeptember 28-tól beszerez-
hető Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi Cso-
portjánál (2030 Érd, Alsó u. 1. II. 
emelet 209.), ill. a www.erd.hu 
honlapról letölthető. További fel-
világosítással szolgál Korsós 
Monika a 06 23 522 396 telefonszá-
mon.

KözérdeKű tájéKoztatás
Az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. Ügyfél-elégedettség mérést vé-
gez Felhasználói körében. 
Teszt alapú kérdőívünkben megkérdezzük Ügyfeleinket ügyintézéseik során gyűj-
tött tapasztalataikról, illetve szolgáltatásunkkal kapcsolatos elvárásaikról. A mérés 
célja szolgáltatásaink ügyfélközpontúságának növelése, és fogyasztói tájékoztatá-
sunk minél gyorsabbá és közérthetőbbé tétele. 
A kérdőív  2015. október 1–november 30. közötti időszakban elérhető a Társaság 
honlapján www.erdivizmuvek.hu.
A kérdőívet regisztráltan kitöltő Felhasználók között 2016. január 8-án 30 db 16 GB-
os pendrive kerül kisorsolásra.
Kérjük, ossza meg velünk véleményét, értékelje és véleményezze a Társaság szol-
gáltatói és ügyfélszolgálati tevékenységét. 

Köszönjük, hogy segíti munkánkat:
Érd és Térsége Víziközmű Kft.

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT 2015.
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MEGHÍVÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK 

 
AZ ÉRDI KAMARAZENEKAR 

ünnepi hangversenyére 
az 1956-os forradalom emlékére 

 
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 

Időpont: 2015. október 23-án (péntek) 12.30 órakor, 
Érd MJV Önkormányzatának ünnepi megemlékezését követően 

 
 

MŰSOR: 
 
 

 Erkel Ferenc: Palotás a „Hunyadi László” című operából 
 Weiner Leó: Divertimento 
 Fekete Gyula: Divertimento 
 Bartók Béla: Erdélyi táncok 

 
 

Koncertmester: Czidorné Kerecsányi Erika 
Művészeti vezető: Rédai Erzsébet 

 
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
 
 

A zenekar fő támogatója az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága az 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 
szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt jogköré-
ben eljárva a Tehetséggondozó Ösztöndíjpályázat 2015/2016. tanévre szóló pályáza-
tait elbírálta. 

Az 52/2015. (X.6.) KÖMÜB határozat alapján az alábbi tanulók részesülnek 8.000-
10.000 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban:

Bagi Miklós László
Balogh Benedek
Barabás Vivien Magdolna
Baranyai Sára
Béres Lilla
Bodnár Eszter
Bolyki Dávid
Bolyki Gergő
Bolyki Levente
Borsay Enikő
Borsos Benjámin
Czeglédi Ágnes Réka
Czeglédi Bálint Róbert
Csáki Zsófia
Dallos Virág
Darabos Csenge Cecília
Darabos Máté
Darabos Réka
Dobos Dóra
Dömötör-Nagy Dóra
Fábián Fanni Csenge
Fazakas Norbert
Ferdinándi Gyöngyvér 

Boglárka
Fogarasi Ábel Csanád
Fogarasi Áron Zoltán
Fülöp Anna
Fülöp Zsanett
Gehl Szabolcs
Gergely Klára
Gulyás Alíz
Halász Péter Sándor
Halmágyi Andrea
Halmágyi Nóra
Hanczik Péter
Haszon Emese
Haszon Luca
Hegedüs Márton
Hegedüs Nikolett Mónika

Héjas Lilla Paula
Helmeczi Kristóf
Hermann Viktória
Holtság Dóra Renáta 
Horgos Aletta Pálma
Horváth Júlia Kata
Hürkecz Péter
Isépy Kinga
Iváncsics Balázs István
Juhász Laura Petra
Juhász Nadin Tímea
Kecskés Dorka
Kirilla Réka Alexandra
Kisfaludy Fanni
Kisfaludy Kinga
Kisfaludy Tamás
Kiss Gabriella Annamária
Kiss Lilla Anna
Kiss Martin Dániel
Kiss Vivien Kata
Koppány Kristóf
Koppány Krisztina
Kovács Fanni
Kovács Zsuzsanna
Kurucz Alexandra
Kurucz Daniella
Laczkó-Albert Laura
Landi Gabriella
Lehóczki Fanni
Lévay Boldizsár
Lévay Sára
Majzik Bálint Zoltán
Majzik Sára Virág
Meskó Alex István
Meskó Patrik Attila
Micskó Zsombor Ágoston
Müller Dávid Attila
Nádasi Soma
Nagy Alexandra Anikó

Nagy Regina
Nagy Renáta
Oláh Antónia
Ondrej Adél
Palkovics Dóra
Papp Orsolya
Pintér Katrin
Pusztai Árpád
Ruzsinkó Bence Károly
Sági Petra
Saskőy Lili
Serényi Laura
Somogyi Luca
Suhó Csaba István
Sulyok Ádám Dávid
Svingor Hanna
Szabó Eszter Noémi
Szalma Luca
Szalma Péter
Szatmáry Zsófia
Szentimrei Kristóf László
Szili Rebeka Tímea
Szirmai Tünde
Szőke Bálint Csaba
Szöllősi Vivien
Szujó Balázs
Szundy Alexandra Nikolett
Szűcs Villő Mária
Tamás Patrik Barnabás
Tarcza Lídia
Varga Lilla Andrea
Varga Sámuel
Várhegyi Cintia
Vincze Boglárka
Vokoun Iván Dániel
Vörös Eszter Anita
Zana Dániel Imre
Zana Klaudia Olimpia

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága az 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 
szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdésében foglalt jogköré-
ben eljárva az Esélyteremtő Ösztöndíjpályázat 2015/2016. tanévre szóló pályázatait 
elbírálta. 

Az 53/2015. (X.6.) KÖMÜB határozat alapján az alábbi tanulók részesülnek 10.000 
Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban:

Kádas Tamás
Karika Ábrahám Krisztofer
Karika Márk Martin
Kovács Andrea Gina
Kovács János Martin
Lévai Olivér

Liszencziás Elvira
Nikolics Dominik György
Novák György Andzseló
Nyári István
Rafael István
Sándor Eszter Fanni

Sándor József Benedek
Saphir Ágnes
Sipos Natália
Sipos Nikoletta

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.

Tájékoztatás Érd Megyei Jogú Város
Esélyteremtő Ösztöndíjáról

Tájékoztatás Érd Megyei Jogú Város
Tehetséggondozó Ösztöndíjáról

Aki ragaszkodik a hagyományos fűtéshez és fatüzelésű kályhája, kandallója vagy
kazánja van, mindenképpen az egyik legmegbízhatóbb helyen, az érdi Beko TÜZÉP
telepen szerezze be a szükséges fűtőanyagot, mert szinte kilóra pontosan annyit
szállítanak házhoz, amennyit megrendel, ugyanakkor a Tolmács utca 6-ban kizárólag
jóminőségű, magas fűtőértékű fával várják a vásárlókat.

