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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

A zene szeretete minden nehézségen átsegít
Én sem úgy lettem csellista, hogy már gyermekkoromtól kizárólag erre készültem – Rédei Erzsébettel beszélgettünk 4–5. oldal

Érdi  Újság
A zene és  
a béke napja
A zene világnapját ünne-
pelték a gyerekek a főté-
ren, a könyvtárban pedig 
Kocsis Zoltán beszélt egy 
Strauss-mű magyarorszá-
gi ősbemutatójáról, meg-
békélésről ember és em-
ber között.  n 8–9. oldal    

Pumuklit  
ünnepelték 
Átadták a város első nem-
zetiségi óvodáját, ame-
lyet a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tart fenn. 
A Riminyáki úti épület 
megfiatalodva, két újon-
nan berendezett csoport-
szobával, nagy játszóud-
varral fogadja a gyereke-
ket.  n 7. oldal 

Szenzációs 
győzelem
Pazar teljesítménnyel, 12 
gólos különbséggel nyert 
az ÉRD női kézilabdacsa-
pata a debreceniek ellen. 
Úgy tűnik, összeállt Szabó 
Edina gárdája. 

n 21. oldal 

T. Mészáros András pol-
gármester és Aradszki 
András országgyűlési 
képviselő letették az 
Interspar hipermarket 
alapkövét az Iparos út 
mellett. 

Az érdi lesz az ország egyik 
legnagyobb ilyen áruháza. A 
beruházás 4 milliárd forintba 
kerül, és a SPAR beszáll a Bem 
téri közlekedés megújításának 
költségeibe is. Száz új munka-
helyet is teremtenek. A kávézók 
és éttermek mellett lesz itt ki-
helyezett önkormányzati ügy-
félpont, ide költözik át a posta 
is. T. Mészáros András (képün-
kön balra) polgármester ünne-
pi beszédében utalt arra, hogy 
bár a város nagyon régóta várt 
erre az alapkőletételre, mégis, 
most a legjobbkor zajlik ez az 
építkezés. Mire elkészül az 
áruház, megépül nemcsak az 
M7-es új le- és felhajtója, hanem 
a Törökbálinti úti M0-s, M1-es 
új csomópont is.

(Írásunk a 7. oldalon.)

Parkváros kapuja valódi alközponttá válik jövő őszre

Elkezdődött az áruház építése a Bem téren 

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
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Elérhetőség és bővebb információ:
2030 Érd, Fuvaros utca 31.

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

www.ugribugri.hu

Az Ugri Bugri Családi
Napközi és Játszóház

szeretettel várja a
gyermekeket 1–4 éves korig.

A játszóház születésnapra is bérelhető.

U i B i C l

28
26

91 KáK trár nyoldó
Kéményty isztító hasáb

Fűtéstechnika
Kandalló, cserépkályha

hozzávalók és kiegészítők
Infrafűtés és falfűtés

Cím: Érd, Riminyáki út 61.
Tel.:0630/900-4873 • www.jstudio.hu
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A képviselők fogadóórája:
1.  ANTUNOVITS ANTAL  
 06/20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az országgyűlési képviselő fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS országgyűlési képviselő

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2
Telefon: 06-23-375-185; E-mail: 
idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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A középiskolás tanu-
lók szavazatai alapján 
Tomka Lilla, a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola 
és Gimnázium jelöltje 
lett a diákpolgármes-
ter, két kihívója, Gregor 
Alexandra, a Kós Károly 
Szakképző tanulója és 
Erdélyi Áron a Vörös-
marty Mihály Gimnázi-
umból pedig alpolgár-
mesterként segíti majd 
munkáját egyéves 
mandátummal. 

A Polgárok Háza díszter-
mében ünnepélyes keretek 
között hirdették ki az első 
érdi ifjúsági önkormányzati 
választás végeredményét. 
Városunk közgyűlése márci-
us 15-ei rendkívüli ünnepi 
ülésén fogadta el az ifjúsági 
önkormányzat létesítéséről 
szóló határozatot és az alap-
okmányt, amelynek értelmé-
ben az érdi diákság polgár-
mestert, alpolgármestereket 
és öt képviselőt választha-
tott. Ez a testület képviseli 
majd a helyi ifjúság érdekeit 
a település közgyűlésében 
és bizottságaiban. 

Mindhárom érdi középis-
kola egy-egy diákpolgár-

mester-jelöltet, és öt-öt 
képviselőjelöltet állított, 
akik szeptember 29-ig tartó 
kampányukban ismertet-
ték programjukat, majd 
szeptember 30-án mindhá-
rom intézményben megtar-
tották a választásokat. Az 
összesített eredmények ün-
nepélyes kihirdetésére pe-
dig még aznap este sor ke-
rült. A rangos eseményen a 
jelölteken kívül jelen voltak 
a középiskolák vezetői, az 
Érdi Tankerület igazgató-
ja, valamint T. Mészáros 
András polgármester, Bács 

István alpolgármester és 
az érdi önkormányzat kép-
viselői is. 

A szavazás eredményét 
Mecsériné dr. Szilágyi Er-
zsébet jegyző ismertette. A 
névjegyzéken összesen 1463 
diák választópolgár szere-
pelt. Közülük 1265-en szavaz-
tak, azaz a diákok 86 százalé-
ka adta le voksát. Erdélyi 
Áron 904 szavazatot, Gregor 
Alexandra 799 szavazatot ka-
pott. Tomka Lilla, a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és Gim-
názium tanulója 937 szava-
zattal nyerte el a diákpol-
gármesteri tisztséget. 

Gregor Alexandra, a Kós 
Károly Szakképző Iskola 
tanulója és Erdélyi Áron, a 
Vörösmarty Mihály Gim-
náziumból diák-alpolgár-
mesterként tevékenyked-
het az első érdi diákönkor-
mányzatban, amelyben öt 
ta nu ló d iá k képv iselői 
ma ndátumot szerzet t : 
Iván Réka, Grúz Fanni, 
Méregh Benjámin, Ircsik 
Petra és Szécsi Richárd. 
Miután a jegyző asszonytól 
átvették megbízólevelüket, 
a megválasztott tisztségvi-
selők egymás után letették 
az esküt, majd először a 
diákpolgármester, utána a 
két alpolgármester, végül 
az öt diákképviselő is 
egyenként aláírta az eskü-
okmányt. 

Az első érdi diákönkor-
mányzat tagjait T. Mészáros 
András polgármester kö-
szöntötte, aki mindenekelőtt 
Pulai Edina (Jobbik) önkor-
mányzati képviselő, a diák-
önkormányzat ötletadója 
üdvözletét és gratulációját 
tolmácsolta. 

– Önök történelmet írnak 
ma és a jövőben, éppúgy, 
ahogyan az 1990-ben első-

ként megválasztott önkor-
mányzati képviselő-testület 
tagjai is történelmet írtak. 
Az elsők voltak, akik előtt 
nem állt még jól kitaposott út 
vagy bármilyen példa – 
mondta Érd polgármestere, 
majd így folytatta: – Új és 
nagyszerű feladat vár önök-
re, amihez sok erőt, szeren-
csét és kreativitást kívánok! 
– mondta, majd azt kérte a 
fiataloktól, hogy feladatukat 
vegyék komolyan, és őrizzék 
meg jókedvüket és fiatalos 
lendületüket. 

Az ifjúsági önkormányzat 
tagjai tanácskozási joggal ve-
hetnek részt a város közgyű-
lésének és bizottságainak 
ülésén, és minden, a diáksá-
got érintő kérdésben felszólal-
hatnak, illetve ezekben az 
ügyekben önálló előterjesz-
téssel, módosító javaslattal is 
élhetnek. A közgyűlés által 
számukra megszavazott tíz-
millió forinttal pedig önállóan 
gazdálkodhatnak, azaz ezt az 
összeget a saját elképzeléseik 
szerint, de csak az érdi diák-
ság érdekében és az alapok-
mányban meghatározott mó-
don használhatják majd fel, 
amiről költségvetési tervet is 
kell majd készíteniük.

n BÁLINT EDIT 

T. Mészáros András szerint az első ifjúsági önkormányzat történelmet ír, nincs példa hasonlóra

A gárdonyis Tomka Lilla nyerte 
a diákpolgármester-választást

Cserediákprogram indul 
A megbízólevél átvételét és az eskütételt követően arról kér-
deztük a diákpolgármestert és a diák-alpolgármestereket, 
hogyan fogadták a választási eredményt. Tomka Lilla diákpol-
gármester elárulta, nagyon izgult a választás napján, bár 
meghűlése miatt csak otthonról figyelhette az eseményeket. 
Mint mondta, noha meglepte, nagyon örül a választás ered-
ményének. Megköszönte mindenki munkáját, aki a kampá-
nyában segítette, és azoknak is, akik rá adták a voksukat. Az 
első dolga természetesen az lesz, hogy kampányában meg-
hirdetett ígéreteit, különösen a cserediákprogramot minél 
előbb megvalósítsa. 
Gregor Alexandra úgy nyilatkozott: számára a választás napja 
is ugyanúgy telt, mint az összes többi, kivéve persze, hogy 
kíváncsian várta a végeredményt, ami, bár kissé meglepte, de 
nagy csalódást nem okozott, hiszen rajta kívül két diákképvi-
selő is bekerült a testületbe iskolájából. Diák-alpolgármester-
ként is tud majd építő javaslatokat tenni – vélekedett –, így a 
saját elképzeléseit is meg tudja majd valósítani.
Erdélyi Áron azt mondta: felemelő volt számára a diákok aktív 
részvétele, ami igazolta, hogy az ifjúsági önkormányzat egy 
jó kezdeményezés. Elárulta: az előttük álló egy évben min-
denképpen szeretné elérni, hogy az érdi iskolákban legyen 
ingyenes internet-elérhetőség, valamint, azt is, hogy a men-
zákon ízletesebb ételeket fogyaszthassanak a diákok.

Erdélyi Áron, Tomka Lilla, T. Mészáros András polgármester és Gregor Alexandra az eskütétel után

Tomka Lilla diákpolgármester és alpolgármesterei 10 millió forintos 
kerettel gazdálkodhatnak.Mandátumuk egy évre szól
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Érdi  Újság

Nem készült zenésznek, de már diákkorában megszerette a csellómuzsikát. 
Egy jénai turné hozta a fordulatot életébe: már nem volt kérdés számára, 
hogy zenei pályára lépjen. Közel negyven esztendeje gordonkatanár az érdi 
zeneiskolában, emellett két komolyzenei együttest, az Érdi Kamarazene-
kart és a Vonósnégyest is megalakította. Az itt játszó önkéntes muzsikusok 
évente tízegynéhány nagyszerű koncerttel gazdagítják, színesítik a városunk 
kulturális életét. Rédai Erzsébettel a zene világnapján beszélgettünk.

n Bálint Edit

– Mint tudjuk, nem mind-
egyik zenét szerető, tehetséges 
muzsikusból lesz profi zenész 
vagy zenetanár. Ön miért dön-
tött e hivatás mellett?

– Én sem úgy lettem csellis-
ta, hogy már gyermekkorom-
tól kizárólag erre vágytam 
vagy készültem. Tízéves koro-
mig Mezőtúron éltem a szüle-

immel és három testvérem-
mel. Édesanyám még Bartók 
Béla egyik tanítványánál ta-
nult zongorázni, édesapám 
meg énekelt a mezőtúri kórus-
ban, szóval a zene nem volt 
ismeretlen a családunkban, 
de inkább csak szórakozás-
képpen volt jelen az életünk-
ben. Édesanyám esténként, 
kívánságunk szerint egy-egy 
zongoraművet játszott ne-
künk, ez volt az „altató muzsi-

kánk”. Később édesapám fel-
került a Kertészeti Egyetem-
re tanárnak, így az egész 
család a fővárosba költözött. 
A XI. kerületben már gimna-
zistaként folytattam a cselló-
zást, és ott bekerültem Kutasi 
Margit zenekarába. Ez egy 
különleges zenekar volt: tag-
jaik közül majd mindenki pro-
fi zenész lett később. Egy 
hosszabb jénai turnéra is 
meghívást kapott az együttes, 

amelyen én is részt vehettem, 
noha még csak alig egy éve 
tanultam az iskolában. Ez 
rendkívüli élmény volt szá-
momra: annyi jó benyomás és 
élmény ért, hogy amikor vala-
mivel később, tizenhat éves 
koromban megkérdezték tő-
lem, nem akarok-e zenei pá-
lyára menni, egyből igent 
mondtam. 

– A szülei is támogatták eb-
ben? 

– Édesapám kicsit aggó-
dott, hogy a sok koncertezés, 
esti fellépés és turnézás majd 
a családalapítás kárára 
megy, de megnyugtattuk, 
hogy akár tanár is lehetek, 
nem kötelező koncertművész-
nek lennem, elfogadta a dön-
tésemet. 

A zeneiskolában Fellegvári 
György volt a tanárom, de 
nem ő, hanem helyettese hívta 
fel a figyelmemet arra, hogy 
Győrben pótfelvételit tarta-
nak, így ott folytattam a zenei 
tanulmányaimat. 1976-ban 
végeztem, és az volt a vágyam, 
hogy profi szimfonikus zene-
karban játszhassak, így 
mindjárt jelentkeztem is egy 
meghallgatásra, ahol igen-
csak megdöbbentett, hogy raj-
tam kívül még legalább 60–70 
csellista várakozott hasonló 
ambíciókkal, mint én. Mégis 
szerencsém volt, mert – bár a 
szimfonikus zenekarba nem 
jutottam be – találkoztam egy 
ismerős érdi zenésszel, akitől 
megtudtam, hogy Érden gor-
donkatanárt keresnek, teljes 
állásba. Több sem kellett, je-
lentkeztem, így 1977. szeptem-

Interjú Rédai Erzsébet gordonkatanárral, az Érdi Kamarazenekar vezetőjével

A zene szeretete minden nehézségen átsegít
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lem, nem akarok-e zenei pá-
lyára menni, egyből igent 
mondtam. 

– A szülei is támogatták eb-
ben? 

– Édesapám kicsit aggó-
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ber 1-jén elkezdhettem a pe-
dagógusi pályafutásomat az 
érdi zeneiskolában.

– Akkor az érdi zeneiskola 
még a Budai Járási Körzeti Ze-
neiskola része volt. Hogyan si-
került a beilleszkedés?

– Roppant könnyen, az érdi 
zeneiskolának mindig remek 
szakmai vezetése volt. Ami-
kor idekerültem, Szabó Júlia 
volt az igazgató. Piliscsaba, 
Budakeszi is ide tartozott. 
Voltak, mint ahogy ma is van-
nak kihelyezett tagozataink. 
Az Érdligeti iskolában példá-
ul ugyancsak közel négy évti-
zede oktatok csellómuzsikát. 
A pedagógiai munka mellett 
azonban roppantul érdekelt a 
zene szerkezete, a zeneszer-
zés tudománya is, ezért 1984-
ben beiratkoztam egy négy-
éves karmesteri képzésre. 
Nagyszerű tanáraim voltak – 
köztük Nyári Béla, Jancsovits 
Antal, Frank Oszkár –, akik-
től élvezet volt elsajátítani pél-
dául az összhangzattant vagy 
partitúra-olvasást, meg zene-
kari vezénylést. Persze a gya-
korláshoz meg a diplomához 
zenekar is kellett, így a zene-
iskolában megalakítottam a 
Tücsökzenekart, amelynek 
főként növendékek voltak a 
tagjai. Aztán 1988–89-ben fel-
nőtt muzsikusokból elkezdett 
formálódni az Érdi Kamara-
zenekar. Eleinte csak templo-
mokban léptünk fel, főként 
barokk zenét játszottunk, ké-
sőbb áttértünk a klasszikus, a 
romantikus és a magyar ze-
neművek bemutatására is, így 
a diplomakoncertemre már 
Mozart-műveket és szimfóni-
át is vittünk. 

– Az Érdi Kamarazenekar 
már túl van a negyedszáza-
don, most kezdte a 27. évadát. 
Hogyan sikerült egyben tarta-
ni a zenekart? 

– Nem könnyű, hiszen tag-
sága gyakran változik: néha 
kiválnak a régiek, mert példá-
ul elköltöznek, babát várnak, 
vagy egyszerűen csak az ide-
jük nem engedi, hogy velünk 
muzsikáljanak. Elsősorban a 
zene, a zenélés szeretete segít 
bennünket át minden nehéz-
ségen. A koncertezés szá-
munkra sikerélményt, katar-
zist jelent, egyfajta megtisztu-
lást eredményez. Ezért is 
kapcsolódnak be, és marad-
nak a tagjaink, amíg csak 
tudnak.

– Minden évben több alka-
lommal is adnak ingyenes 
hangversenyt a városban. Sőt, 
a kamarazenekarban való 

muzsikálásért senki nem fizet 
önöknek, mégis lelkesen ze-
nélnek. Miért?

– Még az is előfordul, hogy 
mi fizetjük a bérleti díjat, hogy 
koncertet adhassunk! De ezt 
nem panaszképpen mondom. 
Természetesen senkinek sem 
kötelező a zenekarban muzsi-
kálni, de aki egyszer kipró-
bálja, nemigen hagyja abba. 
Ez ugyanis nem munkahely, 
hanem egy remek baráti tár-
saság, így azt is mondhatom, 
egymás kedvéért is tesszük, 
mert jól érezzük magunkat. A 
zeneiskolából is több kolléga 
csatlakozott hozzánk, és ter-
mészetesen mindenki fontos a 
zenekarnak, hiszen egyénisé-
gével alakítja, formálja is azt. 
Igaz, hogy rengeteg munka 
van a programok összeállítá-
sával, a koncertek megszerve-
zésével, de minden gond elil-
lan abban a pillanatban, ami-
kor közönség elé léphetünk és 
játszhatunk. 

– A következő fellépésükre 
már nem is kell sokat várni, ok-
tóber 23-án koncerteznek leg-
közelebb.

– Igen, az emlékünnepséget 
követően, fél egykor lép fel az 
Érdi Kamarazenekar a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-

pontban. Nagyon szép műsor-
ral készülünk, amelyben ki-
zárólag magyar zenéket ját-
szunk. Erkel és Bartók művei 
mellett többek között Fekete 
Gyula, a Zeneakadémia Ze-
neszerzés tanszék docensé-

nek szerzeménye is elhang-
zik. Ezt követően pedig már 
az adventi koncertre kell 
összpontosítanunk, amit no-
vember 29-én tartunk az 
evangélikus templomban. 
Nem sokkal ezután pedig már 
készülhetünk újévi hangver-
senyünkre is: ötödik éve ját-
szunk a művelődési központ 
színháztermében, ezúttal ja-
nuár 8-án lesz az újévi kon-
cert. Óriási lelkesedéssel gya-
koroljuk a zeneműveket, 
ilyenkor mindig telt ház előtt 
játszunk. Amikor elkezdtük, 
nem is gondoltuk, hogy ilyen 
sokan lesznek kíváncsiak 
ránk. Annyit elárulhatok, 
hogy olasz operákból váloga-
tunk, a vezénylést ezúttal is 
Héja László vállalta el. Ez-
után lesz egy klasszikus, ro-
mantikus zenét felvonultató 
hangversenyünk, majd már-
cius 15-én ismét magyar, fő-
ként kortárs zenékkel lépünk 
a közönség elé, és kora nyári, 
könnyed szerenádmuzsikát is 
tervezünk, amivel idén leptük 
meg először a közönséget. 

– Nemcsak ünnepeink tisz-
teletére adnak koncertet, ha-
nem olykor jókedvből, a saját 
örömükre is összeállítanak 
egy-egy remek hangversenyt, 
a közönség nem kis örömére. 
Ráadásul a kamarazenekar 

mellett két évvel ezelőtt meg-
alakított egy vonósnégyest is. 
Miért?

– Ó, a vonósnégyes régi-régi 
álmom volt, de nehezen jött 
össze, mert mindig hiányzott 

hozzá a brácsás! Huszonöt 
évig játszottam Tardi László 
zenekarában a Mátyás-temp-
lomban, és vágytam arra, 
hogy Érden is legyen egy vo-
nósnég yesünk. A ztán 
Részegh Benedek elhatároz-
ta, hogy megtanul brácsázni, 
így végre megalakulhatott a 
zenekar, amelyben Simáni 
Andrea első hegedűn, 
Cziderné Kerecsányi Erika 
koncertmester másodhege-
dűn, én pedig csellón játszom. 
Vannak rendezvények, ame-
lyeken egy nagyobb zenekar-
nak nincs elég hely, ilyenkor 
jó választás a vonósnégyes. 

– Mikor van minderre ideje? 
A Lukin László Alapfokú Művé-
szeti Iskolában csaknem 
negyven esztendeje oktat, de 

úgy tudom, a XVIII. kerületi 
Dohnányi Ernő Zeneiskolá-
ban is több éve tanít félállás-
ban.