Igaz, mindeddig kegyes volt
hozzánk az időjárás, nem na-
gyon volt szükség a fűtésre, de
október közepe már hűvös szél-
lel, hideg esővel köszöntött
ránk, és bizonyamegfelelő kom-
fortérzésünkhözelkélmárame-
leg szoba! Nem véletlen, hogy a
hivatalos fűtési idény is október
15-én kezdődik. A társasházak
többségében már be is indítot-
ták a kazánokat, és a kertes
családi házakban is igyekeznek

az emberek otthonaik fűtéséről
gondoskodni. Akik földgázzal
melegednek, legfeljebb a kazán-
juk karbantartására kellett
odafigyelniük, de az utóbbi
évekbenamagas fűtési számlák
miatt sokan vagy félig, vagy tel-
jesen visszatértek a hagyomá-
nyos fűtési formához. Egyesek
vaskályhát vásároltak, mások
cserépkályhát vagy kandallót
építettek, és többnyire fával fű-
tik be otthonukat, mások meg
esetenként gyújtanak be, hogy
melegebb legyen és romantikus
hangulat töltse be a szobát. Ám
nem mindegy, hol és hogyan
szerzik be a fűtőanyagot! Utcá-
inkat olykor nyáron át is járták
a kisteherautóról fát árusító em-
berek, akikkel már igen sokan
pórul jártak. Akik vettek tőlük
fát, a végén mindig kiderült,
hogy a „kedvezményes” vásár-
lásnak átverés lett a vége, mert
feleannyi sem volt a lepakolt fa,

mint amennyit kifizettek. Lődi
Lászlótól, a Beko Kft. érdi, Tol-
mács utcai TÜZÉP-telep vezető-
jétől megtudtuk, hogy náluk
csaknem kilóra pontosan ki le-
het mérni a megrendelt tűzifa-
mennyiséget, hiszen digitális
mázsával végzik a mérést, a té-
vedés tehát mindenképpen ki-
zárt, így tehát hajszálpontosan
annyit szállítanak a vevőnek,
amennyit vásárolt. Számukra
nagyon fontos ügyfeleik korrekt
kiszolgálása és megtartása, hi-
szen a Beko Kft.-nek a húszéves
fennállása alatt rengeteg elége-
dett, minden évben visszajáró
törzsvásárlót sikerült megnyer-
nie, köztük sokan már tíz-tizen-
öt éve náluk szerzik be a télire-
valót, és szinte soha nem volt
panaszuk sem a fa minőségére,
sem pedig a kiszállított mennyi-
ségre. A Beko Kft.-nél többféle
fűtésre alkalmas fát kínálnak.
A magasabb fűtőértékkel bíró

akácfa mázsáját 3100, a vegyes
aprított tüzelőfát pedig 2700 fo-
rintért kínálják. Tízmázsányi
megrendeléstől házhoz is szál-
lítják, és megbeszéléstől függő-
en – amennyiben a megrendelő
igényt tart rá – be is hordják a
vásárló tárolójába. Érdekes,
hogy az aprított fát inkább a fia-
talabb vevők kérik, míg az idő-
sebbek szívesen megveszik a
méterben árusítottat, aztán ott-
hon maguk aprítják fel, mert ta-
lán több idejük van arra, hogy
ezzel foglalkozzanak, meg több
igényük van a fizikai munkára,
mozgásra. A Tolmács utcai te-
lepen ugyanakkor úgynevezett
kalodás tűzifát is kínálnak. A
vaskalodában egy köbméternyi
ömlesztett tűzifa van, ennek
14 900 forint az ára. Lődi László
szerint sokan nemcsak a föld-

gázmagas áramiatt tértek visz-
sza a hagyományos, korábban
„elavultnak” mondott, fával tör-
ténő fűtési formára, hanem
azért is, mert amikor az ember
jól befűt fával – és ez esetben tel-
jesen mindegy, milyen eszközt,
vaskályhát, kandallót vagy
akár központi fűtésre alkalmas
tüzelőkazánt használ –, mindig
melegebb lesz, mert a fa sokkal
magasabb hő leadására képes,
és ez a különbség hamar észre-
vehető, ha az emberek mindket-
tőt kipróbálják. Aki még nem
biztosította magának a téli tü-
zelőt, ne utcai árusoktól vásá-
roljon, hanem leinformálható,
megbízható forrásból! (X)

Beko Kft.
Cím: 2030 Érd,
Tolmács u. 6.

Tel.: 23/365-088

Már húsz éve elégedettek az érdi vásárlók a Beko Kft.-vel

Készüljenek idejébena télre,
szerezzékbea szükséges tüzelőanyagot!

28
4
42

9
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Az óvodások előtt nyitotta 
meg kapuit szombaton a Maria-
num iskola: délelőtt 9 és 11 óra 
között tartották az idei első is-
kolanyitogató rendezvényt az 
egyházi intézményben.

Bábozás, rajzolás, éneklés, 
sportverseny is belefért a 
húsz-húsz perces foglalkozá-
sokra osztott két órába, amit 
harminc végzős óvodás és szü-
leik részvételével rendezett a 
Marianum Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola. 
Míg a kicsik az épülettel ismer-
kedtek és a tanító nénikkel 
játszottak, a szülők tájékozta-
tást kaptak az itt folyó oktató-
nevelő munkáról, és feltehet-
ték kérdéseiket.

Leginkább a nyelvoktatás-
ról, illetve arról érdeklődtek, 
hogy az iskola egyházi volta 
hogyan jelenik meg a minden-
napokban – tudtuk meg Ta-
kácsné Tóth Noémitől, az in-
tézmény igazgatójától, aki el-
mondta azt is: olyan családok 
is szép számmal eljöttek erre 
a nyílt napra, ahol az idősebb 
testvér már a Marianum isko-
la tanulója. Ahogy az egyik 
anyuka fogalmazott: az isko-
lanyitogató foglalkozások a 
szülőknek és a gyerekeknek 
egyaránt hasznosak.

– A hatéves megismerked-
het az iskola légkörével, a 

szokásokkal, és bár nekünk 
a nagyobb gyermekünk is ide 
jár, és az osztályprogramok-
nak köszönhetően a testvére 
is többször megfordult az 
épületben, mégis nagyon jó, 
hogy ilyen foglalkozásokon 
keresztül közelebb kerülhet 
az iskolához. A szülőknek is 
nagyon hasznosak ezek az 
alkalmak, hiszen feltehetik 
kérdéseiket, könnyebben 
tudnak dönteni, hová is íras-
sák majd a gyereküket – véle-
kedett az egyik édesanya.

A húsz-húsz perces játékos 
foglalkozásokon a gyerekek ki-
próbálhatták, milyen is a pad-
ban ülni, nagy mosdót használ-
ni, tornateremben szaladgálni, 
egyszóval mindazt, amiért ed-
dig az idősebb testvéreket iri-
gyelni lehetett – és kaptak egy 
kis szeletet az itteni szokások-
ból, szellemiségből is. 

Aki eljött, minden bizony-
nyal szívesen ellátogat a kö-
vetkező, november 7-ei isko-
lanyitogató rendezvényre is, 
ami a Szent Márton-napi ké-
szülődés jegyében telik majd. 
Erre az alkalomra – ahogy az 
előzőre is – sok szeretettel 
várják az érdeklődőket, akik 
a titkarsag@marianum.hu 
e-mail címen tudnak jelent-
kezni a foglalkozásra.

 n Á. K.

Kavicsfestés, agyagozás, 
arcfestés, vidám fejtörők és 
mesesarok várta a gyereke-
ket és szüleiket múlt szom-
baton a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban. A vidám csa-
ládi délutánt – több más, kü-
lönleges programmal egye-
temben – az Országos 
Könyvtári Napok keretében 
rendezte az érdi intézmény.

A könyvoldalak diszkrét 
surrogása helyett nevetés, 
zsibongás töltötte be a nagy 
könyvtártermet október e bo-
rús, hűvös szombatján. Ötö-
dik éve már, hogy egy kis mó-
kára, közös játékra invitálják 
a könyvtárosok a családokat, 
amelyből persze a könyvek 
sem maradhatnak ki. A csalá-
di nap minden évben igen nép-
szerű: idén is pillanatok alatt 
beteltek a szabad helyek, mi-
vel a könyvtár befogadóké-
pessége véges, csupán tizenöt 
családot tudnak vendégül lát-
ni ezeken a délutánokon.

– Nagy örömünkre idén is 
nagyon nagy volt az érdeklő-
dés a családi nap iránt, 

amelynek középpontjában Ja-
nikovszky Éva munkássága 
és könyvei álltak – mondta la-
punknak Szabó Andrea 
könyvtáros, az Országos 
Könyvtári Napok érdi prog-
ramjainak szervezője, hozzá-
téve: a családi nap célja, hogy 
közelebb hozza a családokat 
az intézményhez és persze a 
könyvekhez, hiszen a betűk 
szeretetét már kicsi gyermek-
korban meg kell alapozni.

– Ha egy gyereknek olvas-
nak otthon, ha azt látja, hogy 
az olvasás élmény, és nézeget-
heti, lapozgathatja a könyve-
ket, akkor azok később sem 
lesznek idegenek neki. Ren-
dezvényünkön megpróbáltuk 
közelebb hozni Janikovszky 
Évát és világát a gyerekekhez, 
és tudatosítani bennük, ha Ja-
nikovszky Éva már nem is él, 
műveit bármikor a kezükbe 
vehetik – tette hozzá a könyv-
táros, aki elmondta azt is: erre 
a napra nemcsak a már könyv-
tárlátogató gyerekeket és szü-
leiket, hanem minden érdeklő-
dőt örömmel vártak.

– Igyekeztünk a kicsiknek 
és a nagyoknak egyaránt ma-
radandó élményt nyújtani. Az 
a tapasztalatunk, hogy aki 
egyszer eljött a családi na-
punkra, az szívesen jön jövőre 
is – zárta szavait a könyvtá-
ros.

Idén egyébként egy megle-
petéssel is készült a könyv-
tár: a gyermekrészlegen dol-
gozó Szatmáry Éva „Könyv-
táros portrék” címmel készí-
tett tablóiról nemcsak azt 
tudhatják meg az olvasók, 
hogy könyvtárosuknak mi a 
legkedvesebb olvasmánya, 
hanem azt is, melyik a ked-
venc süteménye, vagy akár 
évszaka. Bár a könyvtári na-
pok vasárnap véget értek, a 
tablók még megtekinthetők a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tárban.

n ÁdÁm Katalin

Hetven esztendeje, hogy malenkij robotra 
hurcoltak Érdről mintegy háromezer civil férfit, 
akik közül alig térhettek haza. Emlékük megőr-
zésére most új városi bizottság alakult, a Földraj-
zi Múzeum pedig tudományos konferenciát és 
kiállítást rendez.

1945. január 6–10. között 
Érdről és környékéről mint-
egy háromezer civil férfit – 
köztük 16 éves fiatalokat – 
gyűjtöttek össze és hurcoltak 
el a Vörös Hadsereg katonái. 
Aki túlélte az út és a szegedi, 
bajai vagy temesvári gyűjtő-
tábor viszontagságait, a Szov-
jetunió hadifogoly- és munka-
táboraiba került, ahonnan 
kevesen, és csak évek múltán 
térhettek haza. Aki vissza-
tért, annak is hallgatnia kel-
lett évtizedekig, a meghaltak-
ról pedig soha nem érkezett 
hír. Haláluk okáról, időpontjá-
ról és helyszínéről legfeljebb 
túlélőtársaik számolhattak 
be az itthon maradottaknak.

A rendszerváltozásig mé-
lyen hallgatni kellett a történ-
tekről. Akit elvittek, az „el-
tűnt”, legfeljebb özvegye, ár-
vái emlékeztek rá. A ’90-es 
években azonban már lehe-
tett emlékezni; a túlélők kez-
deményezésére a város em-
lékművet állíttatott az elhur-
coltaknak és családjuknak. 
Domonkos Béla alkotását, 
amely a Földrajzi Múzeum 
előtt áll, 1998-ban avatták fel, 
itt emlékezik a város évről 
évre az 1945 januárjában tör-
téntekről.

Idén hetven esztendeje, 
hogy a tragikus események 
lezajlottak. A kerek évforduló-
ról többféleképp is megemlé-
kezik Érd. Szeptember elején 
Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala kezde-
ményezésére megalakult az 
Érdi „Malenkij robot” Emlék-
bizottság. Korábban volt már 
egy civil szervezet, amely 
azon munkálkodott, hogy ne 
menjen feledésbe az érdiek 
tragédiája. Tagjai zömmel a 
túlélők közül kerültek ki. Ők 
koruknál fogva már nem tud-
ták vállalni a közreműködést, 
ezért vetődött föl az új bizott-
ság gondolata – tudtuk meg az 
újonnan megalakult bizottság 
elnökétől, Pergel Antal törté-
nésztől.

– Az emlékbizottság fő fel-
adata az lesz, hogy megőrizze 
a malenkij robotra elhurcol-
tak emlékét. Emlékeznünk 

kell, mert az áldozatok és csa-
ládjaik mérhetetlen fizikai és 
lelki szenvedést álltak ki, és 
emlékeznünk kell azért is, 
mert annak, hogy az akkor 14 
ezer fős Érdről háromezer fér-
fit elhurcoltak, hosszú távú, 
súlyos gazdasági és demo-
gráfiai következményei lettek 
– mutatott rá az elnök.

– Az évenkénti megemléke-
zéseken sajnos azt látjuk, 
hogy főleg a középkorúak és 
az idősebbek róják le kegyele-
tüket. Szeretnénk több fiatalt 
is bevonni a megemlékezésbe, 
beszélgetésekkel, előadások-
kal, az élmények átadásával, 
hogy magukénak érezzék 
Érd történelmének e súlyos 
korszakát. Így remélhetjük, 
hogy folytatják, amit mi el-
kezdtünk – mondta az emlék-
bizottság elnöke, aki e célból 
felveszi a kapcsolatot az isko-
lák vezetőivel is. Az emlékbi-
zottság tagjai szeretnék meg-
változtatni a megemlékezés 
formáját is, hogy olyan ren-
dezvénnyé váljon, amely kö-
zelebb áll a fiatalabb korosz-
tályhoz, és a nézőket, résztve-
vőket megragadja, hatása alá 
vonja.

Pergel Antal kérdésünkre 
elmondta azt is, hogy a bizott-
ság tagjai részben az érintet-
tek leszármazottai, másrészt 
az Érd kulturális és közéleté-
ben szerepet vállalók közül 
kerülnek ki.

– A névsor még nem teljes. 
Várjuk azok jelentkezését, 
akik tevőlegesen részt tud-

nak venni tevékenységünk-
ben. Szeretnénk, ha Kávrán 
István, Kovács Vince, dr. Ko-
vács Ferenc, illetve Pokorny 
Ferenc urak tagjai lennének a 
bizottságnak, és természete-
sen szívesen fogadjuk min-
denki segítségét, hogy ne me-
rüljön feledésbe 1945 januárja 
– zárta szavait a bizottság el-
nöke.

Szabadulás nélkül – 
kiállítás és konferencia

A Magyar Földrajzi Múze-
um október 21-én kiállítással 
és konferenciával emlékezik 
meg az elhurcoltakról. Mint 
Lendvai Timár Edittől, a 
konferencia szervezőjétől és a 
kiállítás kurátorától megtud-
tuk, a mindenki számára nyi-
tott és ingyenes konferencia 
délelőtt tíz órakor kezdődik, 
T. Mészáros András polgár-
mester köszöntőjével. Az ezt 
követő előadások nagyrészt 
az Érden és környékén történ-
teket, illetve az elhurcoltak 
sorsát mutatják be, de bepil-
lanthatunk az országos ese-
ményekbe, és képet kapunk a 
történelmi háttérről is.