– Egyrészt a kamarazene-
kar tagjai, ha esik, ha fúj, hét-

főn délután próbálnak, ezt 
szigorúan betartjuk. Más-
részt én sem a tanítást, sem a 
zenélést soha nem fogtam fel 
kötelességként, és tudom, 
hogy a többiek is így éreznek. 
Az elmúlt évek során kilenc 
növendékemet vették fel a Ze-
neakadémiára, a tizedik épp 
az idén készül zenei pályára. 
Volt, aki bekerült a bécsi 
szimfonikus zenekarba, egyi-
kük most tanul Bécsben, 
másikuk a Concerto Budapest 
tagja. Valamennyiüket kicsi 
koruktól tanítottam csellózni, 
s nem mindegyikükből lett 
ugyan profi zenész, de szá-
momra soha nem az volt a fon-
tos, hogy tökéletesen eljátsz-
szanak egy-egy zeneművet. 
Sokkal nagyobb örömet jelen-
tett számomra, ha együtt mu-
zsikálhattunk. Mindig azt 
tartottam szem előtt, hogy az 
órán is a lehető legszebben 
hangozzék el a darab, és a ze-
nélés örömet szerezzen a nö-
vendékemnek. A közös zené-
lés pedig mindent felülmúló, 
nagyszerű élmény volt nekem, 
és azt hiszem, a tanítványa-
imnak is. 

– Említette, hogy a közel-
múltban létrejött vonósné-
gyes régi álma volt. Vannak 
még vágyai a zenét illetően?

– Hat éve vérbeli érdivé vál-
tam, kertes házban élek, s 
már nem sok van hátra a 
nyugdíjig. Azt szeretném, ha 
negyven év munka után félál-
lásban még taníthatnék az is-
kolában. Nagyon bízom abban 
is, hogy lesz kinek átadni az 
Érdi Kamarazenekar vezeté-
sét, a koncertek szervezését, 
ha én már nem leszek képes 
rá. Természetesen az unoká-
im zenei nevelésével is törőd-
ni szeretnék. Két gyermekkel 
és öt unokával büszkélkedhe-
tem. Az ikrek jövőre iskolába 
indulnak, elkél majd a nagy-
mama segítsége. Természete-
sen a csellómuzsika, a zene-
kari munka mindaddig az 
életem meghatározó része 
marad, amíg erőmből telik, és 
örömömet lelem benne.

Nagyon bízom abban, hogy lesz kinek átadnom a kamarazenekar vezetését, ha én már nem leszek ké-
pes rá – mondja Rédai Erzsébet 

Rédai Erzsébet zenepedagógus és zenekari vezető 1953. 
november 30-án született. Zenetanári diplomáját 1976-ban, 
a Győri Zenetanárképző Főiskolán szerezte. 1984–1988 kö-
zött szimfonikus zenekarvezetői tanfolyamot végzett Buda-
pesten, a Népművelési Intézetben. 1977. szeptember 1-je 
óta az Érdi Zeneiskola – ma Lukin László Általános Művésze-
ti Iskola – tanára. 1995 szeptemberétől a budapesti Dohná-
nyi Ernő Zeneiskola félállású gordonkatanára is. Az Érdi Ka-
marazenekart 1988-ban, a vonósnégyes együttes pedig az 
ő kezdeményezésére, a zeneiskola tanáraiból jött létre 2013-
ban. Az iskola, ahol közel negyven éve tanít, jövőre ünnepli 
fennállásának 50. évfordulóját. Rédai Erzsébetet 2010-ben 
Érdi Művészeti Díjjal tüntették ki.
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Döntöttek a város rövid és középtávú fejlesztése-
iről, pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról, és 
még rengeteg más fontos ügyben foglaltak állást 
az önkormányzati képviselők a közgyűlés nyári 
szünet utáni első tanácskozásán.

Szűcs Gábor (MSZP) sür-
gős előterjesztésként nyújtotta 
be az önkormányzat gazdasá-
gi átláthatóságára vonatkozó, 
egyszer már a közgyűlés által 
elutasított rendelettervezetet, 
amit a szervezeti és működési 
szabályzat (szmsz) ide vonat-
kozó szabálya szerint nem ve-
hettek napirendre, mert sür-
gős indítványt csak akkor fo-
gadhat be a plénum, ha tár-
gyalását előre nem látható 
események indokolják. A szep-
temberi ülés első vitáját az 
szmsz módosításának a tele-
pülési részönkormányzat 
megalapítására tett javaslat 
váltotta ki.

Mint kiderült, Antunovits 
Antal (Fidesz–KDNP) területi 
képviselő már régóta küzd 
azért, hogy Ófaluban legyen 
gyógyszertár, ugyanis sok 
idős ember él ezen a környé-
ken, akiknek nagy utat kell 
megtenniük ahhoz, hogy a 
gyógyszereiket kiváltsák. Egy 
fiókgyógyszertár létrehozásá-

nak azonban, a vonatkozó jog-
szabályok szerint, az az előfel-
tétele, hogy az adott település-
részen működjön részönkor-

mányzat, ezért javasolta az 
Ófalu-Újfalu településrészi ön-
kormányzat megalakítását. 
Antunovits azzal is érvelt, 
hogy Ófaluban már 1992-től 
nagyszerűen működött a rész-
önkormányzat, a lakosok tevé-
kenyen részt vettek az ülése-

ken, és rengeteg hasznos ja-
vaslattal álltak elő, amelyeket 
sikerült beépíteni az önkor-
mányzati munkába. 

Bács István alpolgármes-
ter kifejtette, hogy a gyógy-
szerészkamara is hasonló-
képpen értelmezte a jogsza-
bályt: e szerint csak akkor le-
het fiókgyógyszertárat nyitni, 
ha azon a területen működik 
részönkormányzat. Havasi 

Márta (DK) viszont egyrészt 
azt hangoztatta, hogy ez té-
ves jogértelmezés, másrészt 
igazságtalannak tartotta, 
hogy pusztán emiatt Ófaluban 
megalakulhatna a település-
részi önkormányzat, miköz-
ben a város többi részén nem. 

Javasolta, ne döntsenek most 
ez ügyben, hanem vizsgálják 
felül a kérdéses jogszabályt 
és azt is, megalapítható-e is-
mét a város valamennyi tele-
pülésrészi önkormányzata. 
Végül az ide vonatkozó indít-
ványt a polgármester levette 
napirendről. 

Az szmsz módosítását azon-
ban már elfogadta a közgyű-
lés, majd részletesen megvitat-

ta és egyenként támogatta a 
város rövid és középtávú fej-
lesztéseiről szóló, Batthyány 
2020 Program javaslatait, ki-
véve az iskolák fejlesztésére 
vonatkozó programot. Azt T. 
Mészáros András Kéri Mi-
hálynak, a köznevelési és mű-

velődési bizottság elnökének 
javaslatára visszavonta. A bi-
zottsági elnök azzal érvelt, 
hogy a középiskolai fejlesztés 
a végső döntés előtt több és 
alaposabb egyeztetést és ha-
tástanulmányt igényel. 

A szeptember 30-ai válasz-
tásokat követően, hamarosan 
megalakul az Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat (erről részletesen 
lapunk 3. oldalán olvashat-
nak), amely alapokmányának 
módosítását is napirendre tűz-
te a közgyűlés. Két pontban 
változtattak: az ifjúsági pol-
gármesterjelöltek kérték, 
hogy a megválasztott diákpol-
gármester munkáját ne egy, 
hanem két alpolgármester se-
gítse. Törölték továbbá az 
alapokmányból azt a pontot, 
amely szerint a megválasztott 
diákképviselő mandátumát – 
bizalomvesztés esetén – a di-
ákpolgármester idő előtt meg-
szüntetheti. 

Végül pedig zárt ülésen dön-
töttek többek között a Szepes 
Gyula Művelődési Központ in-
tézményvezetői pályázatának 
elbírálásáról, a Pedagógiai 
Szakszolgálat Érdi tagintéz-
ménye vezetői pályázatának 
véleményezéséről és Pest Me-
gyei Díjak adományozásáról.

n Bálint Edit 

A menekültválság volt a témája T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékoztatójának. A polgármester 
hangsúlyozta: meg kell védeni a határokat, és meg 
kell különböztetni azokat, akiket politikai, nemi, 
vallási hovatartozásuk miatt üldöznek azoktól, akik a 
jobb életre vágyva érkeznek Európába.

Az illegális bevándorlás hul-
lámai egész Európát fenyege-
tik, hiszen a szeptember 22-ei 
adatok szerint idén már több 
mint félmillió migráns és mene-
kült érkezett Európába a Föld-
közi-tengeren és más határo-
kon keresztül. A Magyaror-
szágra belépők száma pedig 
meghaladta a 230 ezret – kezdte 
sajtótájékoztatóját T. Mészáros 
András.

 – Még többen szándékoznak 
elindulni: milliók tervezik, hogy 
Európában telepedjenek le – 
tette hozzá a polgármester, aki 
szerint ma Magyarországon a 

menekültválsággal kapcsolato-
san kétféle gondolkodás léte-
zik: az egyik meg szeretné vé-
deni Magyarországot és Euró-
pát, illetve az európai kultúrát, 
míg a másik politikai irányzat e 
védelem ellen dolgozik. 

– A késő tavasszal meghirde-
tett nemzeti konzultáció kérdő-
ívét több mint egymillióan küld-
ték vissza, és a válaszadók ki-
lencven százaléka szerint az 
országot meg kell védeni. A 
kormány ebből azt a következ-
tetést vonta le, hogy a magyar 
emberek többsége a nemzeti és 
európai kultúra védelme mel-

lett döntött. Tény, hogy az EU 
tagállamainak nem mindegyi-
ke vallja magáénak ezt a politi-
kát, ám a magyar kormány szá-
mára a magyarok véleménye a 
döntő – hangsúlyozta a város-
vezető, hozzátéve: a kormány 
meg kívánja védeni az ország-
határokat, és nem szeretné, ha 
a menekültválság eluralkodna 
Magyarországon és Európán.

– A politikai baloldal tagjai 
közül sokan minden migránst 
menekültnek tekintenek, aki 
háborús övezetből érkezik. Be-
vándorláspárti magatartásuk 
egyértelművé teszi, hogy szá-
mukra nem a magyar emberek 
fontosak, hanem egy politikai 
eszmeáramlat – jegyezte meg 
T. Mészáros András, hangsú-
lyozva: Brüsszelben és más he-
lyen is egyre inkább belátják, 
hogy a magyar miniszterelnök-
nek igaza van.  A Visegrádi Né-
gyek tanácskozása is azt bizo-
nyítja, hogy olyan politikusok, 

akiknek egyébként nagyon sok 
vitájuk van Magyarországgal – 
ilyen például a szlovák minisz-
terelnök, Robert Fico –, ebben a 
kérdésben egyetértenek a ma-
gyar kormányfővel.

– Nem gondolom, hogy min-
den migráns, illetve menekült 
terrorista, de azt sem, hogy az 
az ötszázezer ember, akik Eu-
rópa fejlett országaiban szeret-
ne élni, mind ártatlan. A sajtó 
mindig az elesetteket mutatja, 
és e felvételek minden jóérzésű 
emberből szánakozást, együtt-
érzést váltanak ki. Ugyanak-
kor a felelősség kérdését is fel 
kellene vetni: a menekülő, a 
jobb életre vágyó migráns fele-
lősségét, aki a gyermekét teszi 
a fényképezők kereszttüzébe – 
vélekedett a polgármester, aki 
szerint az uniós kvótarendszer 
értelmetlen és kivitelezhetet-
len, hiszen egyrészt nem tud-
juk, mekkora lesz még a migrá-
ciós hullám, másrészt az érke-

zőknek pontos elképzeléseik 
vannak arról, hol szeretnének 
élni, és nem kívánnak másutt 
letelepedni.

– Meggyőződésünk, hogy 
ezeknek az embereknek ott kell 
jobb életet biztosítani, ahonnan 
jönnek – hangsúlyozta T. Mé-
száros András. Mint mondta, 
meg kellene különböztetni azo-
kat, akiket politikai, nemi, val-
lási hovatartozása miatt üldöz-
nek azoktól, akik a jobb életre 
vágyva érkeznek Európába. 
Előbbieknek esélyt kell adni a 
túlélésre, utóbbiaknak abban 
lehet segíteni, hogy ott, ahon-
nan érkeztek, ezt a jobb életet 
megtalálják. Azt semmi esetre 
nem lehet megengedni, hogy 
bárki, aki úgy gondolja, hogy az 
európai élet számára megfele-
lőbb lenne, az emberi jogokra 
hivatkozva bevándorolhasson 
Európába – zárta szavait a pol-
gármester, aki szerint az euró-
pai polgároknak az unión belüli 
szabad mozgását pont az teszi 
lehetővé, hogy ezekkel a jogok-
kal csak ők élhetnek. Ha min-
denki bejöhet a határokon, ez a 
szabadság előbb-utóbb meg-
szűnik. 

A menekültválságról fejtette ki álláspontját sajtótájékoztatóján a polgármester

Európa határait meg kell védeni 

Elnapolták a döntést az Ófalu-Újfalu településrészi önkormányzat megalakulásáról a közgyűlésen

Harminc napirendi pont a szeptemberi ülésen
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Döntöttek a város rövid és középtávú fejlesztése-
iről, pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról, és 
még rengeteg más fontos ügyben foglaltak állást 
az önkormányzati képviselők a közgyűlés nyári 
szünet utáni első tanácskozásán.

Szűcs Gábor (MSZP) sür-
gős előterjesztésként nyújtotta 
be az önkormányzat gazdasá-
gi átláthatóságára vonatkozó, 
egyszer már a közgyűlés által 
elutasított rendelettervezetet, 
amit a szervezeti és működési 
szabályzat (szmsz) ide vonat-
kozó szabálya szerint nem ve-
hettek napirendre, mert sür-
gős indítványt csak akkor fo-
gadhat be a plénum, ha tár-
gyalását előre nem látható 
események indokolják. A szep-
temberi ülés első vitáját az 
szmsz módosításának a tele-
pülési részönkormányzat 
megalapítására tett javaslat 
váltotta ki.

Mint kiderült, Antunovits 
Antal (Fidesz–KDNP) területi 
képviselő már régóta küzd 
azért, hogy Ófaluban legyen 
gyógyszertár, ugyanis sok 
idős ember él ezen a környé-
ken, akiknek nagy utat kell 
megtenniük ahhoz, hogy a 
gyógyszereiket kiváltsák. Egy 
fiókgyógyszertár létrehozásá-

nak azonban, a vonatkozó jog-
szabályok szerint, az az előfel-
tétele, hogy az adott település-
részen működjön részönkor-

mányzat, ezért javasolta az 
Ófalu-Újfalu településrészi ön-
kormányzat megalakítását. 
Antunovits azzal is érvelt, 
hogy Ófaluban már 1992-től 
nagyszerűen működött a rész-
önkormányzat, a lakosok tevé-
kenyen részt vettek az ülése-

ken, és rengeteg hasznos ja-
vaslattal álltak elő, amelyeket 
sikerült beépíteni az önkor-
mányzati munkába. 

Bács István alpolgármes-
ter kifejtette, hogy a gyógy-
szerészkamara is hasonló-
képpen értelmezte a jogsza-
bályt: e szerint csak akkor le-
het fiókgyógyszertárat nyitni, 
ha azon a területen működik 
részönkormányzat. Havasi 

Márta (DK) viszont egyrészt 
azt hangoztatta, hogy ez té-
ves jogértelmezés, másrészt 
igazságtalannak tartotta, 
hogy pusztán emiatt Ófaluban 
megalakulhatna a település-
részi önkormányzat, miköz-
ben a város többi részén nem. 

Javasolta, ne döntsenek most 
ez ügyben, hanem vizsgálják 
felül a kérdéses jogszabályt 
és azt is, megalapítható-e is-
mét a város valamennyi tele-
pülésrészi önkormányzata. 
Végül az ide vonatkozó indít-
ványt a polgármester levette 
napirendről. 

Az szmsz módosítását azon-
ban már elfogadta a közgyű-
lés, majd részletesen megvitat-

ta és egyenként támogatta a 
város rövid és középtávú fej-
lesztéseiről szóló, Batthyány 
2020 Program javaslatait, ki-
véve az iskolák fejlesztésére 
vonatkozó programot. Azt T. 
Mészáros András Kéri Mi-
hálynak, a köznevelési és mű-

velődési bizottság elnökének 
javaslatára visszavonta. A bi-
zottsági elnök azzal érvelt, 
hogy a középiskolai fejlesztés 
a végső döntés előtt több és 
alaposabb egyeztetést és ha-
tástanulmányt igényel. 

A szeptember 30-ai válasz-
tásokat követően, hamarosan 
megalakul az Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat (erről részletesen 
lapunk 3. oldalán olvashat-
nak), amely alapokmányának 
módosítását is napirendre tűz-
te a közgyűlés. Két pontban 
változtattak: az ifjúsági pol-
gármesterjelöltek kérték, 
hogy a megválasztott diákpol-
gármester munkáját ne egy, 
hanem két alpolgármester se-
gítse. Törölték továbbá az 
alapokmányból azt a pontot, 
amely szerint a megválasztott 
diákképviselő mandátumát – 
bizalomvesztés esetén – a di-
ákpolgármester idő előtt meg-
szüntetheti. 

Végül pedig zárt ülésen dön-
töttek többek között a Szepes 
Gyula Művelődési Központ in-
tézményvezetői pályázatának 
elbírálásáról, a Pedagógiai 
Szakszolgálat Érdi tagintéz-
ménye vezetői pályázatának 
véleményezéséről és Pest Me-
gyei Díjak adományozásáról.

n Bálint Edit 

A menekültválság volt a témája T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékoztatójának. A polgármester 
hangsúlyozta: meg kell védeni a határokat, és meg 
kell különböztetni azokat, akiket politikai, nemi, 
vallási hovatartozásuk miatt üldöznek azoktól, akik a 
jobb életre vágyva érkeznek Európába.

Az illegális bevándorlás hul-
lámai egész Európát fenyege-
tik, hiszen a szeptember 22-ei 
adatok szerint idén már több 
mint félmillió migráns és mene-
kült érkezett Európába a Föld-
közi-tengeren és más határo-
kon keresztül. A Magyaror-
szágra belépők száma pedig 
meghaladta a 230 ezret – kezdte 
sajtótájékoztatóját T. Mészáros 
András.

 – Még többen szándékoznak 
elindulni: milliók tervezik, hogy 
Európában telepedjenek le – 
tette hozzá a polgármester, aki 
szerint ma Magyarországon a 

menekültválsággal kapcsolato-
san kétféle gondolkodás léte-
zik: az egyik meg szeretné vé-
deni Magyarországot és Euró-
pát, illetve az európai kultúrát, 
míg a másik politikai irányzat e 
védelem ellen dolgozik. 

– A késő tavasszal meghirde-
tett nemzeti konzultáció kérdő-
ívét több mint egymillióan küld-
ték vissza, és a válaszadók ki-
lencven százaléka szerint az 
országot meg kell védeni. A 
kormány ebből azt a következ-
tetést vonta le, hogy a magyar 
emberek többsége a nemzeti és 
európai kultúra védelme mel-

lett döntött. Tény, hogy az EU 
tagállamainak nem mindegyi-
ke vallja magáénak ezt a politi-
kát, ám a magyar kormány szá-
mára a magyarok véleménye a 
döntő – hangsúlyozta a város-
vezető, hozzátéve: a kormány 
meg kívánja védeni az ország-
határokat, és nem szeretné, ha 
a menekültválság eluralkodna 
Magyarországon és Európán.

– A politikai baloldal tagjai 
közül sokan minden migránst 
menekültnek tekintenek, aki 
háborús övezetből érkezik. Be-
vándorláspárti magatartásuk 
egyértelművé teszi, hogy szá-
mukra nem a magyar emberek 
fontosak, hanem egy politikai 
eszmeáramlat – jegyezte meg 
T. Mészáros András, hangsú-
lyozva: Brüsszelben és más he-
lyen is egyre inkább belátják, 
hogy a magyar miniszterelnök-
nek igaza van.  A Visegrádi Né-
gyek tanácskozása is azt bizo-
nyítja, hogy olyan politikusok, 

akiknek egyébként nagyon sok 
vitájuk van Magyarországgal – 
ilyen például a szlovák minisz-
terelnök, Robert Fico –, ebben a 
kérdésben egyetértenek a ma-
gyar kormányfővel.

– Nem gondolom, hogy min-
den migráns, illetve menekült 
terrorista, de azt sem, hogy az 
az ötszázezer ember, akik Eu-
rópa fejlett országaiban szeret-
ne élni, mind ártatlan. A sajtó 
mindig az elesetteket mutatja, 
és e felvételek minden jóérzésű 
emberből szánakozást, együtt-
érzést váltanak ki. Ugyanak-
kor a felelősség kérdését is fel 
kellene vetni: a menekülő, a 
jobb életre vágyó migráns fele-
lősségét, aki a gyermekét teszi 
a fényképezők kereszttüzébe – 
vélekedett a polgármester, aki 
szerint az uniós kvótarendszer 
értelmetlen és kivitelezhetet-
len, hiszen egyrészt nem tud-
juk, mekkora lesz még a migrá-
ciós hullám, másrészt az érke-

zőknek pontos elképzeléseik 
vannak arról, hol szeretnének 
élni, és nem kívánnak másutt 
letelepedni.

– Meggyőződésünk, hogy 
ezeknek az embereknek ott kell 
jobb életet biztosítani, ahonnan 
jönnek – hangsúlyozta T. Mé-
száros András. Mint mondta, 
meg kellene különböztetni azo-
kat, akiket politikai, nemi, val-
lási hovatartozása miatt üldöz-
nek azoktól, akik a jobb életre 
vágyva érkeznek Európába. 
Előbbieknek esélyt kell adni a 
túlélésre, utóbbiaknak abban 
lehet segíteni, hogy ott, ahon-
nan érkeztek, ezt a jobb életet 
megtalálják. Azt semmi esetre 
nem lehet megengedni, hogy 
bárki, aki úgy gondolja, hogy az 
európai élet számára megfele-
lőbb lenne, az emberi jogokra 
hivatkozva bevándorolhasson 
Európába – zárta szavait a pol-
gármester, aki szerint az euró-
pai polgároknak az unión belüli 
szabad mozgását pont az teszi 
lehetővé, hogy ezekkel a jogok-
kal csak ők élhetnek. Ha min-
denki bejöhet a határokon, ez a 
szabadság előbb-utóbb meg-
szűnik. 