– A konferenciát követően 
nyílik meg a kiállításunk, 
mely egyrészt történeti tabló-
kon, másrészt a dokumentált 
visszaemlékezéseken keresz-
tül mutatja be az eseménye-
ket. Emlékfalon olvashatjuk 
majd azok nevét, akiket Érd-
ről és környékéről hurcoltak 
el, és féltve őrzött családi 
ereklyéket is láthatnak majd 
a látogatók – ezeket az érin-
tettek családtagjaitól kaptuk 
kölcsön – tette hozzá Lendvai 
Timár Edit. A kiállítás május 
15-ig lesz látható. A témában 
múzeumpedagógiai órákat is 
tervez az intézmény a közép-
iskolás diákoknak.

Dr. Kubassek János múze-
umigazgató lapunknak azt 
hangsúlyozta: a Nemzeti Kul-
turális Alaptól elnyert támo-
gatással megrendezésre kerü-
lő konferencián olyan előadók-
kal találkozhat a közönség, 
akik valódi, érdemleges kuta-
tási eredménnyel bírnak. Mint 
fogalmazott: a konferencia, a 
kiállítás és egy majdan megje-
lenő kötet hozzájárulhat ah-
hoz, hogy történelmünknek 
ezt a nagyon nehéz időszakát 
jobban megismerhessük, meg-
érthessük, mit jelentett a há-
ború, és az ítélet nélkül, bűnte-
lenül bűnhődés kálváriája. 

n ÁdÁm Katalin

Elkezdődik a Sárd utca helyreállítása és a kap-
csolódó felszíni csapadékvíz elvezetése. A be-
ruházás közel 50 millió forintból valósul meg.

A terület Érd egyik leg-
alacsonyabban fekvő ré-
sze, ahol mind az egykori 
sós mocsár maradványa, 
mind pedig a felszíni csa-
padékvíz rendre károkat 
okoz és megnehezíti az itt 
lakók életét. Ennek és a 
kivitelezési hiányosságok 
következménye is, hogy a 
csatornarendszer felújí-
tásra szorult. Mindaddig, 
amíg ez be nem fejeződött, 
várni kellett az itt lakók 
régi és jogos elvárása sze-
rinti úthelyreállításra is.

Mostanra sikerült a 
szükséges, közel 50 millió 
forintos forrást biztosíta-
ni, amely a csatornaépítés 
B programja, a város költ-
ségvetési tartaléka, vala-
mint Kopor Tihamér (Fi-
desz–KDNP), a terület ön-
kormányzati képviselője 
évi költségvetési kerete 
egy részének átcsoporto-
sításával vált lehetővé.

A munkálatok a 42. hé-
ten kezdődnek, s várható-
an egy hónapig fognak 
tartani. Ez idő alatt teljes 
szélességében helyreál-
lítják a Sárd utcát a Néra 
patak és a Tétényi utca 
között, több mint 700 mé-
teres szakaszon. Megerő-
sítik a teljes út alapját, 
2x4 cm-es aszfaltréteget 
raknak le, az út mindkét 
oldalán 1–1 méteres pad-
kát, valamint öt helyen 
forgalomlassító műtár-
gyat építenek. Új forga-
lomszabályzó táblákat 
helyeznek ki és az út 
egyik oldalán betontek-
nős vízelvezető árok ke-
rül kialakításra.

A helyreállítási munkák 
alatt a szükséges forgalmi 
rendről a kivitelező, az 
Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény (ÉKFI) gondos-
kodik.

n ZF

Iskolanyitogató  
a Marianumban

Kalandok könyvek között

A másodikos Andor pici 
kora óta rendszeres 
könyvtárlátogató. Mint 
mondta, azért szereti 
ezeket a rendezvényeket, 
mert sok jó játék van, és 
mindent, amit itt készíte-
nek, haza lehet vinni.
– És még ajándékot is ka-
punk a végén – tette hoz-
zá a kisfiú, aki egyelőre 
jobban szereti a mesét 
hallgatni, mint olvasni, 
ugyanakkor a könyvtárat 
és programjait nagyon 
kedveli.
– Hogy milyen könyveket 
szeretek a legjobban? 
A  szakácskönyveket – 
vágta rá.

Egy kis agyagozás Gizi nénivel

Emlékbizottság, kiállítás és konferencia

Bűntelenül bűnhődtek

Az október 21-ei kiállítás és kon-
ferencia meghívója
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Ismét egy első osztályú csapat fiataljai voltak az Érdi 
VSE ellenfelei az NB III Nyugati csoportjának 11. fordu-
lójában. A mérkőzés előtt kapott tájékoztatás szerint 
a hazaiak kezdőcsapatából nyolcan a felnőtt kerettel 
készülnek a bajnokságban, és már valamennyien 
kaptak bemutatkozási lehetőséget az NB I-ben is.

Az érdi szurkolók lelkes 
biztatása mellett kezdődött a 
találkozó a Pancho Aréná-
ban. Az első lehetőségét ha-
mar gólra váltotta az érdi csa-
pat. Pintér letámadta védőjét 
a félpályán, a megszerzett 
labdával elfutott a balszélen, 
beadására jól érkezett 
Palásthy, és higgadtan rúgta 
a labdát a kapuba. A gyorsan 
érkező vezető gól megnyug-
tatta az érdieket, akik ugyan 
egyenrangú ellenfelei voltak 
az akadémistáknak, de táma-

dásaikban sokkal több volt a 
veszély, mint a hazai akciók-
ban.  

Fél óra elteltével a vendégek 
– kihasználva a felcsútiak hi-
báját – tovább növelték előnyü-
ket: a hazai védő fején megcsú-
szott a labda, amellyel Cser
venka elfutott, s beadását Ke
lemen lőtte a hálóba. A máso-
dik gól megfogta a PAFC II-t: 
támadásaik egyre erőtleneb-
bekké váltak, míg az Érdi VSE 
tetszetős játékkal örvendez-
tette meg szurkolóit.

A második félidő közepén 
tovább nőtt az érdiek előnye: 
ismét Pintér indította a védők 
közül kilépő Kelement, aki a 
kapust kicselezve gurított a 
hálóba. De a háromgólos érdi 
előny ellenére sem ült le a ta-
lálkozó. A Puskás Akadémia 
II. az eredmény szépítéséért 
harcolt, ám ahogy fogyott az 
idő, az érdi szurkolók egyre 
nyugodtabban szemlélték az 
eseményeket és várták a mér-
kőzés végét jelző sípszót. Nem 
így a vendégjátékosok. A hazai 
védő, Tar Zsolt a tizenhatoson 
belül szabálytalanul állította 
meg az érdiek támadóját, s a 
megítélt büntetőt Palásthy ér-

tékesítette. Az utolsó percek-
ben szépített az eredményen a 
hazai csapat: az érdiek a hazai 
kapu előtt elvesztették a lab-
dát, s ebből vezetett ellentáma-
dást a hazaiak. Az első ziccert 
Kertész még bravúrral hárítot-
ta, de az ismétlésnél már ő is 
tehetetlen volt. Bár mindkét 
csapat előtt adódott még egy-
egy lehetőség, de Csizmadia 
lövését blokkolták, míg a má-
sik oldalon a kapuba felé guru-
ló labdát Ország vágta ki a 
gólvonal elől.