A menekültválságról fejtette ki álláspontját sajtótájékoztatóján a polgármester

Európa határait meg kell védeni 
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Ünnepélyesen átadták a vá-
ros első nemzetiségi óvodáját, 
amelyet a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tart fenn. A 
Riminyáki úti épület megfiata-
lodva, két újonnan berendezett 
csoportszobával, nagy játszó-
udvarral fogadja a gyerekeket.

Magyar vagyok, svábnak 
születtem, sváb nótát dalolt a 
dajka felettem, svábul tanított 
imádkozni anyám, és szeretni 
téged, édes magyar hazám – 
ezzel az idézettél köszöntötte 
a megjelenteket múlt pénte-
ken Eszes Mária, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke Érd első nemzetiségi 
városi óvodájának ünnepé-
lyes átadásán. Felidézte az 
óvoda megalakulásának előz-
ményeit: a nemzetiségi önkor-
mányzat először énekkart 

alapított, játszóházat hozott 
létre a művelődési központ-
ban, német nyelvű foglalko-
zást indított be a Felső utcai 
óvodában, valamint tánccso-
portot alapított a Marianum 
Német Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskolában, 
hogy a nemzetiségi nevelés 
minél kisebb korban megkez-
dődhessen. 

– Ez az óvoda volt a legna-
gyobb álmunk. Létrejötte 
négyéves munkánk gyümöl-
cse. Folyamatosan kerestük a 
megoldásokat, mígnem pol-
gármester úr 2014-ben jelezte: 
létrehozhatjuk az óvodát – 
idézte fel az elmúlt esztendőket 
Eszes Mária, aki beszédében 
azt is hangsúlyozta: együttmű-
ködésük a város önkormány-
zatával példaértékű volt.

Vargáné Magyar Erika 
óvodavezető üdvözlő beszédé-
ben az óvoda céljairól beszélt. 
Mint mondta, kiemelt felada-
tuk a német nemzetiség ha-
gyományainak, élő szokásai-
nak, kultúrájának megismer-
tetése, nyelvük ápolása, olyan 
bátorító környezetben, amely-
ben a gyerekek saját tempó-
jukban fejlődhetnek.

– Fontos az óvoda és a csa-
lád kapcsolata is. Szeptem-
ber elsején nyitottunk, és az 
első hónapban már több kö-
zös programot szerveztünk: 
az édesapákkal befüvesítet-
tük az udvar egy részét, az 
édesanyákkal kreatív dél-
utánt rendeztünk, a kert vi-
rágosításában pedig a gyere-
kek segítettek – sorolta az 
óvodavezető.

A kétcsoportos Pumukli 
óvoda nemcsak a sváb hagyo-
mányokat ápolja, hanem a 
nyelvet is megismerteti a gye-
rekekkel: a foglalkozások min-
den második héten németül 
folynak, és a mindennapok so-
rán is németül szólnak a gye-
rekekhez az óvónők. A meghí-
vottak az eltelt egy hónap 
eredményét is láthatták: az 
óvoda Katica csoportjába járó 
gyerekek német mondókákat, 
énekeket adtak elő. Majd a na-
gyobbak léptek a közönség elé: 
a Marianum iskola harmadik 
osztályosai köszöntötték mű-
sorral és ajándékkal a kicsi-
ket.

Az ünnepségen Hajdu Fe-
renc atya, a Marianum iskola 
püspöki biztosa megáldotta 
az épületet, felidézve a 

Pumukli című mese nemrég 
elhunyt írójának alakját, és 
az ide járó gyerekeknek örö-
möt, mosolyt, boldogságot kí-
vánt. Ezután a jelképes sza-
lagátvágás következett, me-
lyen Bács István alpolgár-
mester is részt vett, aki sok 
sikert, erőt és kitartást kívánt 
a fenntartó Német Nemzetisé-
gi Önkormányzatnak az óvo-
da működtetéséhez, az ide 
járó gyerekeknek pedig azt, 
hogy boldogságban töltsék 
óvodai éveiket.

A kis ünnepség stílszerűen 
a Pumukli-dallal zárult: ezt 
nemcsak magyarul, hanem 
németül is meghallgathatták a 
vendégek, a műsorban közre-
működő Rosenbrücke ének-
kar jóvoltából.

n ádám Katalin

Október ötödikén letették az Interspar hipermarket 
alapkövét az Iparos út mellett. Mint az ünnepségen 
elhangzott, az érdi lesz az ország egyik legnagyobb 
Interspar áruháza. A beruházás 4 milliárd forintba 
kerül, és a SPAR beszáll a Bem téri közlekedés meg-
újításának költségeibe is. 

Régóta várnak az érdiek arra 
a beruházásra, amelynek épít-
kezése a napokban kezdődött 
meg az Iparos úton. Mint a hétfő 
délelőtti ünnepélyes alapkőleté-
telen Heiszler Gabriella, a 
SPAR Magyarország Kereske-
delmi Kft. ügyvezető igazgatója 
elmondta, a négymilliárd forin-
tos beruházás keretében egy 
közel hétezer négyzetméteres 
hipermarket épül fel az autópá-
lya fel- és lehajtóinak szomszéd-

ságában. Az áruházhoz mélyga-
rázs, shopterület, valamint kül-
téri fogyasztóterű, úgynevezett 
„to go” egység is tartozik majd 
– itt anélkül tudnak bizonyos 
termékeket megvásárolni a lá-
togatók, hogy belépné-
nek az áruházba. 

A hipermarket mint-
egy negyven százaléka 
eladótér lesz, egynegye-
de pedig kiszolgáló-
terület. Az 1213 négyzet-
méteres shopterületen 
megtalálható lesz töb-
bek közt cipő-, ékszer- és 
virágüzlet, kávézó, és 
ugyanitt ötszáz négyzet-
méteres önkormányzati 
közösségi teret is kiala-
kítanak majd. Az épület 
mélygarázsában 177, 
szabadtéren 117 autó 
parkolhat.

– Az érdi beruházás-
sal száz új munkahelyet 
teremtünk a városban, 
és a shopterületen további har-
minc ember dolgozhat. Szeret-
nénk értéket teremteni: nagyon 
színvonalas értékesítési helyet 
kívánunk létrehozni, és el sze-
retnénk érni azt is, hogy ez ne 
csak a bevásárlás helyszíne le-
gyen, hanem közösségi térré is 

váljon – hangsúlyozta az ügyve-
zető. 

– Hosszú, nehéz út közepén 
vagyunk. A kezdet volt nehéz; 
reméljük, a kivitelezés során 
sokkal könnyebben megy majd 
minden – ezt már Aradszki And-
rás energiaügyért felelős állam-
titkár, Érd országgyűlési képvi-
selője mondta, utalva arra, hogy 
a város lakossága már régóta 
várja az építkezés megkezdését. 
A kereszténydemokrata politi-
kus emlékeztetett: nemcsak egy 
áruház épül meg itt, hanem az 

M7-es le- és felhajtója is megújul.
– Mindez olyan időszakban 

történik, amikor a gazdasági 
eredmények azt mutatják, hogy 
Magyarország jobban teljesít, 
hogy a magyar reformok mű-
ködnek. Három éve folyamato-
san nő a kiskereskedelem árbe-

vétele, eredményessége – a ma-
gyar emberek jobban megen-
gedhetik maguknak, hogy vásá-
roljanak, fogyasszanak. Ha ez a 
prosperitás tartós lesz – és erre 
minden reményünk megvan – 
elmondhatjuk: a SPAR jól tette, 
hogy egy prosperáló városba 
telepítette beruházását – hang-
súlyozta Aradszki András.

T. Mészáros András polgár-
mester ünnepi beszédében 
utalt arra, hogy bár a város 
nagyon régóta várt erre az 
alapkőletételre, mégis, most a 

legjobbkor zajlik ez az 
építkezés. Mire elké-
szül az áruház, meg-
épül nemcsak az M7-es 
új le- és felhajtója, ha-
nem a Törökbálinti úti 
M0-s, M1-es új kap-
csolódópont is.

– Teljesen megválto-
zik majd „Parkváros ka-
pujának” képe is: aki az 
autópálya felől érkezett 
Érdre, azt eddig lerom-
lott környezet fogadta. 
Az Interspar megépíté-
sével azonban itt lesz a 
város alközpontja, ahol 
közszolgáltatások és 
egyéb funkciók is elérhe-
tők lesznek – mondta a 
polgármester, hangsú-

lyozva: a város érdeke is, hogy 
az Interspar sikeres legyen, 
ahogy a cégnek is érdeke, hogy 
megbízható, együttműködő ön-
kormányzattal tudjon együtt 
dolgozni.

A köszöntőket követően 
Heiszler Gabriella, Aradszki 

András és T. Mészáros András 
letették az épület alapkövét. Az 
Interspar áruház megnyitását 
legkésőbb 2017 tavaszára terve-
zik, de ha minden jól megy, már 
jövő ősszel vásárolhatnak itt az 
érdiek. 

Mint megtudtuk, a közúti for-
galmat (ami amúgy is megnehe-
zült az M7-es építkezése miatt) 
ez az építkezés nemigen befo-
lyásolja majd. A Spar egyébként 
a négymilliárdos beruházás ke-
retein belül 400 millió forintot 
fordít a környező utak megújítá-
sára is.

n ádám Katalin

Átadták Érd első nemzetiségi városi óvodáját a Riminyáki úton

Hétezer négyzetméteres hipermarket épül az autópálya fel- és lehajtóinak szomszédságában

Letették a Bem téri új Interspar alapkövét

Terelések
Az M7-es le- és felhajtójá-
nak átépítése miatt szep-
tember 29-én egyirányúsí-
tották a Sóskúti utat, így az 
autóforgalom az Aszfaltozó 
utca – Hegesztő utca – Sós-
kúti út felé tud a Szovátai út 
irányába haladni. Az építési 
munkálatok miatt a 734-es 
és 755-ös számú autóbu-
szok a buszállomás irányá-
ba terelt útvonalon közle-
kednek, és a Bem téri meg-
álló helyett 100 méterrel 
hátrébb, az Aszfaltozó utcá-
ban kialakított ideiglenes 
megállóhelyről indulnak.

Nem kell annyit 
gyalogolni 
Nagyon jó lesz, ha megépül 
az áruház, ahol mindent 
megkapunk, és nem aprán-
ként kell a különböző cikke-
ket megvásárolnunk, ide-
oda buszozva, gyalogolva 
– vélekedett egy környéken 
élő asszony, Kéki Józsefné. 
Egy másik hölgy, Németh 
Attiláné hozzáfűzte: az is 
nagyon jó lesz, hogy a pos-
ta új helyre költözik, mivel a 
régi helyiség nagyon kicsi, 
és a forgalmasabb napo-
kon az utcán kell várakozni-
uk az ügyfeleknek. – Így 
most minden egy helyen 
lesz, és a gyógyszertárhoz 
sem kell sokat gyalogolni – 
fűzték hozzá. 

T. Mészáros András polgármester (balra), 
Heiszler Gabriella, a SPAR ügyvezető igazgató-
ja és Aradszki András országgyűlési képviselő
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„Nád a házam teteje, teteje, rászállott a cinege, ci-
nege. Hess le róla cinege, cinege, leszakad a teteje, 
teteje!” Ez a kis dalocska biztosan sokáig a fülében 
cseng azoknak a gyermekeknek, akik október 
elsején, a zene világnapján részt vettek a város 
főterére szervezett közös éneklésen, amit a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár zenei részlege szervezett. 

A zene világnapját 1975. 
óta Yehudi Menuhin hegedű-
művész és az UNESCO zenei 
tanácsának a felhívására 
ünneplik október 1-jén. Cél-
ja, hogy népszerűsítse a ze-
neművészetet. Városunkban 
is több rendezvényt tartot-
tak, ebből az alkalomból 
gyűltek össze a kisiskolások 
a város főterén közös ének-
lésre. A verőfényes napsü-
tésben igazi élmény volt a 
pedagógusok vezetésével 
feleleveníteni a népdalokat, 
újakat elsajátítani. Ahogy 
Kodály Zoltán megfogal-
mazta: „A zene az életnek 
olyan szükséglete, mint a le-
vegő. Sokan csak akkor ve-

szik észre, ha már nagyon 
hiányzik.” Ez a nap a zene-
művészet legnagyobb alak-
jaira is emlékeztet bennün-
ket, és talán ilyenkor döbbe-
nünk rá, hogy az ének és a 
zene egész életünket elkísé-
ri: átsegít bennünket szomo-
rúságainkon és még boldo-
gabbá teszi örömteli pillana-
tainkat.

Egykor a zenehallgatás kö-
zösségi élmény volt, a társa-
sági élet elmaradhatatlan 
része, ami az utóbbi évtize-
dekben – a sokféle technikai 
vívmánynak köszönhetően – 
háttérbe szorult, pedig a zene 
még ma is közösségteremtő. 
Jó példa volt erre az érdi főté-

ri közös népdaléneklés. A di-
ákok két intézményből, a Bo-
lyai János és a Móra Ferenc 
iskolákból érkeztek pedagó-
gusaikkal, és bár nem ismer-
ték egymást, a daloknak kö-
szönhetően mégis pillanatok 
alatt megtalálták a közös 
hangot, hamar bekapcsolód-
tak egy-egy jól ismert népdal 
eléneklésébe. Sőt, igen ha-
mar elsajátították azokat a 
nótákat is, amiket eddig még 
nem is hallottak.

– A Zenei könyvtár már 
harmadik alkalommal szer-
vezett a zene ünnepén közös 
népdaléneklést a város főte-
rén. Az iskoláknak kiküldött 
meghívó mellé egy kis listát 
is mellékeltek a választható 
népdalokból – tudtuk meg 
Szabó Ágnestől, a könyvtár 
munkatársától, aki hozzá-
tette: a gyermekek szeret-
nek énekelni, és a zenehall-
gatás is fontos számukra, 
ezért mindenképpen érde-

mes minél korábban és mi-
nél gyakrabban daloltatni 
őket. A főtéri közös éneklés-
ben részt vevő diákoknak 
nagyon tetszett ez a fél óra. 
Mint mondták, egyrészt fel-
eleveníthették a régebben 
tanult népdalokat, másrészt 
újakat is hallottak. Szerin-
tük a „cinegés” dal lett a slá-
ger, amit sokan nem is is-
mertek, de hamar elsajátí-
tották, annál is inkább, mert 
az éneklés mellett el is ját-
szották a népdalt. Itt a téren 
még azok is boldogan éne-
keltek, akiknek nem az 
ének-zene a kedvenc tantár-
gyuk. 

n Bálint Edit  

Huszonhat évvel ezelőtt két bátor fiatalember azzal próbálta meg felhív-
ni a nyugat-európai közvélemény figyelmét az aljas erdélyi falurombo-
lási tervre, hogy gyalog tették meg a Budapesttől Párizsig vezető, 1600 
kilométeres utat. Az eseményről megjelent, „Negyed évszázada gyalog 
vittük Erdélyt Európába” című könyvet a szerző, Okos Márton mutatta be, 
aki a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége érdi szervezete meghívására 
érkezett városunkba. 

„Pro deo patria et liberta-
te – Istennel a hazáért és a 
szabadságért” – ezzel a jel-
szóval indult el 1989-ben 
Budapestről a két erdélyi 
fiatalember, Ihos Gábor és 
Okos Márton, hogy gyalog 
tegyék meg a Budapesttől 
Párizsig vezető, összesen 
1600 kilométernyi utat. Me-
netelésüknek célja az volt, 
hogy felhívják a nyugat-eu-
rópai közvélemény figyel-
mét Ceausescu 1988-ban 
megkezdett erdélyi falu-
rombolási programjára. 
Közelmúltban megjelent 
könyvéről Okos Márton tar-
tott előadást az Érdi Galéri-
ában. Aradszki András, 
térségünk országgyűlési 

képviselője a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége 
érdi szervezete elnökségi 
tagjaként köszöntötte a ven-
déget és a résztvevőket. 

– Amit ez a két erdélyi fi-
atalember több mint ne-
gyedszázada tett, merész 
és bátor cselekedet volt. Az 
útjukba eső városok pol-
gármesterei sorra fogad-
ták őket; a sajtó is folyama-
tosan beszámolt akciójuk-
ról – mondta Aradszki And-
rás. Felidézte: 17 nyugati 
újság számolt be Ihos Gá-
bor és Okos Márton mene-
teléséről.

Okos Márton a kalotasze-
gi Zentelkéről származik – 
arról a vidékről, amelyről 

Ady Endre „A Kalota part-
ján” című versét írta. 1988-
ban politikai menekültként 
érkezett Magyarországra. 
Előadásában úgy fogalma-
zott: „nem a fehérebb ke-
nyérért jöttem el, a telhe-
tetlenség elől menekültem”. 
Ihos Gáborral, aki Nagyvá-
radról származik, Buda-
pesten találkoztak, és elha-
tározták, hogy gyalog kel-
nek útra ketten, hogy a hí-
rét vigyék a falurombolás 
ördögi tervének. Budapest-
ről, a Hősök teréről indul-
tak: Bécs, München, Stutt-
gart, Strasbourg érintésé-
vel azért épp Párizsba 
akartak menni, mert abban 
az évben volt a francia for-

Okos Márton erdélyi újságíró és költő volt a KÉSZ vendége Érden

Ezerhatszáz kilométer Istennel a hazáért és a szabadságért

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő”

A zene világnapját ünnepelték a főtéren

A cinegés dal lett a sláger

22
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Szeptembertől október végéig,minden szerdán

20%kedvezmény
mindenmasszázsra!

28
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ger, amit sokan nem is is-
mertek, de hamar elsajátí-
tották, annál is inkább, mert 
az éneklés mellett el is ját-
szották a népdalt. Itt a téren 
még azok is boldogan éne-
keltek, akiknek nem az 
ének-zene a kedvenc tantár-
gyuk. 

n Bálint Edit  

Huszonhat évvel ezelőtt két bátor fiatalember azzal próbálta meg felhív-
ni a nyugat-európai közvélemény figyelmét az aljas erdélyi falurombo-
lási tervre, hogy gyalog tették meg a Budapesttől Párizsig vezető, 1600 
kilométeres utat. Az eseményről megjelent, „Negyed évszázada gyalog 
vittük Erdélyt Európába” című könyvet a szerző, Okos Márton mutatta be, 
aki a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége érdi szervezete meghívására 
érkezett városunkba. 

„Pro deo patria et liberta-
te – Istennel a hazáért és a 
szabadságért” – ezzel a jel-
szóval indult el 1989-ben 
Budapestről a két erdélyi 
fiatalember, Ihos Gábor és 
Okos Márton, hogy gyalog 
tegyék meg a Budapesttől 
Párizsig vezető, összesen 
1600 kilométernyi utat. Me-
netelésüknek célja az volt, 
hogy felhívják a nyugat-eu-
rópai közvélemény figyel-
mét Ceausescu 1988-ban 
megkezdett erdélyi falu-
rombolási programjára. 
Közelmúltban megjelent 
könyvéről Okos Márton tar-
tott előadást az Érdi Galéri-
ában. Aradszki András, 
térségünk országgyűlési 

képviselője a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége 
érdi szervezete elnökségi 
tagjaként köszöntötte a ven-
déget és a résztvevőket. 

– Amit ez a két erdélyi fi-
atalember több mint ne-
gyedszázada tett, merész 
és bátor cselekedet volt. Az 
útjukba eső városok pol-
gármesterei sorra fogad-
ták őket; a sajtó is folyama-
tosan beszámolt akciójuk-
ról – mondta Aradszki And-
rás. Felidézte: 17 nyugati 
újság számolt be Ihos Gá-
bor és Okos Márton mene-
teléséről.

Okos Márton a kalotasze-
gi Zentelkéről származik – 
arról a vidékről, amelyről 

Ady Endre „A Kalota part-
ján” című versét írta. 1988-
ban politikai menekültként 
érkezett Magyarországra. 
Előadásában úgy fogalma-
zott: „nem a fehérebb ke-
nyérért jöttem el, a telhe-
tetlenség elől menekültem”. 
Ihos Gáborral, aki Nagyvá-
radról származik, Buda-
pesten találkoztak, és elha-
tározták, hogy gyalog kel-
nek útra ketten, hogy a hí-
rét vigyék a falurombolás 
ördögi tervének. Budapest-
ről, a Hősök teréről indul-
tak: Bécs, München, Stutt-
gart, Strasbourg érintésé-
vel azért épp Párizsba 
akartak menni, mert abban 
az évben volt a francia for-

Okos Márton erdélyi újságíró és költő volt a KÉSZ vendége Érden

Ezerhatszáz kilométer Istennel a hazáért és a szabadságért

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő”

A zene világnapját ünnepelték a főtéren

A cinegés dal lett a sláger

22
89

26

Szeptembertől október végéig,minden szerdán

20%kedvezmény
mindenmasszázsra!

28
31
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A zene világnapján különleges esttel lepték 
meg az érdi közönséget a Zenei könyvtárban. A 
vendégek Richard Strauss Magyarországon elő-
ször felcsendülő A béke napja, és a vele együtt 
bemutatott, Daphné című, egyfelvonásos operá-
járól, a magyar bemutatóról beszélgettek két 
előadás között. 