Noha nagyarányú győzel-
met aratott az érdi csapat, a 
fordulót a riválisok is győze-
lemmel zárták, így továbbra is 

a tabella nyolcadik helyén áll 
az Érdi VSE. A következő, 12. 
fordulóban október 17-én, 
szombaton 14.30-kor a Diósdi 
TC-SELECT csapata lesz a 
vendég az Ercsi úti sportpá-
lyán.

n Harmat Jenő

| 2015. október 14. |    sport sport   | 2015. október 14. |

Győzelmes nyitó forduló
Az Érdi VSE Sakkcsapata 

magabiztos győzelmet ara-
tott a vendég Gyömrő ellen a 
Pest megyei bajnokság Szu-
per csoportjában. Tavaly, ha 
minimális különbséggel is, 
de a vendégek nyerték meg a 
találkozót.

Az Érdi VSE klubhelyisé-
gében fogadta az első fordu-
lóban a vendég Gyömrő csa-
patát az érdi sakkcsapat. Az 
elmúlt években rendre nagy 
küzdelmet vívott egymással 
a két együttes. 

Jól indult az érdi csapat 
szempontjából a tíz táblán 
zajló találkozó. A második 

tábla gyors döntetlenje után 
másfél óra elteltével Miklós 
Tamás, Konrád Zoltán, 
Farkas Béla győzelmével 
már három pont volt az 
előny, majd Szilágyi Sámu
el szép játékával tovább nö-
velte a hazai csapat előnyét. 
A következő partik – Holt
ság István, Pápai János 
döntetlenjei – biztossá tették 
az érdiek győzelmét.  Az ifjú-
sági versenyző, Pálinkás 
Lőrinc mattolta ellenfelét, 
majd öt óra játék után Varga 
József győzelmével alakult 
ki a végeredmény.

n HJ

Százötvenezer forintot szeretne összegyűj-
teni a vasárnap rendezett 30. Spar Budapest 
Maratonon lefutott kilométereivel Bartos Dávid 
érdi triatlonozó: „eladja” kilométereit, hogy azok a 
Bátor Tábor Alapítvány segítette gyermekekhez 
jussanak el.

Már nagyjából tizenöt éve, 
hogy édesapja nyomdokain 
haladva elkezdett triatlo-
nozni, azaz úszni, kerékpá-
rozni és futni Bartos Dávid, 
aki azóta számos versenyen 
vett már részt. Annak elle-
nére, hogy a kezdetekben 
csak az utolsó helyek vala-
melyikén ért célba, kitartott. 
De nemcsak a versenyeken, 
hanem a heti több száz kilo-
méternyi edzésen is mindig 
„odatette magát”. Ennek kö-
szönhetően néhány évvel ké-
sőbb már az ifjúsági és juni-
or mezőny elején végzett. 

Sajnos hazánk egyelőre a 
profi triatlonozóknak nem 
tud komoly lehetőséget bizto-

sítani a versenyzésre, ezért a 
legtöbben érettségi után vá-
laszút elé kerülnek, hogy a 
tanulást vagy a sportot vá-
lasszák-e. Bartos Dávid na-
gyot kockáztatott, és meg-
próbálta a főiskola mellett az 
edzést is folytatni, annak el-
lenére, hogy már tudta, nem 
akar profi lenni, de szeretné 
ezt a sportágat űzni.

A triatlonról érdemes tud-
ni, hogy a kitartásra épül: az 
olimpián másfél kilométer 
úszás, negyven kilométer 
kerékpározás és tíz kilomé-
ter futás van – de például a 
hosszútávú verseny 3,8 kilo-
méter úszásból, 180 kilomé-
ter kerékpározásból és egy 

maratoni, kicsivel több mint 
42 kilométeres futásból áll – 
egyhuzamban. Ehhez nem 
kevés kitartás kell.

Bartos Dávid azt mondja: 
neki a triatlon több mint egy 
hobbi, mégsem gondolja úgy, 
hogy profiként jó lenne. Így 
– hogy ne szakadjon el a 
sportágtól – a hatórás mun-
kaidő mellett online edző is: 
sokaknak ő készíti az edzés-
tervét, amelyben meghatá-
rozza, hogy azon a héten 
mennyit kell úszniuk, futni-
uk és kerékpározniuk.

A vasárnapi 30. Spar Bu-
dapest Maraton előtt Bartos 
Dávid 2:38.00-es időt szere-
tett volna teljesíteni.

– Sajnos nem sikerült elérni 
a kitűzött időt, de 2:41:22-re 
értem be, ami a „C tervem” 
volt: ez a női olimpiai szintidő. 
Boldog vagyok ezzel az ered-
ménnyel. Elég küzdelmes volt 
az utolsó 5–7 kilométer, sokat 
lassultam és fájt a lábam is. 
Az időjárás viszont jó volt, az 

eső éppen elállt, amikor futot-
tunk, csak a széllel küzdöt-
tünk a rakpartokon – értékel-
te versenyét Bartos Dávid, aki 
hozzátette, hogy tanítványai-
nak nagyon jól sikerült a ver-
seny. Volt közülük, aki 42 per-
cet javított az egyéni csúcsán: 
Hárman pedig először teljesí-
tették a maratoni távot, ők is 
jó időt futottak – mesélte. 

Ugyan a maratonnak már 
vége, de a gyűjtésnek még 
n e m .  A  w w w .
elmenykulonitmeny.hu olda-
lon továbbra is lehet támo-
gatni Bartos Dávidot, hogy 
az általa kitűzött cél, a száz-
ötvenezer forint helyett még 
többel segítse a Bátor Tábor 
Alapítványt.

n Domonkos Bálint

Selmeci Attila, az Érdi Úszó Sport Kft. mesteredzője 
volt T. Mészáros András vendége a polgármester 
sajtótájékoztatóján, ahol a mesteredző beszámolt 
arról is, mivel érdemelték ki az utanpotlassport.
hu, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Decathlon 
Magyarország által alapított „Hónap műhelye” díjat, 
amelyet augusztusban az érdiek nyertek.

A mindössze három éve mű-
ködő szakosztály remek körül-
mények között edzhet az Érd 

Arénában és a Gárdonyi tan-
uszodában – kezdte Selmeci 
Attila, majd kiemelte, hogy a 

nyári főszezonban kiváló ered-
ményeket hoztak a csapat 
úszói, hiszen a Bakuban ren-
dezett Európa Játékokon Sós 
Dániel 200 és 400 méter ve-
gyes úszásban negyedik he-
lyen ért célba, míg Tekauer 
Márk a 200 méter pillangón 
lett nyolcadik. 

Nem sokkal később Baró
csai Petra és Milák Kristóf az 
Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválon szerepeltek Tbili-
sziben. Milák Kristóf a 100 mé-

teres pillangóúszás döntőjé-
ben egyéni csúcsot úszott, 
amellyel negyedik lett, úgy, 
hogy az eredményjelző meghi-
básodása miatt több mint egy 
órán keresztül azt hitte, hogy 
ezüstérmet szerzett. Eredmé-
nye így is kiváló – fűzte hozzá 
Selmeci Attila, aki megemlí-
tette még a Tbilisziben kiváló-
an szereplő Barócsai Petrát is. 
Ő 800 méter gyorsúszásban 
honfitársa, Késely Ajna mö-
gött lett második, míg 100 mé-
ter pillangón aranyérmet 
nyert. A két nemzetközi ver-
seny között pedig a hazai ser-
dülő és ifjúsági bajnokságokon 
remekeltek az érdiek.

Miután véget ért a főszezon, 
augusztus elején Sós Dániel 
és Tekauer Márk is értesítést 
kapott, hogy bekerültek a 
szingapúri Ifjúsági Világbaj-
nokság keretébe. Alaposan 
felkészültek: külön edzőtá-
bort szervezett nekik Selmeci 
Attila. Nem hiába: Sós 200 mé-
ter vegyes úszásban ezüstér-
met szerzett, míg Tekauer a 
bakuihoz képest egy helyet 
előrelépve hetedik lett 200 mé-
ter pillangón. 

Az eredmények elsorolása 
után Selmeci Attila megkö-
szönte a támogatást mind a 
Gárdonyi Géza Általános Isko-
la vezetőségének, mint az Érd 
Aréna munkatársainak, majd 
reményét fejezte ki, hogy a kö-
vetkező években tovább gyara-

podik az egyesület tagjainak 
száma: most hetvenen edze-
nek.

Az Érdi Úszó Sport Kft. már 
át is vette az utanpotlassport.
hu, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság és a Decathlon Magyaror-
szág által alapított „A hónap 
műhelye” díjat és az ezzel járó 
félmillió forintos sportszervá-
sárlási utalványt.

A mesteredző elmondta: ösz-
szeültek az edzők, hogy meg-
tárgyalják, mire is költik a 
pénzt. A legkisebbek 40 darab 
úszópipát kapnak, amellyel a 
technikájukon javíthatnak, az 
eggyel nagyobbak ugrókötele-
ket, polifoam szőnyegeket, 
amin a nyújtó, lazító és gim-
nasztikai gyakorlatokat lehet 
majd végezni. A nagycsoport 
medicinlabdákat, tenyérellen-
állásokat (kézre felhúzható 
speciális erőfejlesztő eszköz), 
lábgumikat (amelynek segít-
ségével csak karral úsznak), 
és gumiköteleket is kapnak.

n DB

Ötödik lett az érdi lány a súlyemelő Eb-n
Jung Beáta érdi cross-

fitter az U23-as súlyemelő 
Európa-bajnokságon az ötö-
dik helyet szerezte meg 82-
es szakítással, 102-es lökés-
sel. Ezzel újabb egyéni csú-
csot döntött. A crossfitt ré-
sze a súlyemelés, de mellette 
erőemelő és gimnasztikai 
gyakorlatokat is végeznek, 
azaz az egyik legkomple-
xebb sportág.

– Speciális esetnek tartom 
magam: úgy vehettem részt 
egy súlyemelő Európa-baj-
nokságon, hogy gyakorlati-
lag nem ez a fő sportágam. 
Teljesen más jellegű edzés-
munkát végzek, mint egy 
súlyemelő – kezdte az érdi 
Testakadémián edző Jung 
Beáta. – A lapvetően 
crossfitter vagyok. ezt a 
sportot talán már egyre töb-
ben ismerik idehaza is. Ez a 
mozgásforma gyakorlatilag 

mindent magában foglal az 
atlétikától, úszástól kezdve 
a saját testsúlyos elemekig, 
valamint az olimpiai súly-
emelő gyakorlatokig.

Beáta így találkozott a 
súlyemeléssel. Sportmúltjá-
ból adódóan is jó alapokat 
kapott az Érdi Torna Club 
akrobatikus torna sport-
ágától, mind crossfit, mind 
súlyemelés terén. – Erős 
alapokkal jól és gyorsan 
tudtam fejlődni, emiatt el-
kezdtem súlyemelő verse-
nyeken is részt venni. Fo-
lyamatosan sikerült egyre 
jobban teljesítenem – foly-
tatta a versenyző. – Ennek 
köszönhetően megkaptam a 
lehetőséget az U23-as Eb-
részvételre. A versenykö-
rülmények még szokatla-
nok voltak, mivel eddig csak 
magyar versenyeken szere-
peltem. Az edzőm, Oláh Le

vente otthonról figyelte az 
eseményeket, a versenyen 
pedig Szász László és 
Likerecz Attila versenyez-
tetett – mondta a BKV Előre 
igazolt versenyzője.

– Sikerült jól szerepel-
nem, és a várt eredménye-
ket hoznom. Szoros volt csa-
ta az 5. helyért. Szakításban 
78–82–85 kg emeléseket vé-
geztünk;  az utóbbi emelés 
sajnos nem sikerült. A he-
lyezést pedig a lökés döntöt-
te el, ahol három sikeres 
emeléssel mentem a 94–98–
102 kilogrammra, utóbbinál 
egyéni csúcsot emelve. Így 
sikerült megszereznem az 
5. helyet, amiért nagyon bol-
dog vagyok. Kicsit köze-
lebbről megismerkedhettem 
a súlyemelés világával, bár 
továbbra is a crossfitet tar-
tom fő sportomnak – mond-
ta Jung Beáta. n DB

Jótékonyságból futották le a maratont

Futva gyűjt adományokat

Három év alatt került az elitbe az Érdi Úszó Sport Kft.

Siker siker után úszóinknál

Bartos Dávid jótékony célokra használja a sportot

Az utanpotlassport.hu, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Decathlon Magyarország  „Hónap műhelye” 
díját az érdiek nyerték el

Sós Dániel két számban negye-
dik lett

Érdi VSE – Gyömrői SE: 7,5-2,5
Az Érdi VSE Sakk szakosztálya várja a sakkozást kedvelőket 
vasárnaponként 10.30–14.00 között az Ercsi úti sportpálya 
klubhelyiségébe.

Mestermérleg 
komjáti andrás (Puskás 
akadémia): Jobb teljesít-
ményt vártam csapatunk-
tól. Gratulálok az Érdnek. 
Nagyon taktikusan ját-
szottak. Megérdemelten 
nyerték meg a találkozót.
 limperger Zsolt (Érdi 
Vse): A 88. percig uraltuk 
a mérkőzést egy nagyon 
jól játszó csapat ellen. Gra-
tulálok a fiúknak. Bízom 
benne, hogy szombaton 
legalább ilyen jól játszunk 
majd a Diósd ellen.

Jó ellenfél volt a Puskás Akadémia

Győzelem a Pancho Arénában

Eredmények, NB III,  
Nyugati csoport, 
11. forduló:
Puskás Akadémia FC II–Érdi VSE 

1–4
Csornai SE–Csepel FC 1–1
Mosonmagyaróvári TE 1904–Tata-

bánya FC 2–1
Ferencvárosi TC II–Sárvár FC 2–0
Videoton FC II–ETO FC Győr 4–2
Dorogi FC–MTK Budapest II. 1–0
TARR Andráshida SC–Balatonfüredi 

FC 1–0
BKV Előre–III. Ker. TVE 2–1

Puskás Akadémia FC II–Érdi VSE 1–4 (0–2)
Pancho Aréna, 150 néző
V: Sipos T., asszisztensek: Imrő, 
Révész
PaFC ii.: Horváth T. – Mészá-
ros D., Lipcsei Á., Herceg 
(Kertai, 63. perc), Nagy Zs. – 
Pintér B. (Damásdi, 56. p.) 
Hudák M. (Szabó Bence, 66. 
p.), Tar Zs., Óvári Zs., Spandler 
– Péter B. 
Vezetőedző: Komjáti András

Érdi Vse: Kertész – Ország, 
Honti, Hegedűs, Cservenka – 
Kónya B., Kovács B. (Ebedli, 61. 
p.), Csizmadia – Kelemen 
(Balázsovics, 76. p.), Palásthy 
(Skita, 75. p.), Pintér N.
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Damásdi 89. p., ill. 
Palásthy 12. p., 74. p., Kelemen 
34. p., 63. p.
Piros lap: Tar Zsolt 73. p.