A harmincéves háború 
utolsó napján játszódó A 
béke napja (Friedenstag) jól 
megfér a Daphné és Apollón 
mitológiai történetét feldol-
gozó opera mellett, sőt való-
jában kiegészítik egymást – 
vélte Kocsis Zoltán. „Az 
egyik az ember és ember 
közötti megbékélésről, a má-
sik az ember és természet 
közötti megbékélésről szól” 
– fogalmazott a Nemzeti Fil-
harmonikus Zenekar főze-
neigazgatója, hozzáfűzve, 
hogy szerinte Némedi Csa-
ba rendező zseniálisan öt-
vözte a két opera közös mon-
dandóját. A két darab rende-
zője és karmestere a zene 

világnapja alkalmából volt 
az érdi Zenei könyvtár ven-
dége október 2-án, és mivel a 
beszélgetésre a két előadás 
között került sor, így kapta 
az est az Előadások között 
címet. Először tűzték műsor-
ra Magyarországon A béke 
napja című operát, amit a 
Daphnéval együtt, Némedi 
Csaba rendezésében, a 
Müpában mutattak be.

– Óriási volt a lelkesedés, 
még most is a hideg futkos a 
hátamon, ha rágondolok. Kü-
lönösen, amikor megszólal-
nak a harangok, és kitör, 
tényleg „kitör” a béke, az 
örömujjongást egy hatvanta-
gú kórus illusztrálja. Néme-

di Csabának óriási appará-
tust kellett mozgatnia, de 
kiválóan megoldotta a fel-
adatot – tette hozzá a kar-
mester, majd arra is utalt, 
miért szorult hosszú évekig 
háttérbe a darab. A béke 
napja azért kapott politikai 
felhangot, mert Hitler meglá-
togatta a bécsi előadást. 
Emiatt később nem nagyon 

játszották, pedig tulajdon-
képpen éppen arról van szó, 
hogy a komponista a legtöb-
bet tette, amit az adott szitu-
ációban tehetett: figyelmez-
tette a birodalom vezetőit, 
hogy figyeljenek a háborús 
veszélyre. Strauss háborúel-
lenes operát szeretett volna 
írni, de pont a fonákjára for-
dították – mondta Kocsis 

Zoltán. A főzeneigazgatótól 
azt is megtudhattuk, hogy a 
zeneszerző a Daphnét tar-
totta kedvenc operájának, és 
amikor társaságban volt, ha 
csak tehette, ebből a darab-
ból játszott részleteket.

Némedi Csaba operaren-
dező úgy látta, a Daphnénak 
szomorú aktualitása van 
napjainkban, elég, ha az ön-
gyilkos merényletekre, a 
emberi tragédiákra vagy a 
menekültáradatra gondo-
lunk. Arról is beszélt, hogy 
a két mű között ellentétek 
feszülnek, a nehéz feladatot 
mégis sikerült kiváló szólis-
tákkal és kórussal megolda-
ni. A Zenei könyvtár rende-
zésében két olyan operaelő-
adás kulisszái mögé tekint-
hettek be az érdiek, amelye-
ket így együtt most láthatott 
először a hazai közönség. A 
béke napja és a Daphné ok-
tóber 1-jén és 3-án volt lát-
ható a Müpa Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyter-
mében. 

n Bálint Edit

radalom 200. évfordulója. 
Nem volt könnyű útjukat 
megszervezni. 

A Belügyminisztérium-
ban azzal gyanúsították 
őket, hogy „székely furfang-
gal” egyszerűen csak disz-
szidálni akarnak. Végül a 
református egyház ajánló-
levelével június 4-én útra 
kelhettek. 

Úgy tervezték, napi 30 
kilométert tesznek meg, 
de gyakran a fizikai te-
hertételnél is nag yobb 
gond volt a szeszélyes idő-
járás. Mikor autósok vet-
ték volna fel őket az út 
mentén, soha nem fogad-
ták el a felajánlott segít-
séget. „Csak gyalog!” – is-
mételgették. 

A strasbourgi érsektől – 
némi költőpénz mellett – 
egy érmét is kaptak aján-
dékba, amit máig nagy 
becsben tart. 

A részletekről a „Negyed 
évszázada gyalog vittük Er-
délyt Európába” című 
könyvben olvashatnak. 

n BE

Okos Márton erdélyi újságíró és költő volt a KÉSZ vendége Érden

Ezerhatszáz kilométer Istennel a hazáért és a szabadságért

Okos Mártont azzal gyanúsították a Belügyminisztériumban, 
hogy egyszerűen csak disszidálni akarnak

Némedi Csaba operarendező és Kocsis Zoltán karmester a Zenei könyvtárban

Strausstól Straussig két előadás között 

Kocsis Zoltán (jobbra) szerint Strauss háborúellenes operát szeretett 
volna írni, de szándékosan félreértelmezték 

2030 Érd, Ádám utca 4.

06-20-264-5293
www.adamklinika.hu
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SZAKRENDELÉSEK:
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FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN • FOGYÓKÚRÁS
TANFOLYAM • GASZTROENTEROLÓGIA •

BELGYÓGYÁSZAT • NEUROLÓGIA
• angiolÓgia • GYÓGYMASSZÁZS
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november

az emlékezés napja

Ünnepi beszédet mond: SIMÓ KÁROLY alpolgármester
Megemlékező beszédet mond: PeRgeL AntAL történész

Az ünnepségen közreműködik: Jónás Máté, Nagy Péter

az ünnepség helyszíne: a megtorlás emlékműve, az ötvenhatosok tere 

2015. november 4. szerda 17 óra
ÜNNEPSÉG ÉS KOSZORÚZÁS
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE 

október

a szabadság napja

2015. október 23. csütörtök 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.

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
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„F e h e r u u a r u r e a m e n e h h o
d u u t u r ea” írta az oklevélbe, 
éppen 960 évvel ezelőtt, a ti-
hanyi bencés apátság alapító 
levelét körmölő barát. A „Fe-
hérvárra menő hadiút” végté-
re is Budára vezetett, mint 
ezer éven át minden fontos út, 
a nyugatkeleti irányban ha-
ladva keresztül az országon. 
Ma is ide vezet, innen futnak 
szét az országutak, a szélró-
zsa minden irányában.

Erre gondoltam, amikor az 
egyik szeptemberi szombaton 
Ercsiből érkeztünk vissza 
Érdre. Valahogy déltájban ér-
tük el a sok évszázados nyom-
vonalon haladó országutak 
elágazását. Ugyanis a Budá-
ról Székesfehérváron át nyu-
gatra, illetve a Délvidékre, 
Eszéken át Nándorfehérvárra 
vezető utak vonalát követi 
máig is Érden a Budai–Fehér-
vári–Ercsi út.

Meg kellett állnunk a jelző-
lámpákkal körbetűzdelt cso-
mópont sarkán, pedig a zöld 
lámpa szabad utat adott – vol-
na. Ugyanis rendőrökkel biz-
tosított látványosság volt ép-
pen: lovas kocsis felvonulás 
fordult vissza a Városháza fe-
lől Ófaluba.

A menet élén 
délceg lovas

Léptet peckesen. Messziről 
nem látom, ki ő – de valószínű-
leg nem ismerem. Egy biztos: 
nem a jelenlegi polgármester. 
Emlékszem arra, a talán első, 
vagy az egyik első szüreti fel-
vonulásra, őszi ünnepi menet-
re, amelynek élén az akkori 
polgármester léptetett lován 
délcegen. Ő volt a város első 
embere. Azt mondanom sem 
kell, hogy nem a kommuniz-
mus évtizedeiről beszélek, 
hanem az utána következett 
évekről, amikor ez a közössé-
gi hagyomány a tetszhalálból 
újjáéledni kezdett. Majdnem 
azt írtam, a falusi parasztság 
hagyománya, de nem: a sző-
lész-borász városok polgár-
sága ugyanígy tart hálaadó 
örömünnepet szüret idején.

Az ügyesen összeállított, 
látványos menetben végre is-
mét hallhattam fúvós zene-
kart, az egyik kocsin ők ültek. 
Amikor Érd még csak falu 
volt, nem megyei jogú város, a 
tizedennyi lakosnak volt fél-
tucatnyi focicsapata; különfé-
le kisközösségei és körei mel-
lett több zenekara is műkö-
dött. Amikor Újfaluban az 
egyik fuvaros/gazdálkodó 

házától hordtuk naponta a 
friss tejet, amíg az asszony, 
Kati kannába mérte a napi 
adagot, Antiéknál láttam a fa-
lon, bekeretezve édesapja em-
léklapját, aki zenekar tagja 
volt. 

A Duna partjától  
a város közepéig

És vissza. Ez volt most az 
érdi közösség ünnepségének 
színtere. Érdi közösség? Két-
ségtelen, hogy érdi, de idén 
csupán részközösség ünnepe 
volt ez, és az esetleges érdek-
lődőké. Szeretnék minél több 
olyan eseményt, amely az 
egész város lakosságát érinti, 
úgy érdi. Persze, fölhozha-
tunk mentségeket. A szőlők 
Ófalu mellett vannak, a Duná-
nál, természetesen ott van-
nak a pincék is. Az is valószí-
nű, hogy azok bírtak, kaptak 
vissza és szereztek termőföl-
det, akik többségében az egy-
kori nagyközség, Érd, vagyis 
lényegében Ófalu és Újfalu 
lakosai voltak. Vagy azok le-
származottai, akik nem ma-
radtak a málenkij robot szibé-
riai lágereiben és utódaik 
máig helyben élnek a család 
portáján.

Valahogy minden így mű-
ködik még ebben a városban. 
Unalmas ismételgetnem, 
hogy Érd még mindig nem egy 
város, mentális értelemben. A 
biztató közösség-kezdemé-
nyek egymástól elszigetelve 
élnek (vagy vegetálnak) és 
törekvéseik nem ízesülnek 
egy szervezett közösségi élet-
be. Az intézmények, vagyis az 
iskolák, templomok, sport-
egyesületek, könyvtár, a mű-
velődési központ, időnként a 
zenélő udvar a múzeumkert-
ben, továbbá a szakmai és ci-
vil szervezetek meg a nyugdí-
jasklubok, mindmind külön
külön utakon járnak. És nem 

találkoznak, eredményeik 
nem erősítik egymást. És a 
város közösségét sem éltetik.

Meglátjuk, ha megvalósul 
(valaha) a régen és állandóan 
tervezett alközpontok hálóza-
ta, és azok működni is fog-
nak, közösségek kikristályo-
sodását is elősegítik-e. Bizta-
tó talán, hogy megoldották a 
szennyvíz elvezetését és tisz-
títását, és Érd mára már egy-
re kevésbé egy pisitengeren 
lebegő város. Ha sikerül a vá-
rost megfelelő ütemben fej-
leszteni a továbbiakban is, 
vagyis a csapadékvízelveze-
tésen és az utak pormentes 
burkolásán túl lesz közösségi 
közlekedés (helyi járatok) és 
legfőképp munkalehetőség, 
akkor kedvezőbb körülmé-
nyek adódhatnak a tényleges 
lokálpatriotizmus kialakulá-
sához is. 

Emlékezetemet 
megrabolja  
az öregség 

Nem emlékszem, milyen ze-
nekar tagja volt az id. K. bá-
csi. Gyönyörű, erős lovai vol-
tak, neki is, a fiának is. Egy 
megállással-szusszanással 
húzták föl a Dunaparti tégla-
gyárból a jól megrakott kocsit 
a kaptatón – amit azután a 
pótos teherautó is csak több-
ször visszakapcsolva, nyeke-
regve/pöfögve bírt – már  
amíg a téglagyár be nem zárt. 
Úgy rémlik, náluk fúvószene-
kar emléklapját láttam. Az 
tesz bizonytalanná, hogy a K. 
családnév – rác. Habozva 
írom le, mert Györgyi Erzsé-
bet pároldalas tanulmánya 
óta más szakképzett népraj-
zosok nem bontották ki, nem 
fejtették meg az Érdre telepe-
dett, az újratelepítéskor ide-
került délszláv népcsoport(ok) 
identitását. Ők magukat, a 
politikai széljáráshoz alkal-
mazkodva pl. illíreknek is ne-
vezték, míg a különböző kép-
zettségű, róluk író papok, ta-
nítók, tanárok, történészek/
helytörténészek, hivatalno-
kok bunyeváctól sokácig több-
féleképpen nevezték. Ismerő-
seim, Ó és Újfaluból, önazo-
nosságként magyaroknak, 
azon belül, amellett rácoknak 
hívták, hívják önmagukat. 
(Mások szerint esetenként 
„vadrácok”.) 

A fúvószene nekem vala-
hogy sváb, német nemzetiségi 
népzene. Budaörs, Budake-
szi, esetleg Diósd. A törökök 

után betelepített telepesek 
zenéje. Kétségtelen, hogy a 
régi Érden is voltak németaj-
kú telepítettek, emlékeztet-
nek rájuk nemcsak a család-
neveik, hanem, Ófaluban itt
ott megmaradt jellegzetes 

épületeik. Talán az sem vélet-
len, hogy az ő nemzetiségi ön-
kormányzatuk még a horvá-
tok (illírek, sokácok, bunye-
vácok, rácok) szervezeténél is 
élénkebben élőnek tűnik. 
Most a fúvósok mellett (ha ér-
diek és a német kötődést jól 
tippelem) az általam ismert 
Rösenbrücke énekkar is ezt 
jelzi.

Pedig Parkvárosban 
is van élet

A feleségem mintha két volt 
osztálytársát látta volna a 
szüreti menetben, akikkel an-
nak idején nyolcadikig egy 
osztályba  jártak  a  parkvá-
rosi általános iskolában. Ab-
ban a bizonyos VIIIas iskolá-
ban, amely ma Teleki Sámuel 
nevét viseli. Talán még min-
dig egyetlenként az ország-
ban.

Tiszteletre méltó dolog az, 
hogy egy 1960ban végzett ál-
talános iskolai osztály tanulói 
időről időre találkoznak. Kell 
hozzá a néhány Érden szüle-
tett mellett több betelepült 

család még élő sarja, és főleg 
Béla, aki megszervezi, meg-
szerzi a találkozó helyét a 

megbeszélt időpontra. És ak-
kor lehet, hogy 55 év után, 
egyperces néma csenddel, 
felállva emlékezzenek azok-
ról, akik a régiek közül már 
sosem lehetnek közöttük. Így 
kezdődött a jó hangulatú esti 
találkozó. A hely ugyan nem 
volt kifejezetten alkalmas 
arra, hogy mindnyájan egy 
asztalhoz ülhessenek – de ez 
a korábbi találkozókon sem 
sikerült. A hangulat elég ha-
mar emelkedetté vált a sze-
mélyes emlékek, beszámolók, 
rövid történetek hallatán. A 
meglett, nagymama-nagypa-
pakorú emberek, asszonyok a 
kellemetlen emlékeket is kel-
lemesen idézték fel. Egyikük 
sem sántult meg a túl szigorú 
harmadik osztályos tanító né-
nitől kiérdemelt pofontól, 
vagy a felső tagozatban ka-
pott még szigorúbb fenyítés-
től. 

Érdekes volt elgondolkodni 
azon, hogy kiből mi lett, hogy 
az iskolai kirándulásról a Ke-
rekdombra megszökött csin-
talan fiúk mire vitték később 
az életben. 

Aki megsiratta  
az utolsó tölgyet

Jó két emberöltőnyi ideje él 
Parkvárosban. Ott gyerekes-
kedett. Az ő születésekor még 
ÉrdIlkamajori Állami Általá-
nos Iskola volt az egykori bir-
kaistállóból kialakított, mára 
továbbfejlesztett iskola, 
amely a továbbiakban, belát-
ható időn belül gimnáziummá 
is kiegészül. Nem tudom, ő is 
részt vett-e abban a felemle-
getett csibészkedésben, ami-
kor az utcában felállított lám-
pák sorából is áldozatul esett 
néhány. Annak ellenére nem 
valószínű, hogy máig nem 
tudható, kinek a csúzlija volt a 
tettes. 

Fél évszázadig szinte na-
ponta elment a kápolna sar-
kánál álló, hatalmas tölgy 
mellett. Ősfa volt, két ember 
sem tudta könnyen átölelni a 
törzsét. A modernizáció kímé-
letlenül átgázol az emléke-
ken. A megyei jogúvá duzzadt 
agglomerizációs város ingázó 
lakosságának közlekedési 
igényeit jelentős útépítések-
kel, átalakításokkal lehet 
csak kielégíteni – a tölgy aka-
dályozta a terv megvalósítá-
sát. Hatalmas modern gépek-
kel kivágták, a néhány napig 
árválkodó tönkjét alig tudták 
kiemelni. A helyén aknatöl-
csérnyi gödör maradt. Aztán 
azt is betemették. 

Csak az emléke maradt. 
Beszéltünk róla, sajnáltam. 
„Megsirattam” – mondta 

Béla. n Votin József

hely, történet | 2015. október 7. |
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„F e h e r u u a r u r e a m e n e h h o
d u u t u r ea” írta az oklevélbe, 
éppen 960 évvel ezelőtt, a ti-
hanyi bencés apátság alapító 
levelét körmölő barát. A „Fe-
hérvárra menő hadiút” végté-
re is Budára vezetett, mint 
ezer éven át minden fontos út, 
a nyugatkeleti irányban ha-
ladva keresztül az országon. 
Ma is ide vezet, innen futnak 
szét az országutak, a szélró-
zsa minden irányában.

Erre gondoltam, amikor az 
egyik szeptemberi szombaton 
Ercsiből érkeztünk vissza 
Érdre. Valahogy déltájban ér-
tük el a sok évszázados nyom-
vonalon haladó országutak 
elágazását. Ugyanis a Budá-
ról Székesfehérváron át nyu-
gatra, illetve a Délvidékre, 
Eszéken át Nándorfehérvárra 
vezető utak vonalát követi 
máig is Érden a Budai–Fehér-
vári–Ercsi út.

Meg kellett állnunk a jelző-
lámpákkal körbetűzdelt cso-
mópont sarkán, pedig a zöld 
lámpa szabad utat adott – vol-
na. Ugyanis rendőrökkel biz-
tosított látványosság volt ép-
pen: lovas kocsis felvonulás 
fordult vissza a Városháza fe-
lől Ófaluba.

A menet élén 
délceg lovas

Léptet peckesen. Messziről 
nem látom, ki ő – de valószínű-
leg nem ismerem. Egy biztos: 
nem a jelenlegi polgármester. 
Emlékszem arra, a talán első, 
vagy az egyik első szüreti fel-
vonulásra, őszi ünnepi menet-
re, amelynek élén az akkori 
polgármester léptetett lován 
délcegen. Ő volt a város első 
embere. Azt mondanom sem 
kell, hogy nem a kommuniz-
mus évtizedeiről beszélek, 
hanem az utána következett 
évekről, amikor ez a közössé-
gi hagyomány a tetszhalálból 
újjáéledni kezdett. Majdnem 
azt írtam, a falusi parasztság 
hagyománya, de nem: a sző-
lész-borász városok polgár-
sága ugyanígy tart hálaadó 
örömünnepet szüret idején.

Az ügyesen összeállított, 
látványos menetben végre is-
mét hallhattam fúvós zene-
kart, az egyik kocsin ők ültek. 
Amikor Érd még csak falu 
volt, nem megyei jogú város, a 
tizedennyi lakosnak volt fél-
tucatnyi focicsapata; különfé-
le kisközösségei és körei mel-
lett több zenekara is műkö-
dött. Amikor Újfaluban az 
egyik fuvaros/gazdálkodó 

házától hordtuk naponta a 
friss tejet, amíg az asszony, 
Kati kannába mérte a napi 
adagot, Antiéknál láttam a fa-
lon, bekeretezve édesapja em-
léklapját, aki zenekar tagja 
volt. 

A Duna partjától  
a város közepéig

És vissza. Ez volt most az 
érdi közösség ünnepségének 
színtere. Érdi közösség? Két-
ségtelen, hogy érdi, de idén 
csupán részközösség ünnepe 
volt ez, és az esetleges érdek-
lődőké. Szeretnék minél több 
olyan eseményt, amely az 
egész város lakosságát érinti, 
úgy érdi. Persze, fölhozha-
tunk mentségeket. A szőlők 
Ófalu mellett vannak, a Duná-
nál, természetesen ott van-
nak a pincék is. Az is valószí-
nű, hogy azok bírtak, kaptak 
vissza és szereztek termőföl-
det, akik többségében az egy-
kori nagyközség, Érd, vagyis 
lényegében Ófalu és Újfalu 
lakosai voltak. Vagy azok le-
származottai, akik nem ma-
radtak a málenkij robot szibé-
riai lágereiben és utódaik 
máig helyben élnek a család 
portáján.

Valahogy minden így mű-
ködik még ebben a városban. 
Unalmas ismételgetnem, 
hogy Érd még mindig nem egy 
város, mentális értelemben. A 
biztató közösség-kezdemé-
nyek egymástól elszigetelve 
élnek (vagy vegetálnak) és 
törekvéseik nem ízesülnek 
egy szervezett közösségi élet-
be. Az intézmények, vagyis az 
iskolák, templomok, sport-
egyesületek, könyvtár, a mű-
velődési központ, időnként a 
zenélő udvar a múzeumkert-
ben, továbbá a szakmai és ci-
vil szervezetek meg a nyugdí-
jasklubok, mindmind külön
külön utakon járnak. És nem 

találkoznak, eredményeik 
nem erősítik egymást. És a 
város közösségét sem éltetik.