Az Érdi VSE a Pancho Arénában ütötte ki a Puskás Akadémiát
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A Pestvidéki Nyomozó 
Ügyészség vádat emelt azzal 
a korábban Érden praktizá-
ló ügyvédnővel szemben, aki 
25 ügyfele letétbe helyezett 
pénzével – mintegy 400 mil-
lió forint – nem vagy csak 
részben tudott elszámolni. 
2012-től kezdődően azt állít-
va, hogy külföldi bankokon 
keresztül projekthitelt tud 
szerezni, a nő számos em-
bert bírt rá arra, hogy rajta 
keresztül hitelt igényelje-
nek. Valamennyi ügylet fel-
tételeként szabta, hogy ügy-
felei nála különböző össze-
geket letétben helyeznek el. 
A sértettek 5–124 millió fo-
rintig terjedő összegeket ad-
tak át a vádlottnak. A nő 

több személyt rábeszélt 
arra, hogy jutalék fejében to-
vábbi ügyfeleket hozzanak. 
Projekthitelt ígérete ellenére 
senkinek nem intézett. Az 
újabb befizetők pénzéből 
esetenként visszafizette a 
korábbi befizetők letétbe tett 
pénzét, így a sértettek egy 
részének okozott kárt meg-
térítette. A Pestvidéki Nyo-
mozó Ügyészség ügyvédi 
visszaélés bűntettével és üz-
letszerűen elkövetett csalás 
bűntettével vádolja a nőt, aki 
előzetes letartóztatásban 
várja a tárgyalását. Az 
ügyészség börtönbüntetés 
kiszabására és vagyonel-
kobzásra tett indítványt a 
vádlottal szemben.

400 milliós csalás Gazdikereső

Albert 4–5 hónapos, életvi-
dám, mozgékony kan kölyök, 
szeret labdázni. Sok foglalko-
zást igényel, figyelmes, tanít-
ható. Feltehetően közepes 
termetűre nő.

A legnagyobb öröm szá-
munkra, ha egy hányatott 
sorsú állat végre biztos, sze-
rető gazdájára, új családra 
lel. Semmi sem ér fel egy sokat 
szenvedett kutya vagy cica 
hálájával!

Ha örökbe fogadná Albertet 
vagy Kventint, vegye fel a kap-
csolatot az Alapítvány mun-
katársaival. Telefon: 06-30-
276-6071 vagy 06-30-910-6987, 
E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdi-
keresőt pedig megtalálja a 
w w w.siriusalapitvany.hu 
weboldalon.

Sirius Állat- és Természet-
védelmi Alapítvány, Érd. Adó-
szám: 18707379-1-13, Bank-
számlaszám: 10403136-
49534949-49521015

Kventin 1–2 év közötti, barát-
ságos, nagy termetű, vékony 
alkatú keverék kan. Mozgás-
igényes, emberközpontú. Szu-
ka kutyákkal jól megfér.

Megbízható takarítónőt keresek

családi házhoz Érden, heti gya-

korisággal. T: 06-70/332-55-44.

Tetőkészítéshez ácsokat-betaní-

tott ácsokat felveszünk. Tele-

fon: 06-30/563-55-44.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

VEGYES

Érden társasházban kiadó külön

bejáratú szoba. Bérleti díj:

35.000,- Ft + rezsi (15.000,- Ft).

1 havi kaukció szükséges. Tel.:

70/326-18-09; 70/673-61-93.

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.

Eladó kanapé garnitúra, ággyá

nyitható (200*80 cm), 2 ágyne-

műtartós ülőke (70*50 cm). Ér-

deklődni: 30/429-53-65.

Frissen vágott, konyhakész, kuko-

ricán nevelt tanyasi csirke (1db

is), házhoz szállítva kapható.

Telefon: 06-20/411-3181.

Konyhakészen háztáji tömött

májkacsa 5-6kg 7500ft/db má-

jával. Tel.: 06-30/5326507.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

28
68
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TELEK

Áron alul eladó 970 nm-es köz-

műves építési telek Kismarton-

ban (2,7 millió Ft). Tel.: 06-20/

922-09-64.

Érden összközműves 965 nm épí-

tési telek kis házzal, ikerház épí-

tésére is alkalmas eladó. T:06-

20-920-4261

INGATLAN

Érd-Tusculánumban, közművesí-

tett, 1780nm-es saroktelek, la-

kóházzal, melléképületekkel,

kúttal eladó. T.: 06-30/731-9371

ÁLLÁST KERES

Takarítást (nagytakarítás, üzlet-

helység stb.) vállal nemdo-

hányzó középkorú nő Érd és

környékén. Telefon: 0630/989-

58-79.

KIADÓ INGATLAN

Érden munkásoknak, brigádok-

nak különbejáratú, összkomfor-

tos lakás kiadó. Kocsi beállással.

T: 06-23/367-922.

28
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ÖSSZESZERELŐImunkaÉRDEN
A német PRETTL csoporthoz tartozó PEX Kft. új
érdi gyártócsarnokába keres munkavállalókat

igényes autóipari termékek gyártásához.

• Korrekt bérezés és juttatási rendszer
• Igényes és tisztamunkakörnyezet • Hosszú távú biztonság
Autóipari, kábeles vagyműanyagipari tapasztalat előnyt jelent!

PEXAutomotive SystemsKft. 2030 Érd,Turul u. 10;
Tel: 23/505-840; E-mail: pex.munka@gmail.com

CSALÁDI HÁZ

Érd kertvárosában szélső sorház

sürgősen, családi okok miatt el-

adó. 06-70-452-6973

Érden összkomfortos, 94 nm-es

ház eladó (18,3 millió Ft). Tel.:

06-30/330-09-66.

ÜZLET, IRODA

1993 óta bejáratott ügyvédi iroda

berendezve kiadó Érden az Al-

só u. 25-ben. Telefon: 0620/

9-943-250.

VÁLLALKOZÁS

27
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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

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

• Kártérítés
Dr. Bódis-Gill Borbála

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

Ügyvédi
tevékenység

27
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Munkavédelem
Munkaruházat

28
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

A
Megnyitottuk régiségüzletünket!

Vásárolunk:
borostyánékszereket,
órákat, porcelánokat,

arany és ezüst tárgyakat,
könyveket, teljes hagyatékot,

gyűjteményt.

Érd, Budai út 6. • 06-30-797-8398

28
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 28

78
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TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 28
72
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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

26
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 28

52
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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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KastélyoK, KúriáK
berendezésére

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

hagyatékot. Értékbecslés, kiszállás ingyenes.

T.:70/947-83-78 27
45
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

28
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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.

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

25
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Marhatrágya, gombatrágya, fe-

keteföld rendelhető előre

egyeztetve. Szállítás hétvégi

napokon. Tel.: 06-30/5-611-569.

ÁLLÁST KÍNÁL

28
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NoNprofit
közszolgáltató kft.

Teljes munkaidős

köNyvelő
munkatársat keres.

FELADATOK: A céghez beérkező szállítói szám-
lák kontírozása, könyvelése • vevői és szállítói
folyószámlák egyeztetése • pénztári pénzfor-
galom könyvelése • banki utalások kezelése,
vezetése, a bankszámlaforgalom ellenőrzése,
banki könyvelés • kimutatások, statisztikák
készítése • főkönyvi kartonok havi és év végi
egyeztetése, bevallások készítése • részvétel az
éves zárásban
ELVÁRÁSOK: Min. 2–3 éves, nagy volumenű
számlamennyiség könyvelésében és rendszer-
ben történő rögzítésében szerzett szakmai
tapasztalat • rendszerszemléletű gondolkodás
• felhasználó szintű számítógépes (MS Office)
ismeret
ELŐNYT JELENT: Pénzügyi, főkönyvi könyve-
lésben szerzett szakmai tapasztalat.
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK, TULAJDON-
SÁGOK: Precíz, pontos munkavégzés, megbíz-
hatóság • Hibák kiszűrésének képessége • Len-
dületesség és gyorsaság • Lojalitás, tulajdonosi
szemléletmód
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Érd
Jelentkezésmódja: önéletrajzokat a következő
címre kérjük elküldeni:eth@eth-erd.hu

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 27
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A kludi kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ
munkakörbe.