Meglátjuk, ha megvalósul 
(valaha) a régen és állandóan 
tervezett alközpontok hálóza-
ta, és azok működni is fog-
nak, közösségek kikristályo-
sodását is elősegítik-e. Bizta-
tó talán, hogy megoldották a 
szennyvíz elvezetését és tisz-
títását, és Érd mára már egy-
re kevésbé egy pisitengeren 
lebegő város. Ha sikerül a vá-
rost megfelelő ütemben fej-
leszteni a továbbiakban is, 
vagyis a csapadékvízelveze-
tésen és az utak pormentes 
burkolásán túl lesz közösségi 
közlekedés (helyi járatok) és 
legfőképp munkalehetőség, 
akkor kedvezőbb körülmé-
nyek adódhatnak a tényleges 
lokálpatriotizmus kialakulá-
sához is. 

Emlékezetemet 
megrabolja  
az öregség 

Nem emlékszem, milyen ze-
nekar tagja volt az id. K. bá-
csi. Gyönyörű, erős lovai vol-
tak, neki is, a fiának is. Egy 
megállással-szusszanással 
húzták föl a Dunaparti tégla-
gyárból a jól megrakott kocsit 
a kaptatón – amit azután a 
pótos teherautó is csak több-
ször visszakapcsolva, nyeke-
regve/pöfögve bírt – már  
amíg a téglagyár be nem zárt. 
Úgy rémlik, náluk fúvószene-
kar emléklapját láttam. Az 
tesz bizonytalanná, hogy a K. 
családnév – rác. Habozva 
írom le, mert Györgyi Erzsé-
bet pároldalas tanulmánya 
óta más szakképzett népraj-
zosok nem bontották ki, nem 
fejtették meg az Érdre telepe-
dett, az újratelepítéskor ide-
került délszláv népcsoport(ok) 
identitását. Ők magukat, a 
politikai széljáráshoz alkal-
mazkodva pl. illíreknek is ne-
vezték, míg a különböző kép-
zettségű, róluk író papok, ta-
nítók, tanárok, történészek/
helytörténészek, hivatalno-
kok bunyeváctól sokácig több-
féleképpen nevezték. Ismerő-
seim, Ó és Újfaluból, önazo-
nosságként magyaroknak, 
azon belül, amellett rácoknak 
hívták, hívják önmagukat. 
(Mások szerint esetenként 
„vadrácok”.) 

A fúvószene nekem vala-
hogy sváb, német nemzetiségi 
népzene. Budaörs, Budake-
szi, esetleg Diósd. A törökök 

után betelepített telepesek 
zenéje. Kétségtelen, hogy a 
régi Érden is voltak németaj-
kú telepítettek, emlékeztet-
nek rájuk nemcsak a család-
neveik, hanem, Ófaluban itt
ott megmaradt jellegzetes 

épületeik. Talán az sem vélet-
len, hogy az ő nemzetiségi ön-
kormányzatuk még a horvá-
tok (illírek, sokácok, bunye-
vácok, rácok) szervezeténél is 
élénkebben élőnek tűnik. 
Most a fúvósok mellett (ha ér-
diek és a német kötődést jól 
tippelem) az általam ismert 
Rösenbrücke énekkar is ezt 
jelzi.

Pedig Parkvárosban 
is van élet

A feleségem mintha két volt 
osztálytársát látta volna a 
szüreti menetben, akikkel an-
nak idején nyolcadikig egy 
osztályba  jártak  a  parkvá-
rosi általános iskolában. Ab-
ban a bizonyos VIIIas iskolá-
ban, amely ma Teleki Sámuel 
nevét viseli. Talán még min-
dig egyetlenként az ország-
ban.

Tiszteletre méltó dolog az, 
hogy egy 1960ban végzett ál-
talános iskolai osztály tanulói 
időről időre találkoznak. Kell 
hozzá a néhány Érden szüle-
tett mellett több betelepült 

család még élő sarja, és főleg 
Béla, aki megszervezi, meg-
szerzi a találkozó helyét a 

megbeszélt időpontra. És ak-
kor lehet, hogy 55 év után, 
egyperces néma csenddel, 
felállva emlékezzenek azok-
ról, akik a régiek közül már 
sosem lehetnek közöttük. Így 
kezdődött a jó hangulatú esti 
találkozó. A hely ugyan nem 
volt kifejezetten alkalmas 
arra, hogy mindnyájan egy 
asztalhoz ülhessenek – de ez 
a korábbi találkozókon sem 
sikerült. A hangulat elég ha-
mar emelkedetté vált a sze-
mélyes emlékek, beszámolók, 
rövid történetek hallatán. A 
meglett, nagymama-nagypa-
pakorú emberek, asszonyok a 
kellemetlen emlékeket is kel-
lemesen idézték fel. Egyikük 
sem sántult meg a túl szigorú 
harmadik osztályos tanító né-
nitől kiérdemelt pofontól, 
vagy a felső tagozatban ka-
pott még szigorúbb fenyítés-
től. 

Érdekes volt elgondolkodni 
azon, hogy kiből mi lett, hogy 
az iskolai kirándulásról a Ke-
rekdombra megszökött csin-
talan fiúk mire vitték később 
az életben. 

Aki megsiratta  
az utolsó tölgyet

Jó két emberöltőnyi ideje él 
Parkvárosban. Ott gyerekes-
kedett. Az ő születésekor még 
ÉrdIlkamajori Állami Általá-
nos Iskola volt az egykori bir-
kaistállóból kialakított, mára 
továbbfejlesztett iskola, 
amely a továbbiakban, belát-
ható időn belül gimnáziummá 
is kiegészül. Nem tudom, ő is 
részt vett-e abban a felemle-
getett csibészkedésben, ami-
kor az utcában felállított lám-
pák sorából is áldozatul esett 
néhány. Annak ellenére nem 
valószínű, hogy máig nem 
tudható, kinek a csúzlija volt a 
tettes. 

Fél évszázadig szinte na-
ponta elment a kápolna sar-
kánál álló, hatalmas tölgy 
mellett. Ősfa volt, két ember 
sem tudta könnyen átölelni a 
törzsét. A modernizáció kímé-
letlenül átgázol az emléke-
ken. A megyei jogúvá duzzadt 
agglomerizációs város ingázó 
lakosságának közlekedési 
igényeit jelentős útépítések-
kel, átalakításokkal lehet 
csak kielégíteni – a tölgy aka-
dályozta a terv megvalósítá-
sát. Hatalmas modern gépek-
kel kivágták, a néhány napig 
árválkodó tönkjét alig tudták 
kiemelni. A helyén aknatöl-
csérnyi gödör maradt. Aztán 
azt is betemették. 

Csak az emléke maradt. 
Beszéltünk róla, sajnáltam. 
„Megsirattam” – mondta 

Béla. n Votin József

hely, történet | 2015. október 7. |

Őszelő Érden, 2015
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. október 12-től október 18-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

MICIMACKÓ BÉRLET III/1.
A rút kiskacsa
Bábjáték az Ametiszt Báb-
színház előadásában
2015. október 12-én, hétfőn 10 és 14 
órakor

Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cse-
réje, vására
To v á bbi  i n for m á c ió: 
Czinderné Bea (06 30 597 
8823)
2015. október 17-én, szombaton 9–12 
óráig

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

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

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

KLUBÉLET

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 16-án: Börzsönyi fotós-
túra

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

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

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
Előadás-sorozat a Magyar 
Földrajzi Múzeumban
Dr. Kubassek János: A Hi-
malája sziklavilágában – 
Nepál hegyei között
2015. október 19., hétfő 17 órakor

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

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

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

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

Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1.000 Ft, a kedvezményes 
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési 
díj 3000 Ft kiállításonként.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
A HOSSZÚ FEHÉR FELHŐK 
FÖLDJÉN
Kércz Tibor új-zélandi ter-
mészetfotói
Megtekinthető december 31-ig.
A kiállításra a belépés díjta-
lan!

A Múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Esküvő, gyerek programok, 

politikamentes 
rendezvények. Információ: 

Kovács Nóra 06-23-363-036.

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

Rendezvényeinkről, a könyv-
tár szolgáltatásairól és díj-
szabásáról érdeklődjön a fen-
ti telefonszámon vagy honla-
punkon. A könyvtár részlege-
ibe 18 éves korig és 70 éves 
kor felett INGYENES a be-
iratkozás. Családi jegy váltá-
sa, érvényes diákigazolvány, 
pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas igazolvány is ked-
vezményre jogosít. A fenti 
kedvezmények a zenei könyv-
tár nem hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) köl-
csönzésére nem vonatkoz-
nak!

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

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

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

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

GyERMEKKöNyVTÁR
Kreatív kedd: Papír nap
A játékos kreatív foglalkozás 
látogatható önállóan és csa-
láddal is. Díja alkalmanként 
és fejenként 100 Ft.
2015. október 13., kedd 14 órától

Tökfesztivál
Kreatív foglalkozás csopor-
toknak. A csoportokat csak 
telefonos egyeztetés után 
tudjuk fogadni. Kérjük, hogy 
időpontot legalább egy héttel 
előre egyeztessenek!
Októberben 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
Kovács Johanna képzőmű-
vész kiállítása
A kiál l ítást megnyitja 
Novotny Tihamér művészeti 
író. Közreműködik Szatmáry 
Kristóf szaxofonon.
2015. október 16., péntek 18 óra

Wegenast Róbert festőmű-
vész kiállítása
A kiállítás megtekinthető 2015. 
október 10-ig

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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HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

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

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré 

– sztárok a mikrofonnál
20.00  Kis esti zene

KEDD
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Sztárportré ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Bigyó Az Érd FM 101.3 

technológiai magazinja
20.00  Kis esti zene

SZERDA
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Bigyó ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra 
Popzene mindenkinek

19.00  Filmszerész 
Az Érd FM 101.3 mozimagazinja

20.00  Rockbarlang Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra 
Popzene mindenkinek 

19.00  JazzPresszó Birta Mikivel 
Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja

20.00  Hallgass hazait 
– magyar zenék magazinja

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  JazzPresszó ism.

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

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

SZOMBAT
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi 
információs műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Sztárportré ism.
15.00  Köztünk marad! Az Érd FM 101.3 

civil szolgáltató magazinja
16.00  Aréna 

Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00  HeuRéka 

Az Érd FM 101.3 életmód 
magazinja

20.00  Kis esti zene

VASÁRNAP
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi 
információs műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Heti Téma 

A hét legfontosabb hírei
16.00  JazzPresszó ism.
17.00  Heti menü 

Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00  HeuRéka 

Az Érd FM 101.3 életmód 
magazinja

20.00  Kis esti zene

OKTóBER 12., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism. 26. rész
20.00  Kézilabda-mérkőzés Érd–Győr
21.30  Közlekedés XXI. 15/15. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.00  Férfisors Ismeretterjesztő 

sorozat 4/2. rész, prosztatarák
22:30  Fogadóóra
23:00 Híradó
23:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 13., KEDD
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

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

Érd–BKV 2013
21.40 Vámos Miklós műsora 27. rész
22.35  Örökségünk 15/15. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
23.05  Tea két személyre 27. rész
23.35  Híradó
23.50  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 14., SZERDA
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 27. rész
20.30  Hangyaboly színes, magyar 

játékfilm R: Fábri Zoltán
22.05  Érdi Panoráma 

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

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 15., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől
20:00  Vastagbélrák ismeretterjesztő 

sorozat 4/3. rész, prosztatarák
20.30  Tea két személyre 28. rész
21.30  Sztárportré 15. rész
21.30  Mozgás ism. Sportmagazin
21.50  Híradó
22.05  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 16., PÉNTEK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 28. rész
20.00  Jazzland 27. rész

20.30  Hahó Öcsi színes, magyar 
ifjúsági film, R: Palásthy György

21.55 Mozgás sportmagazin
22.25  Híradó
22.40  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 17., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

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

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

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Hangyaboly színes, magyar 
játékfilm R: Fábri Zoltán

22:05  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

OKTóBER 18., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 28. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. Vallási, nemze-

tiségi, civil társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/15. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.00  Csak tükörben
21:10  Hahó Öcsi színes, magyar 

ifjúsági film, R: Palásthy György
22.35  Érdi Panoráma ism.

2015. NOVEMBER 11. 
szerda 19 óra
JEGYEK 4000 FORINTOS ÁRON ELŐVÉTELBEN 
KAPHATÓK A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
PÉNZTÁRÁBAN HÉTKÖZNAP 10–18 ÓRÁIG.

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

FÉSZEK GYERMEKVÉDŐ EGYESÜLET
GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA

javára szervezett 

JóTÉKONySÁGI 
FUTÁSRA

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

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

Az eseményre mindenkit szeretettel várunk!
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1. A közszolgáltatás működési 
területe:Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe.
2. A közszolgáltató feladata:
A kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás (továbbiakban: 
közszolgáltatás) szervezett ellátása 
kiterjed a lakosság és a nem termé-
szetes személyek tulajdonát képe-
ző lakás célú és más helyiségben 
épülő, vagy már használatban lévő 
tüzelőberendezés égéstermékei-
nek elvezetésére szolgáló kémény 
– ideértve a tartalékkéményt is -, 
valamint tartozékainak műszaki fe-
lülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztí-
tására, égéstermék összetételének 
vizsgálatára, CO jelzők ellenőrzésé-
re és szakvélemény adására.
A kéményseprő körzetekben a szol-
gáltató a 63/2012.(XII.11.) BM. ren-
deletben meghatározott feladatok 
teljes körét, valamennyi tulajdonos 
tekintetében köteles ellátni.
3. Pályázati feltételek:
A pályázati eljárásban csak olyan 
szolgáltató vehet részt, aki/amely 
érvényes cégbejegyzéssel ren-
delkezik vagy szerepel az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásában, és 
megfelel a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, valamint

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

mazottakat foglalkoztat,
•  rendelkezik a feladat biztonságos 

és szakszerű ellátásával arányban 
álló szakemberlétszámmal és 
technikai felszereltséggel,

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

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

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

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

•  megfelelő referenciával rendelke-
zik, amely biztosítja, hogy a teljes 
körű szolgáltatási feladatot fele-
lősséggel a kiírt időtartamon belül 
képes ellátni,

•  Magyarországi Kéményseprők 
Országos Ipartestületi tagsággal 
rendelkezik,

•  a kéményseprő-ipari tevékeny-
ségre kötött felelősségbiztosítási 
szerződéssel rendelkezik,

•  vállalja, hogy a tevékenységét a 
61/2012. (XII.21.) önkormányzati 
rendeletben megállapított díjtéte-
lek alapján végzi,

nem áll felszámolási vagy végelszá-
molási eljárás hatálya alatt.

4. Szerződéskötési határidő:
A pályázat elbírálását követő 30 
napon belül a nyertes pályázóval 
a közszolgáltatás elvégzésére Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5 éves időtartamra szerződést köt.
5. A benyújtott pályázatnak tar-
talmaznia kell az alábbiakat:
cégbírósági végzés másolatát, az 
egyéni vállalkozó nyilvántartásba 
vételéről szóló elektronikus levél 
kinyomtatott példányát vagy az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásá-
ból lekért adatszolgáltatás kinyom-
tatott példányát vagy a vállalkozói 
igazolvány másolatát,
a Magyarországi Kéményseprők Or-
szágos Ipartestületi tagságról szóló 
igazolást,
szakemberlétszám és technikai fel-
szereltség bemutatását, szakirányú 
képesítést igazoló okirat másolatát,
az ügyfélfogadásra és az eszközök, 
felszerelések tárolására alkalmas 
telephely bemutatását, vagy an-
nak igazolását, hogy a szolgáltatás 
megkezdésekor tulajdonában, 
bérleményében ennek megfelelő 
telephely fog a rendelkezésre állni,
a pályázó nyilatkozatát a közszol-
gáltatás teljes körű ellátásának vál-
lalásáról,
referenciák ismertetését, amelyek 

tartalmazzák a szolgáltatást igény-
be vevő által kiadott igazolást a tel-
jesítés minőségéről,
ügyfélfogadás tartása helyének és 
gyakoriságának bemutatását,
a szolgáltatás ellátásához szüksé-
ges nyilvántartási rendszer bemu-
tatását,
kéményseprő- ipari tevékenységre 
kötött felelősségbiztosítás meglé-
tének igazolását,
nyilatkozatot annak a vállalásáról, 
hogy a tevékenységét 2015. évben 
a 61/2012. (XII.21.) önkormányzati 
rendeletben megállapított díjtéte-
lek alapján végzi.
6. A pályázat benyújtásának ideje, 
helye, módja:

A pályázatok benyújtásának (beér-
kezésének) határideje: 2015. októ-
ber 15., 16,00 óra.
A pályázatokat Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalában 
(2030 Érd, Alsó u. 1-3,), Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Polgár-
mestere címzéssel kell benyújtani.
A pályázatokat zárt borítékban, a 
„Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
– pályázat” feltüntetésével kérjük 
benyújtani.
A pályázat felbontásának ideje: A 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési 
és Vagyongazdálkodási Bizottság 
október havi rendes ülésének 
időpontja.

7. A pályázatok elbírálásának 
időpontja, szempontjai:
A pályázatok elbírálásának idő-
pontja: Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének 2015. november havi 
rendes ülése.
A kiíró az összességében legelő-
nyösebb ajánlatot adó pályázóval 
köt szerződést (többek között: 
a közszolgáltatási díj hatályos 
önkormányzati rendelet szerinti 
vállalása, szakemberlétszám, szak-
mai felkészültség, referenciák), az-
zal, hogy a pályázat elbírálásánál 
előnyt élvez az a pályázó, aki 
igazolja köztartozás-mentességét.
Érvénytelen a benyújtott pályázat, 
ha:

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

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

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:

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.

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT 2015.
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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:

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.
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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

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.
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Mint minden esztendőben, 
idén is megemlékeztek váro
sunkban az idősek világnap
járól. Október 2án délután 
telt ház előtt adott műsort az 
érdi Molnár György, a nép
szerű Lyradíjas harmonikás, 
valamint zenekarának két 
tagja: Kiss László gitáros és 
Móré István basszusgitáros.

„Önmagát becsüli meg min
den nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi: a világ nem 
vele kezdődött” – írta Sütő 
András, figyelmeztetve arra, 
hogy az idős embereket tisz
telnünk és szeretnünk kell, 
mert ők alapozták meg azt, 
amit utódaik élvezhetnek és 
tovább építhetnek. Az idősek 
világnapja jó alkalom megbe
csülésünk kifejezésére.

Az ENSZ közgyűlése 1991
ben nyilvánította október 1jét 
az idősek világnapjává, nap
jainkban közel 600 millió hat
van év feletti személy él a vilá
gon, és a statisztikai számítá
sok szerint számuk 2025re 
akár meg is kétszereződhet.

Október elseje tehát a 
szépkorúakról, az ő tisztele
tükről szól, és ez magában 

foglalja elfogadásukat, támo
gatásukat, szeretetünket és 
annak kifejezését, hogy tár
sadalmunknak ők is hasznos 
tajgai, és mindannyiunknak 
nagy szükségünk van rájuk. 
Szükségünk az élettapaszta
latukra, arra a higgadt böl
csességre, amivel csak ők 
rendelkeznek, és persze a tü
relmükre és toleranciájukra, 
amit hosszú éveken keresztül 
szereztek meg, és most ők ta
nítanának, nevelnének ben
nünket arra, hogy időnként 
érdemes lassítani, megállni 
és átértékelni szürke és sebes 
hétköznapjainkat.

Persze, az is kérdés, ki az 
idős? Aki 60–70, sőt 80 év felett 
is beengedi az életébe az új
donságokat, a friss élménye
ket és mindig nyitott a felfede
zésekre, az az ember bizony 
tovább marad fiatalos és élete 
végéig örülni tud az életnek. 
Sokat jelent, ha az idősek nin
csenek egyedül, hanem szere
tő család veszi őket körül és ha 
emellett gyakran összejárnak 
barátaikkal, saját korosztá
lyukban is meglelik a jó közös
séget és barátságot.

Családias hangulat, közös 
játékok, foglalkozások, napi 
háromszori étkezés, ingyenes 
szállítás – ezt nyújtja az érdi 
nyugdíjasoknak az Idősek 
Klubja, amely egy szépen fel
újított épületben huszonhárom 
idős embernek ad nappali ellá
tást, és várja a további érdeklő
dőket is.

Az Idősek Klubjának Jáz
min utcai épülete kívülbelül 
olyan, mint egy családi ott
hon: kellemes kert, napfé

nyes, zárt veranda, egy kis 
pihenőszoba, mellette egy 
nagy helyiség, asztalokkal, 
székekkel, ahol kényelmesen 
megreggelizhetnek, ebédel
hetnek és uzsonnázhatnak 
az idősek, vagy épp tévéznek, 
társasjátékoznak, kézmű ves
kednek. Innen nyílik az a 
kuckós, fotelekkel, díványok
kal berendezett társalgó, 
ahol lehet olvasgatni, ke
resztrejtvényt fejteni, vagy 
épp szójátékot játszani.

Az időseket ünnepelték a Szepes Gyula Művelődési Központban

Akiknek mindenki köszönettel tartozik!

Nyílt nap az Idősek  Klubjában

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Érden!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN,

NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és 21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ÉRDEN a Szepes Gyula Művelődési Központban (Alsó u. 9.)
2015. október 15-én (csütörtök) és október 22-én (csütörtök) 17–19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu Infó és megrendelés: Hudi Tibor 06-30/318-4953

AmikorVirág, Zsófi ésBlankané-
hány éve a Kreatív Nyelvtanulással
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem
gondolták, hogy ilyen sikeres nyelv-
tanulók lesznek. Virág és Blanka át-
lagos nyelvtanulónak tartottamagát,
27 évesen mindössze egy nyelvből
volt bizonyítványuk. Életük nagy fel-
fedezésének érzik a módszerrel való
megismerkedést. Azóta ugyanis Vi-
rág kilenc, Blanka pedig tizenhá-
rom nyelvből szerzett középfokú
nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes
gimnazistaként már tíz nyelvből
vizsgázott sikeresen, teljesítménye
korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta
tettek középfokú nyelvvizsgát, a fel-
készüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. Figyelem, ma-
napság gyakori, hogy a középfokú
nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök
fele nem veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója, Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanu-
lás egyéni bajnoka Magyarországon.
Háromdolog, amiért érdemes ezzel a
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 két-
nyelvű mondatrész, mondat és a
hanganyagmegtanít beszélni – taná-
ri segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfo-
kú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a
lányok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre,
szinten tartásra, sőt – újra elővéve –
bármikor felfrissíthetjük vele nyelv-
tudásunkat anélkül, hogy be kellene
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi hon-
lapon található, illetve az előadáson,
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet
minden olyan emberből sikeres
nyelvtanuló, aki valóban komolyan
gondolja, hogy elsajátít egy idegen
nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!
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Új, hiánypótló vállalkozás,
a Private Depot Magánrak-
tár nyitotta meg kapuit idén
nyáron Törökbálinton. Tisz-
ta, száraz, jól megvilágított
raktárszobák és számos
egyéb tárolási lehetőség kö-
zül választhatnak az érdek-
lődők. Az 1 köbméteres
miniraktártól a különböző
méretű raktárszobákon át
a több száz nm-es bérelhe-
tő területig minden igényt
kielégítő raktározási szolgál-
tatást nyújt a cég. A bérleti
időszak minimum két hét, de

akár évekig is igénybe lehet
venni a tároló egységeket.
A rugalmas nyitvatartási

idő alatt az ügyfelek szinte
bármikor hozzáférhetnek ér-
tékeikhez.
A raktár a Törökbálinti

Depo területén található, az
M0–M1–M7-es autópályák
csomópontjában – Budapest-
től mindössze 4 km-re – Bu-
daörs, Érd, Diósd, Törökbá-
lint, Biatorbágy, Budakeszi
vonzáskörzetében.
Kitűnőenmegközelíthető,

elkerített, jól kivilágított,

sorompóval védett létesít-
mény. 24 órás kamerás
megfigyelő rendszer, riasz-
tó, füstjelző, tűzvédelem
gondoskodik a Magánrak-
tár maximális biztonságá-
ról. Tágas parkolóhelyek,
praktikus, egyszintes ki-
alakítás biztosítja a könnyű
rakodást.
A helyszínen rendelkezés-

re álló raklapemelő béka,
gurulós kocsi, molnárkocsi
díjtalanul használható a pa-
koláshoz. Utánfutó is rendel-
kezésre áll – szintén térítés-
mentesen – a raktárba való
beköltözéshez.
Az ügyfélszolgálati irodá-

ban megvásárolható minden
segédeszköz, ami a költözés-
hez szükséges. Dobozokat,
lakatot, speciális bútorvédő
fóliákat is kínálnak itt, rend-
kívül kedvező áron.
További információ: www.

maganraktar.com,Tel.: +30
70 944 80 80 (X)

Helyet keres értékeinek? Költözik? Bútort, járművet,
biciklit, árut, esetleg iratokat tárolna átmenetileg?

Modernésbiztonságostárolási lehetőség
Törökbálinton, lakosságiésüzleti célra
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

Lapostetők csa
padékvíz

elleni szigetel
ése,

ereszcsatornák

l tt kivitelezé
se

or

komplett kivit
elez

12 év vízzárósá
gi garancia

ingyenes felm
érés és árajánl

at készítés
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M e g h í v ó
a Magyar Földrajzi Múzeum

és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár által rendezett

Szabadulás nélkül 
– a Szovjetunióba 70 évvel ezelőtt kényszermunkára 

elhurcolt Érd és környéki honfitársaink emlékére
című időszaki kiállítás megnyitójára

Időpont: 2015. október 21. 17 óra
helyszín: a Magyar Földrajzi Múzeum emeleti, időszaki 

kiállítótere (2030 Érd, Budai út 4.)

Köszöntőt mond: T. Mészáros András, Érd MJV polgármestere
A kiállítás megtekinthető: 2016. május 15ig

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

www.foldrajzimuzeum.hu

Érden erre kiválóak a lehe
tőségek, hiszen aktív nyugdí
jasklubok működnek a város 
különböző pontjain, így min
den településrészen megtalál
hatják azt a közösséget, ahol 
befogadják őket, és nemcsak 
jó barátok, hanem nagyszerű 
programok is várják őket hét
ről hétre.

Az idei idősek világnapján 
a Molnár trió nagyszerű mű
sorával köszöntötték az érdi 
szépkorúakat október 2án. 

A Lyradíjas harmonikás két 
muzsikustársával, Kiss Lász
ló gitárossal és Móré István 
basszusgitárossal egy nagy
szerű zenei utazásra hívták, 
és ifjú éveikbe repítették az 
időseket. Az elhangzott tan
gó, polka, swing, majd a tüzes 
latin muzsika és a többi, egy
kor gyakran hallgatott zene 
és örökzöld sláger minden bi
zonnyal sok szép emléket éb
resztett a közönség soraiban. 
Molnár György elárulta: 
ugyanezen a színpadon, ép
pen 30 évvel ezelőtt, hétéve
sen kezdte el zenei pályafutá
sát, és ezt elsősorban nagyap
jának köszönheti, aki kezébe 
adta a harmonikát és megta
nította őt háromévesen ját
szani.

Valamennyien így vagyunk 
ezzel, soha nem szabad elfe
lejtenünk, hogy köszönettel 
tartozunk mindazért a szelle
mi örökségért és szeretetért, 
amit szüleinktől, nagyszüle
inktől kaptunk, és még fonto
sabb, hogy ez ne csak az idő
sek világnapján jusson 
eszünkbe!

n Bálint Edit

Molnár György ugyanezen a 
színpadon, éppen 30 évvel ez-
előtt, hétévesen kezdte el zenei 
pályafutását

Az időseket ünnepelték a Szepes Gyula Művelődési Központban

Akiknek mindenki köszönettel tartozik!

A házat akadály men tesít et
ték, felújították, és most hu
szonhárom nyugdíjas „lakja”, 
de akár harmincan is lehetné
nek. Annak érdekében, hogy 
minél többen megismerjék a 
klubot és az itt zajló életet, 
szeptember 30án nyílt napot 
tartottak az intézményben: az 
Időseket Ellátó Központ vezető
sége és dolgozói, no meg a klub 
tagjai bemutatták a helyi sajtó
nak, hogyan telnek itt a nyugdí
jasok mindennapjai. 

A reggelek kényelmesen in
dulnak: az ellátottak többsége a 
Szociális Gondozó Központ kis
buszával érkezik – ezt a szol
gáltatást a klubtagok ingyene
sen vehetik igénybe. A reggelit 
torna, majd játékos foglalkozá
sok követik: felolvasás, kéz
műves kedés, szólánc, kereszt
rejtvény, memóriajavító számí
tógépes játék és még sok egyéb 
hasznos, vidám foglalkozás 
színesíti a délelőttöt. Ebéd után 
beszélgetés, pihenés, vagy egy 
kis társasjáték vagy sakk, no 
meg az uzsonna, és már jön is a 
kisbusz a nyugdíjasokért. 

A klubtagok szívesen mesél
nek magukról, a mindennapja
ikról. A nyolcvanhárom eszten

dős Barad József egyedül él; a 
hétvége a gyerekeké, hét közben 
a klubba jár. Mint mondta, na
gyon jól szórakozik itt, kedvenc 
programja a rejtvényfejtés, a 
kérdezzfelelek, otthon pedig bé
lyeget, régi pénzeket gyűjt. 
Csurgó Péter másfél éve, felesé
ge halála óta klubtag: a közös
ség miatt jár ide, ahogy Bakos 
Ferencné is, aki a legrégebbi 
klubtag: tíz évig heti ötször, öt 
esztendeje pedig háromszor jön. 
Nem kötelező ugyanis heti öt na
pot itt lenni: van, aki csak két
szerháromszor jön egy héten. 
Arra is van lehetőség, hogy a 
klubtagok otthonról hozzák az 
ennivalót – kinek hogy kényel
mesebb, vagy épp olcsóbb, hi
szen a nappali ellátás, illetve az 
étkezés pénzbe kerül. Hogy pon
tosan mennyibe, az az ellátott 
havi jövedelmétől függ: a szociá
lis törvény előírásai szerint nem 
haladhatja meg a nyugdíj har
minc (étkezés nélkül tizenöt) 
százalékát – tudtuk meg Érsek 
Sándornétól, az Időseket Ellátó 
Központ vezetőjétől.

– Bár a hely változott, az Idő
sek Klubja ugyanaz maradt: 
társaságot, elfoglaltságot és 
napi háromszori étkezést nyúj
tunk. Szeretnénk, ha minél töb
ben eljönnének hozzánk, meg
ismerkednének velünk – zárta 
szavait a központ vezetője.

n ádám Katalin

Nyílt nap az Idősek  Klubjában A helyszínen szórt poliuretán habok új szintre
emelik a hőszigetelések és vízszigetelések ha-
tékonyságát. A szórt hab megszakítás nélküli
vezetésével egész épületrészek komplett hőszi-
getelése is elkészíthető, amellyel a szó szerinti
hőhídmentesség könnyedén megvalósul. A szórt
habok annyira hatékonyak, hogy néhány év alatt
megtérül a beruházási költségük, ezért befekte-
tésnek sem utolsó lehetőség.

A helyszínen szórt purhab megoldást kínál az
építészek, kivitelezők és építtetők szinte minden
szigetelési problémájára. Megelőzi a harmatponti
problémákat, ezáltal a páralecsapódást és pené-
szedést, töredékére csökkenti a fűtési költségeket
és a légkondicionáló berendezések használatát.

Az Ecopur szigetelés egyedülálló módon
nem csupán a hideg, hanem a felmelegedés
ellen is védelmet nyújt, így összességében
akár 40–50% energiamegtakarítás érhető
el a tetőtér felújítása után.

A kemény, lépésálló anyag a pillanatragasztó
erejével és gyorsaságával ragad meg csak-
nem minden felületen. Az épületek-
ben történő felhasználás mellett
alkalmazható járműszekrények,
fülkék, kabinok szigetelésére is.
Jellemzője, hogy a helyszíni elő-
állítás során nyeri el végleges

formáját, a duzzadás során tökéletesen felve-
szi a határoló szerkezetek alakját, kitölt minden
apró rést, repedést, üreget. Ezáltal jön létre a
tökéletesen légzáró burok, amely csak a szórt
habokat jellemzi.

Ez a megoldás szinte 100 százalékban kiküszöböli
a mozgó levegő által okozott hőveszteséget, kivá-
ló hangszigetelő tulajdonságot biztosít, és a lég-
zárásnak köszönhetően a szálló port és pollent
is távol tartja.

A nyitott cellás habok beltéri használatra al-
kalmasak, tetőterek, szerelt válaszfalak, könnyű-
szerkezetes házak falainak és födémeinek hő- és
hangszigetelésére.

A zárt cellás habok beltéri és kültéri haszná-
latra egyaránt alkalmasak. Lépésállósága miatt
elsőrendűen alkalmas födémszigetelésre, vízhat-
lansága miatt tetőterek utólagos, kívülről történő
újraszigetelésére. Hőtechnikai tulajdonsága mi-
att a hőszigetelés vastagsága felére-harmadára
csökkenthető a hagyományos szigetelőanyagok-
hoz képest.

Vízszigetelő képessége alkalmassá te-
szi arra, hogy belülről a cserepeket,
palákat megfújva megakadályozza
a porhó, illetve csapó eső padlás-
térbe való bejutását.

Hő- és vízszigetelés hatékonyan

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

40–50%-os
energiamegtakarítás

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

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

hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

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

térbe való bejutását.állítás során nyeri el végleges
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Mint minden esztendőben, 
idén is megemlékeztek váro
sunkban az idősek világnap
járól. Október 2án délután 
telt ház előtt adott műsort az 
érdi Molnár György, a nép
szerű Lyradíjas harmonikás, 
valamint zenekarának két 
tagja: Kiss László gitáros és 
Móré István basszusgitáros.

„Önmagát becsüli meg min
den nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi: a világ nem 
vele kezdődött” – írta Sütő 
András, figyelmeztetve arra, 
hogy az idős embereket tisz
telnünk és szeretnünk kell, 
mert ők alapozták meg azt, 
amit utódaik élvezhetnek és 
tovább építhetnek. Az idősek 
világnapja jó alkalom megbe
csülésünk kifejezésére.

Az ENSZ közgyűlése 1991
ben nyilvánította október 1jét 
az idősek világnapjává, nap
jainkban közel 600 millió hat
van év feletti személy él a vilá
gon, és a statisztikai számítá
sok szerint számuk 2025re 
akár meg is kétszereződhet.

Október elseje tehát a 
szépkorúakról, az ő tisztele
tükről szól, és ez magában 

foglalja elfogadásukat, támo
gatásukat, szeretetünket és 
annak kifejezését, hogy tár
sadalmunknak ők is hasznos 
tajgai, és mindannyiunknak 
nagy szükségünk van rájuk. 
Szükségünk az élettapaszta
latukra, arra a higgadt böl
csességre, amivel csak ők 
rendelkeznek, és persze a tü
relmükre és toleranciájukra, 
amit hosszú éveken keresztül 
szereztek meg, és most ők ta
nítanának, nevelnének ben
nünket arra, hogy időnként 
érdemes lassítani, megállni 
és átértékelni szürke és sebes 
hétköznapjainkat.

Persze, az is kérdés, ki az 
idős? Aki 60–70, sőt 80 év felett 
is beengedi az életébe az új
donságokat, a friss élménye
ket és mindig nyitott a felfede
zésekre, az az ember bizony 
tovább marad fiatalos és élete 
végéig örülni tud az életnek. 
Sokat jelent, ha az idősek nin
csenek egyedül, hanem szere
tő család veszi őket körül és ha 
emellett gyakran összejárnak 
barátaikkal, saját korosztá
lyukban is meglelik a jó közös
séget és barátságot.

Családias hangulat, közös 
játékok, foglalkozások, napi 
háromszori étkezés, ingyenes 
szállítás – ezt nyújtja az érdi 
nyugdíjasoknak az Idősek 
Klubja, amely egy szépen fel
újított épületben huszonhárom 
idős embernek ad nappali ellá
tást, és várja a további érdeklő
dőket is.

Az Idősek Klubjának Jáz
min utcai épülete kívülbelül 
olyan, mint egy családi ott
hon: kellemes kert, napfé

nyes, zárt veranda, egy kis 
pihenőszoba, mellette egy 
nagy helyiség, asztalokkal, 
székekkel, ahol kényelmesen 
megreggelizhetnek, ebédel
hetnek és uzsonnázhatnak 
az idősek, vagy épp tévéznek, 
társasjátékoznak, kézmű ves
kednek. Innen nyílik az a 
kuckós, fotelekkel, díványok
kal berendezett társalgó, 
ahol lehet olvasgatni, ke
resztrejtvényt fejteni, vagy 
épp szójátékot játszani.

Az időseket ünnepelték a Szepes Gyula Művelődési Központban

Akiknek mindenki köszönettel tartozik!

Nyílt nap az Idősek  Klubjában

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Érden!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN,

NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és 21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ÉRDEN a Szepes Gyula Művelődési Központban (Alsó u. 9.)
2015. október 15-én (csütörtök) és október 22-én (csütörtök) 17–19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu Infó és megrendelés: Hudi Tibor 06-30/318-4953

AmikorVirág, Zsófi ésBlankané-
hány éve a Kreatív Nyelvtanulással
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem
gondolták, hogy ilyen sikeres nyelv-
tanulók lesznek. Virág és Blanka át-
lagos nyelvtanulónak tartottamagát,
27 évesen mindössze egy nyelvből
volt bizonyítványuk. Életük nagy fel-
fedezésének érzik a módszerrel való
megismerkedést. Azóta ugyanis Vi-
rág kilenc, Blanka pedig tizenhá-
rom nyelvből szerzett középfokú
nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes
gimnazistaként már tíz nyelvből
vizsgázott sikeresen, teljesítménye
korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta
tettek középfokú nyelvvizsgát, a fel-
készüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. Figyelem, ma-
napság gyakori, hogy a középfokú
nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök
fele nem veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója, Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanu-
lás egyéni bajnoka Magyarországon.
Háromdolog, amiért érdemes ezzel a
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 két-
nyelvű mondatrész, mondat és a
hanganyagmegtanít beszélni – taná-
ri segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfo-
kú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a
lányok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre,
szinten tartásra, sőt – újra elővéve –
bármikor felfrissíthetjük vele nyelv-
tudásunkat anélkül, hogy be kellene
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi hon-
lapon található, illetve az előadáson,
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet
minden olyan emberből sikeres
nyelvtanuló, aki valóban komolyan
gondolja, hogy elsajátít egy idegen
nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!
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Új, hiánypótló vállalkozás,
a Private Depot Magánrak-
tár nyitotta meg kapuit idén
nyáron Törökbálinton. Tisz-
ta, száraz, jól megvilágított
raktárszobák és számos
egyéb tárolási lehetőség kö-
zül választhatnak az érdek-
lődők. Az 1 köbméteres
miniraktártól a különböző
méretű raktárszobákon át
a több száz nm-es bérelhe-
tő területig minden igényt
kielégítő raktározási szolgál-
tatást nyújt a cég. A bérleti
időszak minimum két hét, de

akár évekig is igénybe lehet
venni a tároló egységeket.
A rugalmas nyitvatartási

idő alatt az ügyfelek szinte
bármikor hozzáférhetnek ér-
tékeikhez.
A raktár a Törökbálinti

Depo területén található, az
M0–M1–M7-es autópályák
csomópontjában – Budapest-
től mindössze 4 km-re – Bu-
daörs, Érd, Diósd, Törökbá-
lint, Biatorbágy, Budakeszi
vonzáskörzetében.
Kitűnőenmegközelíthető,

elkerített, jól kivilágított,

sorompóval védett létesít-
mény. 24 órás kamerás
megfigyelő rendszer, riasz-
tó, füstjelző, tűzvédelem
gondoskodik a Magánrak-
tár maximális biztonságá-
ról. Tágas parkolóhelyek,
praktikus, egyszintes ki-
alakítás biztosítja a könnyű
rakodást.
A helyszínen rendelkezés-

re álló raklapemelő béka,
gurulós kocsi, molnárkocsi
díjtalanul használható a pa-
koláshoz. Utánfutó is rendel-
kezésre áll – szintén térítés-
mentesen – a raktárba való
beköltözéshez.
Az ügyfélszolgálati irodá-

ban megvásárolható minden
segédeszköz, ami a költözés-
hez szükséges. Dobozokat,
lakatot, speciális bútorvédő
fóliákat is kínálnak itt, rend-
kívül kedvező áron.
További információ: www.

maganraktar.com,Tel.: +30
70 944 80 80 (X)

Helyet keres értékeinek? Költözik? Bútort, járművet,
biciklit, árut, esetleg iratokat tárolna átmenetileg?

Modernésbiztonságostárolási lehetőség
Törökbálinton, lakosságiésüzleti célra
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

Lapostetők csa
padékvíz

elleni szigetel
ése,

ereszcsatornák

l tt kivitelezé
se

or

komplett kivit
elez

12 év vízzárósá
gi garancia

ingyenes felm
érés és árajánl

at készítés
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M e g h í v ó
a Magyar Földrajzi Múzeum

és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár által rendezett

Szabadulás nélkül 
– a Szovjetunióba 70 évvel ezelőtt kényszermunkára 

elhurcolt Érd és környéki honfitársaink emlékére
című időszaki kiállítás megnyitójára

Időpont: 2015. október 21. 17 óra
helyszín: a Magyar Földrajzi Múzeum emeleti, időszaki 

kiállítótere (2030 Érd, Budai út 4.)

Köszöntőt mond: T. Mészáros András, Érd MJV polgármestere
A kiállítás megtekinthető: 2016. május 15ig

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

www.foldrajzimuzeum.hu

Érden erre kiválóak a lehe
tőségek, hiszen aktív nyugdí
jasklubok működnek a város 
különböző pontjain, így min
den településrészen megtalál
hatják azt a közösséget, ahol 
befogadják őket, és nemcsak 
jó barátok, hanem nagyszerű 
programok is várják őket hét
ről hétre.

Az idei idősek világnapján 
a Molnár trió nagyszerű mű
sorával köszöntötték az érdi 
szépkorúakat október 2án. 

A Lyradíjas harmonikás két 
muzsikustársával, Kiss Lász
ló gitárossal és Móré István 
basszusgitárossal egy nagy
szerű zenei utazásra hívták, 
és ifjú éveikbe repítették az 
időseket. Az elhangzott tan
gó, polka, swing, majd a tüzes 
latin muzsika és a többi, egy
kor gyakran hallgatott zene 
és örökzöld sláger minden bi
zonnyal sok szép emléket éb
resztett a közönség soraiban. 
Molnár György elárulta: 
ugyanezen a színpadon, ép
pen 30 évvel ezelőtt, hétéve
sen kezdte el zenei pályafutá
sát, és ezt elsősorban nagyap
jának köszönheti, aki kezébe 
adta a harmonikát és megta
nította őt háromévesen ját
szani.