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

egészségügyi alkalmasság

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

mobil: 06-31/780-8441 izrael József

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 diósd, Homokbánya u. 75.
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AUTÓ/MOTOR

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 28

48
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AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

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?

287060

Szobafestést, mázolást, tapétá-

zást megfizethető áron takarás-

sal. Tel.: 06-20/31-88-142.

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-

csón eladó. T:06-20-920-4261

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!

Szobafestés, mázolás, tapétázás,

kisebb munkát is vállalok, reális

áron. T:06-20-967-2221

28
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Érdi szabászatra nem-
dohányzó női munkaerőt
keresünk 35–50 év között.

Elvárás: szabászati és varrási gyakorlat.
Munkahely: Érd-Parkváros.

Érdeklődni az alábbi telefonon lehet:
30/4474235

Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,

helyben és vidékre. T:06-20-

920-4261

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.

28
28
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keresünk kettő az egyben óvodánkba
www.beszeljvelem.hu

061-207-3938; 06-30-237-5155
beszov@t-online.hu; titkarsag@beszeljvelem.hu

Ami kötelező, az lehet jó is!

ÓvodapedagÓgust

Érdi, nagy forgalmú sörözőbe
pultoshölgyeket
keresünk.Minimálismunkatapasztalat szükséges.

tel.: 06 20/331-3276 28
10
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KarosszérialaKatost-
autófényezőt

keresünk érdi munkahelyre,
azonnali belépéssel.
Tel.: 06-30-944-8055

E-mail: dukko205@t-online.hu

Budapest XI-i szolgáltató iroda

Könyvelő
munkatársat felvesz rész- vagy teljesmunkaidőre.

Szakirányú végzettség szükséges!
Fényképes önéletrajzát a

summa.profit@gmail.com címre várjuk. 28
79

14
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21
68

Érdi vegyes élelmiszer üzletünkbe

ELADÓT
keresünk teljesmunkaidőre.

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

Érdi cÉg burkolási
munkában járatos

munkatársat keres,
B kategóriás jogosítvánnyal.

Német nyelvtudás előny, de nem feltétel.
Jelentkezés: info@astrochem.hu • +36 30 343 6569

28
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GUMISZERELŐ
kollégát keresünk Érdre,

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

Tel.: 06-30-448-6208

28
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Érden temetőmelletti virágüzletbe
keresek gyakorlattal rendelkező

virágkötőt.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:

szamoca011@t-online.hu
Tel.: 06-30-999-7386Németh Zsuzsanna
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Csatorna és vízvezeték közmű

építő vállalkozás munkatársa-

kat keres. Jelentkezést csak érdi

lakostól várunk. Érd: 06-30/779-

02-49.

Sóskúti üzemünkbe galván beta-

nított munkást keresünk önálló

bejárással. T:06-1-249-9837,

aerometal@gmail.com

szakképzett vagy
gyakorlattal rendelkezdő
pékeket keresünk, valamint
szakképzett henteseket.
Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés, jó munkakörülmények,
előrelépési lehetőség.

Jelentkezni lehet:
• személyesen a pékségben: Lecsek Zoltán pékvezetőnél.
Tel.: 06-30-228-9021. Cím: 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 125–127.
• fényképes önéletrajzzal, pozíció megjelölésével, elérhetőséggel
az alábbi e-mail címen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu
Postacím:
Krupp és Társa Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 52–54.

Pára Príma
Érdi pékségünkbe
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Fast Hungary Kft.
Cégünk egy dinamikusan fejlődő, szórakoztató elektroni-
kai termékek, kis és nagy háztartási gépek nagykereske-
delmével, disztribúciójával foglalkozó, nemzetközi kapcso-
latokkal rendelkező vállalkozás.
Törökbálinti székhelyünkre keresünk raktáros kol-
légát, kiemelt jövedelemmel.

RAKTÁROS
FeladaToK:

anyagmozgatás • komissiózás • raktár rendben tartása
• egyéb raktári kisegítő feladatok ellátása

JelenTKezési FelTéTeleK:
Targoncavezetői engedély/OKJ vizsga • középfokú
szakképesítés/érettségi • hasonló területen szerzett
tapasztalat • alkalmazkodó, megbízható, rugalmas

személyiség • büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)

amit kínálunk: KiemelT Jövedelem
Önéletrajzát a fasthr2014@gmail.com címre várjuk.

A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Vegyi anyag lefejtőt, raktárkezelőt keres
Feladatok:
- vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

- Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

- Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
- Beérkezett áru kézi-, illetve gépi erővel történő elrakása.
- Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.

Munkavégzés 2 műszakos munkarendben történik.

Elvárások:
- Vegyipari tapasztalat,
- Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

- OKJ bizonyítvány (targoncavezető, vagy
könnyűgépkezelő)

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés: Hegyi Géza +3630 242 8711

28
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MUNKALEHETŐSÉG
• Címkéző, csomagoló
• Kertészetimunkatárs • Áru-összekészítő
•Pénztáros, árufeltöltő •Szakképzettpék, élelmiszereladó
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
amegpályázottmunkamegnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.

28
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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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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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

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  

hétről-hétre 
már a  

facebookon is!

facebook.com 
/erdiujsag
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Hatodik alkalommal rendezik meg városunkban az 
Élő Rózsafüzér Zarándoklatot a katolikus egyházköz-
ségek. A körülbelül tizenhét kilométeres zarándoklat-
ra idén október 17-én kerül sor.

Közös ima, éneklés és fohász-
kodás, gyalogosan sétálva a Lea 
otthontól a Szent Mihály-templo-
mig – röviden ez az Élő Rózsafü-
zér Zarándoklat Érd Körül (ÉR-
ZÉK). Ennél persze jóval több: 
testi-lelki feltöltődés, több mint 
száz résztvevővel, akik egy kö-
zös céllal, a városért, az itt élő-
kért, a családokért imádkoz-
nak, bejárva Érd katolikus plé-
bániáit. A kora reggeltől (azaz a 
fél nyolcas gyülekezőtől) késő 
délutánig tartó zarándoklat 
utolsó állomása hagyományo-
san a Szent Mihály-templom, 
ahol öt órakor püspöki szentmi-
sével és agapéval zárul a nap.

Az Élő Rózsafüzér Zarándok-
lat nem túl régi kezdeményezés: 
elsőként Bécsben rendezték 
meg 2003-ban, Magyarországon 
pedig 2007-ben. Érden elsőként 
– Hajdu Ferenc atya szorgal-
mazására – 2010-ben imádkoz-
tak közösen a hívek a városért. 

Az idei zarándoklat kapcsoló-
dik a Kaszap István emlékévhez 

is: a száz esztendeje született, 
tizenkilenc esztendősen meg-
halt jezsuita novícius erényeit – 
segítőkészség, kitartás, tiszta-
ság, szorgalom, önfegyelem, 
alázat, engedelmesség, áldozat-
hozatal – szeretnék végiggon-
dolni, életútját megjárni az 
egész Érden végigvezető tizen-
hét kilométeren.

Az útvonal egyébként válto-
zatlan: idén is két ága lesz a za-
rándoklatnak, egyik a 
Fundoklián és Tus cu la num on, a 
másik Postástelepen és Érdlige-
ten át vezet. Nem kötelező végig-
járni a teljes utat, aki szeretne, 
egy-egy rövidebb szakaszra is 
csatlakozhat, és a felajánlott 
adományoknak köszönhetően 
idén is lesz reggeli és esti ingye-
nes buszjárat Óváros és Parkvá-
ros között. 

A további részletek a temp-
lomokban elhelyezett szóróla-
pokon, illetve a www.
erdirozsafuzer.hu honlapon 
találhatók. n Á. K.

Hatodik ÉRZÉK Érden
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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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