Valamennyien így vagyunk 
ezzel, soha nem szabad elfe
lejtenünk, hogy köszönettel 
tartozunk mindazért a szelle
mi örökségért és szeretetért, 
amit szüleinktől, nagyszüle
inktől kaptunk, és még fonto
sabb, hogy ez ne csak az idő
sek világnapján jusson 
eszünkbe!

n Bálint Edit

Molnár György ugyanezen a 
színpadon, éppen 30 évvel ez-
előtt, hétévesen kezdte el zenei 
pályafutását

Az időseket ünnepelték a Szepes Gyula Művelődési Központban

Akiknek mindenki köszönettel tartozik!

A házat akadály men tesít et
ték, felújították, és most hu
szonhárom nyugdíjas „lakja”, 
de akár harmincan is lehetné
nek. Annak érdekében, hogy 
minél többen megismerjék a 
klubot és az itt zajló életet, 
szeptember 30án nyílt napot 
tartottak az intézményben: az 
Időseket Ellátó Központ vezető
sége és dolgozói, no meg a klub 
tagjai bemutatták a helyi sajtó
nak, hogyan telnek itt a nyugdí
jasok mindennapjai. 

A reggelek kényelmesen in
dulnak: az ellátottak többsége a 
Szociális Gondozó Központ kis
buszával érkezik – ezt a szol
gáltatást a klubtagok ingyene
sen vehetik igénybe. A reggelit 
torna, majd játékos foglalkozá
sok követik: felolvasás, kéz
műves kedés, szólánc, kereszt
rejtvény, memóriajavító számí
tógépes játék és még sok egyéb 
hasznos, vidám foglalkozás 
színesíti a délelőttöt. Ebéd után 
beszélgetés, pihenés, vagy egy 
kis társasjáték vagy sakk, no 
meg az uzsonna, és már jön is a 
kisbusz a nyugdíjasokért. 

A klubtagok szívesen mesél
nek magukról, a mindennapja
ikról. A nyolcvanhárom eszten

dős Barad József egyedül él; a 
hétvége a gyerekeké, hét közben 
a klubba jár. Mint mondta, na
gyon jól szórakozik itt, kedvenc 
programja a rejtvényfejtés, a 
kérdezzfelelek, otthon pedig bé
lyeget, régi pénzeket gyűjt. 
Csurgó Péter másfél éve, felesé
ge halála óta klubtag: a közös
ség miatt jár ide, ahogy Bakos 
Ferencné is, aki a legrégebbi 
klubtag: tíz évig heti ötször, öt 
esztendeje pedig háromszor jön. 
Nem kötelező ugyanis heti öt na
pot itt lenni: van, aki csak két
szerháromszor jön egy héten. 
Arra is van lehetőség, hogy a 
klubtagok otthonról hozzák az 
ennivalót – kinek hogy kényel
mesebb, vagy épp olcsóbb, hi
szen a nappali ellátás, illetve az 
étkezés pénzbe kerül. Hogy pon
tosan mennyibe, az az ellátott 
havi jövedelmétől függ: a szociá
lis törvény előírásai szerint nem 
haladhatja meg a nyugdíj har
minc (étkezés nélkül tizenöt) 
százalékát – tudtuk meg Érsek 
Sándornétól, az Időseket Ellátó 
Központ vezetőjétől.

– Bár a hely változott, az Idő
sek Klubja ugyanaz maradt: 
társaságot, elfoglaltságot és 
napi háromszori étkezést nyúj
tunk. Szeretnénk, ha minél töb
ben eljönnének hozzánk, meg
ismerkednének velünk – zárta 
szavait a központ vezetője.

n ádám Katalin

Nyílt nap az Idősek  Klubjában A helyszínen szórt poliuretán habok új szintre
emelik a hőszigetelések és vízszigetelések ha-
tékonyságát. A szórt hab megszakítás nélküli
vezetésével egész épületrészek komplett hőszi-
getelése is elkészíthető, amellyel a szó szerinti
hőhídmentesség könnyedén megvalósul. A szórt
habok annyira hatékonyak, hogy néhány év alatt
megtérül a beruházási költségük, ezért befekte-
tésnek sem utolsó lehetőség.

A helyszínen szórt purhab megoldást kínál az
építészek, kivitelezők és építtetők szinte minden
szigetelési problémájára. Megelőzi a harmatponti
problémákat, ezáltal a páralecsapódást és pené-
szedést, töredékére csökkenti a fűtési költségeket
és a légkondicionáló berendezések használatát.

Az Ecopur szigetelés egyedülálló módon
nem csupán a hideg, hanem a felmelegedés
ellen is védelmet nyújt, így összességében
akár 40–50% energiamegtakarítás érhető
el a tetőtér felújítása után.

A kemény, lépésálló anyag a pillanatragasztó
erejével és gyorsaságával ragad meg csak-
nem minden felületen. Az épületek-
ben történő felhasználás mellett
alkalmazható járműszekrények,
fülkék, kabinok szigetelésére is.
Jellemzője, hogy a helyszíni elő-
állítás során nyeri el végleges

formáját, a duzzadás során tökéletesen felve-
szi a határoló szerkezetek alakját, kitölt minden
apró rést, repedést, üreget. Ezáltal jön létre a
tökéletesen légzáró burok, amely csak a szórt
habokat jellemzi.

Ez a megoldás szinte 100 százalékban kiküszöböli
a mozgó levegő által okozott hőveszteséget, kivá-
ló hangszigetelő tulajdonságot biztosít, és a lég-
zárásnak köszönhetően a szálló port és pollent
is távol tartja.

A nyitott cellás habok beltéri használatra al-
kalmasak, tetőterek, szerelt válaszfalak, könnyű-
szerkezetes házak falainak és födémeinek hő- és
hangszigetelésére.

A zárt cellás habok beltéri és kültéri haszná-
latra egyaránt alkalmasak. Lépésállósága miatt
elsőrendűen alkalmas födémszigetelésre, vízhat-
lansága miatt tetőterek utólagos, kívülről történő
újraszigetelésére. Hőtechnikai tulajdonsága mi-
att a hőszigetelés vastagsága felére-harmadára
csökkenthető a hagyományos szigetelőanyagok-
hoz képest.

Vízszigetelő képessége alkalmassá te-
szi arra, hogy belülről a cserepeket,
palákat megfújva megakadályozza
a porhó, illetve csapó eső padlás-
térbe való bejutását.

Hő- és vízszigetelés hatékonyan

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

40–50%-os
energiamegtakarítás

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

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

hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

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

térbe való bejutását.állítás során nyeri el végleges
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Évtizedekre visszanyúló 
hagyomány az Érdi 
Teleki Sámuel Általános 
Iskolában a szüreti mu-
latság: népi és ügyes-
ségi játékok, táncbe-
mutató, főzőverseny és 
még sok más megle-
petés várta az ide járó 
gyereket és családjukat 
október 3-án.

A hagyományőrző családi 
délutánra nemcsak a pedagó
gusok, hanem a gyerekek és 
a szülők is nagyon készültek: 
tizenhatan neveztek be a gu
lyás főzőversenyre, és szép 
számmal érkeztek finomsá
gok a sütemények, illetve a 
legszebb őszi csokrok vetél
kedőjére is. Volt ősztündér 
és őszfiválasztás is, bemu
tatkoztak az iskolában mű

ködő tánccsoportok, lehetett 
társasozni, focizni, és újra
hasznosított hulladékból 
dísztárgyakat készíteni. Még 
a tornatermet is kidekorálták 
a gyerekek – itt szolgálták fel 
este a közös iskolai kondér
ban főzött babgulyást, amiért 
csak a felnőtteknek kellett fi
zetniük.

Ahogy minden évben, úgy 
most is az iskola környezeté
nek szépítésére fordítják a 
befolyt összeget: idén kerti 
padokat vesznek a diákok
nak – tudtuk meg Patkóné 
Séra Ilona igazgatónőtől, 
aki elmondta azt is, hogy eb
ben az évben egy különleges 
bemutatóval bővült a prog
rampaletta: az Érdi Vöröske
reszt jóvoltából a gyerekek 
elsajátíthatták az újraélesz
tés fogásait is.

A hatalmas iskolaudvar
nak szinte nem volt olyan 
pontja, ahol valamilyen játék, 
bemutató ne zajlott volna, 
nem beszélve a sorban felállí
tott bográcsokról, amelyek
ből már kora délután ínycsik
landó illat áradt. Odabent a 
tantermek játszószobákká 

alakultak erre a délutánra, 
így aki elfáradt odakint, őszi 
díszeket, játékokat, névjegy
kártyákat készíthetett, vagy 
társasozhatott egy jót a bará
taival.

A vacsorával és tombolával 
végződő hagyományőrző 
szüreti mulatság csupán egy 
„szelete” a Teleki iskolában 
zajló ökohétnek, amely októ
ber 2től 9ig tart. Mint Nonn 
Ilona tanárnő, a projekthét 
szervezője lapunknak el
mondta, papír és PET
palackgyűjtést szerveznek, 
természetismeret és osz
tályfőnöki órán elmagyaráz
zák a szelektív hulladékgyűj
tés célját és mikéntjét, tech
nikaórán újrafestik a diákok 
az iskola kerítését és elülte
tik azokat a facsemetéket is, 
amelyeket az iskola a szülők
től kapott adományként.

– Iskolánk tavasszal és 
nyáron átesett egy energeti
kai felújításon. Szeretnénk, 
ha a szülők, a diákok és a pe
dagógusok összefogásával 
az udvar is megújulna – zárta 
szavait Nonn Ilona.

n ÁdÁm Kata

„Az iskola kincset rejt a 
gyerekeknek, és kincset talál 
a gyerekekben” mottóval isko
lanyitogató programsoroza
tot indít óvodásoknak a Mari
anum Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola.

A játékos foglalkozásokat 
szombatonként 9től 11 óráig 
tartják az Alsó utcai épület
ben. Október 10én iskolanyi
togató foglalkozással, novem
ber 7én Szent Mártonnapi 
készülődéssel, december 5én 
pedig adventra hangoló dél
előttel várják az óvodásokat 
és szüleiket, akik a 2016. feb
ruár 16ai nyílt napon bővebb 
bepillantást is nyerhetnek az 
iskola életébe. Aki pedig úgy 
érzi, hogy szeretné az idén 25. 
születésnapját ünneplő, az ok
tató, nevelő munkát az alapve
tő emberi és keresztény erköl
csi normák és kompetenciák 

mentén végző intézménybe 
járatni gyermekét, az április 
11–12én jelentkezhet a követ
kező tanévre – tudtuk meg 
Takácsné Tóth Noémitől, az 
iskola igazgatójától. 

– Az október 10ei, legelső 
iskolanyitogató alkalomra 
több, körülbelül 20–20 perces 
játékos foglalkozással készü
lünk: bábozás, rajzolás, 
kézműveskedés, végül sport
verseny szerepel a délelőtt 
programjában. Amíg a gyere
kek a foglalkozásokon vesz
nek részt, a szülők tájékozta
tást kapnak nevelőoktató 
munkánkról – tette hozzá az 
igazgatónő, aki arra kéri az 
iskolanyitogató rendezvények 
iránt érdeklődő szülőket, 
hogy a titkarsag@marianum.
hu email címen jelentkezze
nek.

n Á. K.

Ökohét és mulatság a Telekiben

Táncosok fellépés előtt

– Hogy mi a kedvenc prog
ramom? Nem tudnék vá
lasztani a sok közül. Minél 
több sport legyen! – 
mondta a harmadikos 
Ádám, aki nemcsak a foci
ban, hanem az újjáélesz
tésben is jeleskedett. A 
4–5. osztályba járó Fatima 
és Fanni inkább kézműves
kedett és a táncbemutató
kat várta. Az biztos, hogy 
kicsik és nagyok, fiúk és lá
nyok egyaránt találtak ma
guknak szórakozást a ha
gyományőrző szüreti mu
latságon.

marianum Német Nemzetiségi  
Nyelvoktató Általános Iskola
2030 Érd, Alsó utca 21. Tel: 06 23 365 481
Fax: 06 23 523 482 Email: titkarsag@marianum.hu
Honlap: www.marianum.hu

Iskolanyitogató

A 25 éves iskola várja leendő diákjait

Polikarbonát
lemez akció!

10 mm víztiszta

2.650 Ft/m2

TeTő-Zsindely ÉPíTőanyag sZaküZleT

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

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

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

OsB akció
2.490 Ft
/táblától

www.tetouzlet.hu
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu 28
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

28
28

63

Konyhabútor Készítése

wwwwwwwww.ttteeerrraaassszzzeeellleeemmm.hhhuuu • wwwwwwwww.zzzsssooofffaaa.hhhuuu

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

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

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

Borovi fenyő
terasZelem

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

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

–egyszerűen lerakható,
nem igényel
előkészületet,
szakembert,
szerszámokat

– tartós, időjárásálló
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Különleges jubileumi kon
certtel ünnepli tízéves fennál
lását a Budakörnyéki Látás
sérültek Közhasznú Egyesüle
te (BULÁKE). Október 17én a 
Budapest Bár zenekar és ven
dégművészei lépnek fel a Bu
daörsi Sportcsarnokban, a 
rendezvény bevétele az egye
sület tevékenységét támogatja 
majd.

Harminc munkatárs, több 
mint száz tag, gyarapodó tá
mogatói kör és sok szimpati
záns – ez a BULÁKE elmúlt 
tíz évének mérlege. – Hiszünk 
abban, hogy a helyi erőforrá
sokat is aktiválva, egyszerű
en elérhető szolgáltatásokkal, 
sokkal könnyebbé tehető a lá
tássérültek élete. Munkatár
saink közül a legtöbb maga is 
látássérült, így saját tapasz

talataiból merítve tud segíteni 
– nyilatkozta lapunknak 
Nyikes Fatime, az egyesület 
elnöke. Mint mondta, szociális 
munkát végző kollégáik ren
geteg szolgáltatást kínálnak 
tagjak számára: otthoni segít
ségnyújtást, közreműködést a 
bevásárlásban, ügyintézés
ben, de akár kirándulások, 
kulturális programok lebo
nyolításában is. Az egyesület 
fentiek mellett segítséget 
nyújt abban is, hogy a tagok 
szakmai képzéseken vegye
nek részt, és el tudjanak he
lyezkedni, például gyógy
masszőr ként (ez a népszerű 
szolgáltatás Érden, a szak
rendelőben is elérhető). Jelen
leg már több mint harmincan 
dolgoznak ebben a foglalkoz
tatási modellben. 

– Úgy érzem, sikerült meg
valósítani a célt, amiért meg
alakultunk. Fontos, és egyre 
fontosabbá válik az üzenet, 

miszerint a fogyatékossággal 
élők is a társadalom hasznos 
tagjai lehetnek, és szükség 
van ránk, a munkánkra. Ami 
a jövőt illeti, szeretnénk meg
vásárolni egyesületünk szék
helyét – erre fordítanánk a ju

bileumi koncert bevételét is. 
Így egyrészt hosszú távra 
biztosítani tudnánk munka
társaink foglalkoztatását, 

másrészt anyagi erőforrása
ink is felszabadulnának – tet
te hozzá az elnök, aki kérdé
sünkre, hogy Érddel, a helyi 
tagsággal kapcsolatban van
nake terveik, elmondta: sze
retnék minél több érdi iskolá

ba eljuttatni érzékenyítő 
programjukat, és bővíteni kí
vánják a gyógymasszőr
szolgáltatást is, hiszen jelen
leg csupán egy tagjuk végzi 
ezt Érden. 

A BULÁKE megalakulása 
óva több különleges programot 
is szervezett: bálokat, gálamű
sorokat, koncerteket – a tava
lyi Zoránkoncert nagyon nagy 
siker volt. Idén sem számíta
nak másra, hiszen a jubileumi 
est különleges csemege lesz: 
október 17én 19 órától a Buda
örs Városi Sportcsarnokban 
fellép a Budapest Bár és Né-
meth Juci, valamint Behumi 
Dóri, a Jazz+Az együttes volt 
énekese, Ferenczi György 
szájharmonikaművész és 
Szűcs Krisztián, a Heaven 
Street Seven együttes volt éne
kese. A jegyek többek között 
megvásárolhatók az egyesület 
weboldalán keresztül.

n ÁdÁm KatalIN

Érden is meghonosodott az 
a kezdeményezés, amely a 
nyilvános helyen történő szop
tatás természetes voltára kí
vánja felhívni a figyelmet. Múlt 
szombaton, a főtéren egyszer
re tették mellre gyermeküket 
az akcióban részt vevő anyu
kák.

Mintegy másfél évtizede in
dult Kanadában a Global 
Breastfeeding Challenge 
mozgalom, azzal a céllal, 
hogy felhívja a figyelmet a 
nyilvános helyen történő 
szoptatás természetes vol
tára. Október első szom
batján a világ több pontján 
anyukák gyűlnek össze 
nyilvános helyeken (étter
mekben, bevásárlóköz
pontokban, kórházak au
láiban), és helyi idő szerint 
délelőtt 11 órakor egyszerre 
teszik mellre csecsemőjüket. 
Így tett több érdi anyuka is: ok
tóber harmadika verőfényes 
délelőttjén együtt szoptatták 
meg gyermekeiket a város fő
terén.

– Azt szeretnénk elérni 
ezekkel az akciókkal, hogy mi

nél több szoptató édesanya 
merjen kimozdulni a babájá
val. Az igény szerint szoptatott 
babának bárhol, bármikor 
szüksége lehet az anyatejre, 
nemcsak otthon. Jó lenne, ha a 
társadalom elfogadná, hogy a 
szoptatás nem gusztustalan, 
erkölcstelen dolog, sőt, más kö
rülmények közt sokkal több 

intim rész látszódik egy nőből, 
mint a szoptatás alatt – mond
ta lapunknak Bognár Kriszti-
na, háromgyermekes édes
anya, védőnő, az érdi eseményt 
szervező Kötelék – Érd térségi 
Közösség a Családokért elne
vezésű civil csoport tagja, aki 
negyedik alkalommal szer

vezte meg a Szoptass Szaba
don! rendezvényt. Igaz, idén 
kevesebben jöttek el, mint az 
előző években, de Érd akkor is 
büszke lehet: Magyarországon 
mindössze három település, 
azaz három helyszín csatlako
zott a kanadai akcióhoz, és 
Érden voltak a legtöbben.

– Zselykének két nagyobb 
testvére van, nem tudok 
vele otthon maradni egész 
nap, hiszen a testvérei 
igénylik, hogy játszótérre, 
rendezvényekre menjünk. 
A legidősebb gyerekem
mel kezdetben még elbúj
tam az autóba, ha szoptat
ni szerettem volna, de 
ahogy egyre nagyobb lett, 
én is egyre bátrabbá vál
tam. Zselykét már bárhol, 
bármikor mellre teszem. 

Lehet szoptatni diszkréten is, 
úgy, hogy kívülállók észre sem 
veszik – mondta az akció egyik 
résztvevője, Katona Mari-
ann, hozzátéve: az, hogy a 
szoptatást nem kell az otthon 
négy fala közé korlátoznia, na
gyon nagy szabadságot ad.

n KÁ

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.

Jótékonysági koncert a látássérültekért

Szoptass Szabadon! – A főtéren

Ferenczi György

Érd büszke lehet: Magyarországon mind-
össze három település csatlakozott az 
akcióhoz

28
51
01 Eklat

Nyitva tartás: H-P 8–17, Szo 8–13
Cím: 2030 Érd, Budai út 20. A/2 • Tel.: 06-30/290-48-77

-10%Parfüméria
• Óra • Pénztárca • Bizsu
• Táska • Sál • Kiegészítők

A hirdetés felmutatásá-
val 10% kedvezményt
kap a kedves vásárló.

Egy vásárlás alkalmával
egy kupon váltható be.

Készpénzre nem váltható.

Beváltási időszak:
2015.10.07–2015.10.2128
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Évtizedekre visszanyúló 
hagyomány az Érdi 
Teleki Sámuel Általános 
Iskolában a szüreti mu-
latság: népi és ügyes-
ségi játékok, táncbe-
mutató, főzőverseny és 
még sok más megle-
petés várta az ide járó 
gyereket és családjukat 
október 3-án.

A hagyományőrző családi 
délutánra nemcsak a pedagó
gusok, hanem a gyerekek és 
a szülők is nagyon készültek: 
tizenhatan neveztek be a gu
lyás főzőversenyre, és szép 
számmal érkeztek finomsá
gok a sütemények, illetve a 
legszebb őszi csokrok vetél
kedőjére is. Volt ősztündér 
és őszfiválasztás is, bemu
tatkoztak az iskolában mű

ködő tánccsoportok, lehetett 
társasozni, focizni, és újra
hasznosított hulladékból 
dísztárgyakat készíteni. Még 
a tornatermet is kidekorálták 
a gyerekek – itt szolgálták fel 
este a közös iskolai kondér
ban főzött babgulyást, amiért 
csak a felnőtteknek kellett fi
zetniük.

Ahogy minden évben, úgy 
most is az iskola környezeté
nek szépítésére fordítják a 
befolyt összeget: idén kerti 
padokat vesznek a diákok
nak – tudtuk meg Patkóné 
Séra Ilona igazgatónőtől, 
aki elmondta azt is, hogy eb
ben az évben egy különleges 
bemutatóval bővült a prog
rampaletta: az Érdi Vöröske
reszt jóvoltából a gyerekek 
elsajátíthatták az újraélesz
tés fogásait is.

A hatalmas iskolaudvar
nak szinte nem volt olyan 
pontja, ahol valamilyen játék, 
bemutató ne zajlott volna, 
nem beszélve a sorban felállí
tott bográcsokról, amelyek
ből már kora délután ínycsik
landó illat áradt. Odabent a 
tantermek játszószobákká 

alakultak erre a délutánra, 
így aki elfáradt odakint, őszi 
díszeket, játékokat, névjegy
kártyákat készíthetett, vagy 
társasozhatott egy jót a bará
taival.

A vacsorával és tombolával 
végződő hagyományőrző 
szüreti mulatság csupán egy 
„szelete” a Teleki iskolában 
zajló ökohétnek, amely októ
ber 2től 9ig tart. Mint Nonn 
Ilona tanárnő, a projekthét 
szervezője lapunknak el
mondta, papír és PET
palackgyűjtést szerveznek, 
természetismeret és osz
tályfőnöki órán elmagyaráz
zák a szelektív hulladékgyűj
tés célját és mikéntjét, tech
nikaórán újrafestik a diákok 
az iskola kerítését és elülte
tik azokat a facsemetéket is, 
amelyeket az iskola a szülők
től kapott adományként.

– Iskolánk tavasszal és 
nyáron átesett egy energeti
kai felújításon. Szeretnénk, 
ha a szülők, a diákok és a pe
dagógusok összefogásával 
az udvar is megújulna – zárta 
szavait Nonn Ilona.

n ÁdÁm Kata

„Az iskola kincset rejt a 
gyerekeknek, és kincset talál 
a gyerekekben” mottóval isko
lanyitogató programsoroza
tot indít óvodásoknak a Mari
anum Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola.

A játékos foglalkozásokat 
szombatonként 9től 11 óráig 
tartják az Alsó utcai épület
ben. Október 10én iskolanyi
togató foglalkozással, novem
ber 7én Szent Mártonnapi 
készülődéssel, december 5én 
pedig adventra hangoló dél
előttel várják az óvodásokat 
és szüleiket, akik a 2016. feb
ruár 16ai nyílt napon bővebb 
bepillantást is nyerhetnek az 
iskola életébe. Aki pedig úgy 
érzi, hogy szeretné az idén 25. 
születésnapját ünneplő, az ok
tató, nevelő munkát az alapve
tő emberi és keresztény erköl
csi normák és kompetenciák 

mentén végző intézménybe 
járatni gyermekét, az április 
11–12én jelentkezhet a követ
kező tanévre – tudtuk meg 
Takácsné Tóth Noémitől, az 
iskola igazgatójától. 

– Az október 10ei, legelső 
iskolanyitogató alkalomra 
több, körülbelül 20–20 perces 
játékos foglalkozással készü
lünk: bábozás, rajzolás, 
kézműveskedés, végül sport
verseny szerepel a délelőtt 
programjában. Amíg a gyere
kek a foglalkozásokon vesz
nek részt, a szülők tájékozta
tást kapnak nevelőoktató 
munkánkról – tette hozzá az 
igazgatónő, aki arra kéri az 
iskolanyitogató rendezvények 
iránt érdeklődő szülőket, 
hogy a titkarsag@marianum.
hu email címen jelentkezze
nek.

n Á. K.

Ökohét és mulatság a Telekiben

Táncosok fellépés előtt

– Hogy mi a kedvenc prog
ramom? Nem tudnék vá
lasztani a sok közül. Minél 
több sport legyen! – 
mondta a harmadikos 
Ádám, aki nemcsak a foci
ban, hanem az újjáélesz
tésben is jeleskedett. A 
4–5. osztályba járó Fatima 
és Fanni inkább kézműves
kedett és a táncbemutató
kat várta. Az biztos, hogy 
kicsik és nagyok, fiúk és lá
nyok egyaránt találtak ma
guknak szórakozást a ha
gyományőrző szüreti mu
latságon.

marianum Német Nemzetiségi  
Nyelvoktató Általános Iskola
2030 Érd, Alsó utca 21. Tel: 06 23 365 481
Fax: 06 23 523 482 Email: titkarsag@marianum.hu
Honlap: www.marianum.hu

Iskolanyitogató

A 25 éves iskola várja leendő diákjait

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
34

40

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

28
56

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

28
28

63

Konyhabútor Készítése

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
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Különleges jubileumi kon
certtel ünnepli tízéves fennál
lását a Budakörnyéki Látás
sérültek Közhasznú Egyesüle
te (BULÁKE). Október 17én a 
Budapest Bár zenekar és ven
dégművészei lépnek fel a Bu
daörsi Sportcsarnokban, a 
rendezvény bevétele az egye
sület tevékenységét támogatja 
majd.

Harminc munkatárs, több 
mint száz tag, gyarapodó tá
mogatói kör és sok szimpati
záns – ez a BULÁKE elmúlt 
tíz évének mérlege. – Hiszünk 
abban, hogy a helyi erőforrá
sokat is aktiválva, egyszerű
en elérhető szolgáltatásokkal, 
sokkal könnyebbé tehető a lá
tássérültek élete. Munkatár
saink közül a legtöbb maga is 
látássérült, így saját tapasz

talataiból merítve tud segíteni 
– nyilatkozta lapunknak 
Nyikes Fatime, az egyesület 
elnöke. Mint mondta, szociális 
munkát végző kollégáik ren
geteg szolgáltatást kínálnak 
tagjak számára: otthoni segít
ségnyújtást, közreműködést a 
bevásárlásban, ügyintézés
ben, de akár kirándulások, 
kulturális programok lebo
nyolításában is. Az egyesület 
fentiek mellett segítséget 
nyújt abban is, hogy a tagok 
szakmai képzéseken vegye
nek részt, és el tudjanak he
lyezkedni, például gyógy
masszőr ként (ez a népszerű 
szolgáltatás Érden, a szak
rendelőben is elérhető). Jelen
leg már több mint harmincan 
dolgoznak ebben a foglalkoz
tatási modellben. 

– Úgy érzem, sikerült meg
valósítani a célt, amiért meg
alakultunk. Fontos, és egyre 
fontosabbá válik az üzenet, 

miszerint a fogyatékossággal 
élők is a társadalom hasznos 
tagjai lehetnek, és szükség 
van ránk, a munkánkra. Ami 
a jövőt illeti, szeretnénk meg
vásárolni egyesületünk szék
helyét – erre fordítanánk a ju

bileumi koncert bevételét is. 
Így egyrészt hosszú távra 
biztosítani tudnánk munka
társaink foglalkoztatását, 

másrészt anyagi erőforrása
ink is felszabadulnának – tet
te hozzá az elnök, aki kérdé
sünkre, hogy Érddel, a helyi 
tagsággal kapcsolatban van
nake terveik, elmondta: sze
retnék minél több érdi iskolá

ba eljuttatni érzékenyítő 
programjukat, és bővíteni kí
vánják a gyógymasszőr
szolgáltatást is, hiszen jelen
leg csupán egy tagjuk végzi 
ezt Érden. 

A BULÁKE megalakulása 
óva több különleges programot 
is szervezett: bálokat, gálamű
sorokat, koncerteket – a tava
lyi Zoránkoncert nagyon nagy 
siker volt. Idén sem számíta
nak másra, hiszen a jubileumi 
est különleges csemege lesz: 
október 17én 19 órától a Buda
örs Városi Sportcsarnokban 
fellép a Budapest Bár és Né-
meth Juci, valamint Behumi 
Dóri, a Jazz+Az együttes volt 
énekese, Ferenczi György 
szájharmonikaművész és 
Szűcs Krisztián, a Heaven 
Street Seven együttes volt éne
kese. A jegyek többek között 
megvásárolhatók az egyesület 
weboldalán keresztül.

n ÁdÁm KatalIN

Érden is meghonosodott az 
a kezdeményezés, amely a 
nyilvános helyen történő szop
tatás természetes voltára kí
vánja felhívni a figyelmet. Múlt 
szombaton, a főtéren egyszer
re tették mellre gyermeküket 
az akcióban részt vevő anyu
kák.

Mintegy másfél évtizede in
dult Kanadában a Global 
Breastfeeding Challenge 
mozgalom, azzal a céllal, 
hogy felhívja a figyelmet a 
nyilvános helyen történő 
szoptatás természetes vol
tára. Október első szom
batján a világ több pontján 
anyukák gyűlnek össze 
nyilvános helyeken (étter
mekben, bevásárlóköz
pontokban, kórházak au
láiban), és helyi idő szerint 
délelőtt 11 órakor egyszerre 
teszik mellre csecsemőjüket. 
Így tett több érdi anyuka is: ok
tóber harmadika verőfényes 
délelőttjén együtt szoptatták 
meg gyermekeiket a város fő
terén.

– Azt szeretnénk elérni 
ezekkel az akciókkal, hogy mi

nél több szoptató édesanya 
merjen kimozdulni a babájá
val. Az igény szerint szoptatott 
babának bárhol, bármikor 
szüksége lehet az anyatejre, 
nemcsak otthon. Jó lenne, ha a 
társadalom elfogadná, hogy a 
szoptatás nem gusztustalan, 
erkölcstelen dolog, sőt, más kö
rülmények közt sokkal több 

intim rész látszódik egy nőből, 
mint a szoptatás alatt – mond
ta lapunknak Bognár Kriszti-
na, háromgyermekes édes
anya, védőnő, az érdi eseményt 
szervező Kötelék – Érd térségi 
Közösség a Családokért elne
vezésű civil csoport tagja, aki 
negyedik alkalommal szer

vezte meg a Szoptass Szaba
don! rendezvényt. Igaz, idén 
kevesebben jöttek el, mint az 
előző években, de Érd akkor is 
büszke lehet: Magyarországon 
mindössze három település, 
azaz három helyszín csatlako
zott a kanadai akcióhoz, és 
Érden voltak a legtöbben.

– Zselykének két nagyobb 
testvére van, nem tudok 
vele otthon maradni egész 
nap, hiszen a testvérei 
igénylik, hogy játszótérre, 
rendezvényekre menjünk. 
A legidősebb gyerekem
mel kezdetben még elbúj
tam az autóba, ha szoptat
ni szerettem volna, de 
ahogy egyre nagyobb lett, 
én is egyre bátrabbá vál
tam. Zselykét már bárhol, 
bármikor mellre teszem. 

Lehet szoptatni diszkréten is, 
úgy, hogy kívülállók észre sem 
veszik – mondta az akció egyik 
résztvevője, Katona Mari-
ann, hozzátéve: az, hogy a 
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Négy mérkőzés óta tartó nyeretlenségi soroza-
tának megszakítására készült az Érdi VSE. A BKV 
Előre elleni találkozó tétje az volt, hogy a vesztes 
jelentős hátrányba kerül a többi, középmezőny-
höz tartozó csapathoz képest. 

Az Érdi VSE és a BKV Elő-
re is óvatosan kezdte a talál-
kozót. Néhány perc puhatoló-
zás után felpörgött a játék. A 
hazai védelem óriási hibáját 
kihasználva a vendégek csa-
tára a félpályáról indulva 

egyedül vezette kapura a lab-
dát, de Hegedűs beérte és a 
tizenhatoson belül bravúro-
san tisztázni tudott. A BKV 
zárt védekezését az érdiek 
távoli lövésekkel igyekeztek 
feltörni, ám ezek a próbálko-

zások veszélytelenek voltak. 
Az újabb hazai lehetőség Ko-
vács szabadrúgásából adó-
dott, amit Csizmadia fejelt 
tovább, s a vendégkapus ke-
zében landolt. A játékrész 
hajrájában felpörögtek az 
események, az érdiek labda-
vesztése után egy gyors kont-
rából a kapu fölé szállt a fővá-
rosiak lövése, majd egy újabb 
labdavesztés után a hazai 
védelem szögletre mentett. A 
félidő utolsó percében az Érdi 
VSE megszerezte a vezető 
gólt, amikor Pintér vágta ki 
egy szöglet után a labát Csiz-
madiának, aki pedig végiglo-
holt az ellenfél térfelén, majd 
a kifutó hálóőr mellett lőtt a 
kapuba. 

A második félidő jól kezdő-
dött a hazai csapatnak: még 
tíz perc sem telt el, amikor 
Cservenka szögletéből Csiz-
madia duplázni tudott, ekkor 
pedig eldőlni látszott a mér-
kőzés, ennek ellenére két 
perccel később a bizonyta-
lankodó hazai védelem mel-
lett Herczeg jobb oldalról lőtt 

a hosszú sarokba.  A szépítő 
találattal magukra találtak a 
fővárosiak, akik egyre veszé-
lyesebb támadásokat vezet-
tek, a kinyílt BKV Előrét vi-
szont Gyurácz Bálintnak 
sikerült mattolnia (3–1). 

A találkozó hajrája izgal-
masra sikeredett, először egy 
vendég szabadrúgást Ker-
tész bravúrral hárított, majd 
Honti szerelését a tizenhato-

son belül a játékvezető sza-
bálytalannak ítélte. A bünte-
tőt a jobbra vetődő Kertész 
mellett Herczeg a kapu köze-
pébe lőtte, két percre rá Kó-
nya kezezése ismét büntetőt 
ért. Herczeg most is a jobb 
sarkot vette célba, ám Ker-
tész túljárt az eszén, így az 
eredményt megtartva 3–2-re 
nyert az Érdi VSE.

n H. J.

A Batthyány Általános Is-
kola tornacsarnoka adott 
otthont a szabadfogású bir-
kózás utánpótlás csapatbaj-
noksága országos döntői-
nek. 137-en indultak a fiúk-
nál, a nőknél rangsorver-
senyt tartottak. 

Nem volt túl szerencsés 
sorsolása az Érdi Sparta-
cusnak, amely a férfiak sza-
badfogású versenyében az 
ESMTK-t és a Pénzügyőr 
SE-t kapta ellenfélnek. Az 
érdiek ugyanis inkább kö-
töttfogásra vannak beren-
dezkedve. Az ESMTK „ösz-
szeigazolt” csapatában csu-
pán egy saját nevelésű bir-
kózó volt, sőt még Ukrajná-
ból is hoztak versenyzőket, 
így nehéz meccsekkel nyi-
tottak az érdiek. A csoport-
kör első fordulójában csak 
Lajsz Dominik tudta tarta-
ni magát, aki végül 3–0-ra 
nyert is a nála 5–10 kilo-
grammal nehezebb riválisa 
ellen, ám a többiek mind 
alulmaradtak. 

A második fordulóban a 
Pénzügyőr elleni összecsa-
pás némileg kiegyenlítet-
tebb csatákat hozott, de itt 

sem termett sok babér a 
Spartacusnak, amely cso-
portja harmadik helyén vég-
zett. A lányok viszont oda-
tették magukat, kilenc dobo-
gós helyezést el is hoztak: a 
gyermek 31 kilogrammban 
Kaszás Elza első, Bogai 
Csenge pedig második lett, 
43 kilogrammban Kaszás 
Lilla első, Tari Krisztina 
második lett. A serdülők kö-
zött az 52 kilogrammos Si-
pos Boglárka is aranyérmes 
lett, mögötte a harmadik he-
lyen végzett az érdi-tököli 
birkózólány, Gőz Viktória.

Az 55 kilogrammos lá-
nyoknál egy finn versenyző 
szerezte meg az aranyér-
met. Váncza Ivett második, 
Varga Lilien harmadik he-
lye viszont mutatja, hogy a 
dobogót nem adták „csak 
úgy” oda az érdi spartacusos 
lányok.

A 2014-es év legjobb női 
birkózójának választott Dé-
nes Mercédesznek is jutott 
egy Batthyány-kupa: 58 kilo-
grammban nem volt más in-
duló, így ellenfél nélkül ve-
hette át Tar Mihálytól a ku-
pát és az aranyérmet. n D.B.

Megszakadt a nyeretlenségi sorozat

Közepes játék, gólgazdag mérkőzés

Korosztályos bajnok 
az Érd Indians 

Kilenc érem a házigazdának 

A terv sikerült, magára talált az Érdi VSE

Az Érdi Baseball és Softball Team SE újabb korosztályos csapata, az 
Érd Indians is bajnok lett korosztályában, miután a Little League 
döntőben a Budapest Reds gárdáját 8–2-re legyőzte. Jól rajtolt, és az 
első játékrészben (inning) el is lépett két ponttal az érdi gárda, majd 
a további játékrészekben olykor gyönyörű ütésekkel, olykor pedig 
remek csapatmunkával győzte le a fővárosi vörösöket. Folyamato-
san növelték a gólkülönbséget, és a végjátékban a vendégek játéko-
sa már csak annyit kiáltott oda társainak: „Legalább annyi pontot 
szerezzünk, hogy ne legyen megalázó!”. Terry Lingenhoel edző a 
meccs után úgy értékelt: az Érd Indians ügyes csapat, jól látszik, 
hogy már három éve együtt edzenek és fejlődnek.

A csoportkör első fordulójában csak Lajsz Dominik tudta tartani 
magát

Érdi VSE–BKV Előre 3–2 (1–0)
Ercsi úti sporttelep, 250 néző
Vezette: Juhász B. (Németh I., Bertalan)
Érdi VSE: Kertész – Ország, Honti, Hegedűs, Cservenka – 
Kovács B. (Palásthy, 89. perc), Kónya B., Csizmadia – Gyurácz 
B. (Balázsovics, 83. p.), Skita (Csiszár 46. p.), Pintér N.
Vezetőedző: Limperger Zsolt
BKV Előre: Gelei – Nyárasdi, Kálmán, Miklósvári (Csikortás, 
6. p.), Tóth B. – Vallejos, Marczinka, Herczeg, Németh Á. 
(Fézler, 46. p.) – Sebők, Csepregi (Szanku, 68. p.).
Vezetőedző: Menczeles Iván
Gólszerzők: Csizmadia 45. p., 53. p., Gyurácz 66. p., ill. Her-
czeg 55. p., 86. p.
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Egészen pazar teljesít-
ménnyel nyert az ÉRD 
női kézilabdacsapata 
a DVSC-TVP ellen a 
bajnokság hetedik 
fordulójában, miután 
Szabó Edináék kiütéses, 
tizenkét gólos győzel-
met arattak.

Az eddigi szezonban to-
ronymagasan legjobb telje-
sítményét nyújtotta az ÉRD a 
Debrecen elleni mérkőzésen. 
A hajdúságiak két győzelem-
mel és négy vereséggel ér-
keztek Érdre, s nehéz talál-
kozókon vannak túl. Az 
FTC-Rail Cargo Hungariá-
val, a Siófokkal, a Dunaújvá-
rosi Kohásszal, az Ipress-
Center Váccal, a Fehérvár 
KC-val és az MTK-val talál-
koztak az első hat forduló-
ban, közülük csak az MTK-t 
és az újvárosiakat győzték 
le. Az ÉRD viszont idén elő-
ször az MTK ellen mutatott 

olyan játékot, amit egyéb-
ként el lehetne várni tőle… 
Aztán most jött a DVSC, 
amely el len Katarina 
Krpezs-Slezák  két, s 
Mariama Signaté egy góljá-
val nyitottak az érdiek. Erre 
még volt válasza a vendégek-
nek, de 3-3 után a pazar for-
mában játszó Klivinyi Kin-
ga vezérletével hat góllal 
léptek el a hazaiak úgy, hogy 
Mariama Signaté emberhát-
rányban szerzett gólját el-
vették a játékvezetők. Sze-
rintük ugyanis rosszul cse-
rélt az ÉRD, pedig Barján 
Biankán rajta volt a megkü-
lönböztető szerelés, így ket-
tős emberhátrányra „kény-
szerítették” az ÉRD-et. 
Klivinyi Kinga jobbszélről és 
balszélről is betalált, A 22. 
percre már tíz volt közte, ek-
kor pedig ki is lehetett jelen-
teni, hogy eldőlt a találkozó, 
így a további 38 perc örömjá-
ték volt az érdieknek. A szü-
netre tizenegy gólos előny-
nyel vonultak, majd a máso-
dik játékrészben előbb 

Klivinyi, majd Krpezs-
Slezák is elérte a tíz-tíz gólt. 
Az 50. percre kialakult a leg-
nagyobb, tizenöt gólos kü-
lönbség, sőt, a végjátékban a 
hazaiaknál mindenki lehető-
séghez jutott: a remek talál-
kozón az ÉRD szemet gyö-
nyörködtető játékkal 32–20-
as kiütéses győzelmet ara-
tott.

Nem lehet kérdés, hogy a 
mérkőzés legjobbja Klivinyi 
Kinga volt, aki mindkét szél-
ről, mindkét átlövőből, betö-
résből, irányító posztról és 

lerohanásból is eredményes 
volt.

– Nagyon jól éltem meg ezt 
a meccset, végre tényleg 
minden összejött. Már kez-
dünk összeállni, és noha jön 
most egy kis szünet, de az-
után remélem, hogy a fontos 
meccseken is úgy tudunk 
majd játszani, mint a Debre-
cen ellen – mondta el a tíz 
gólig jutó Klivinyi.

Azt nem tudjuk, hogy eb-
ből a sikerből mekkora rész 
a szurkolóké, de bizton kije-
lenthető, hogy igazi katlant 

varázsoltak az Érd Arénából 
a narancssárga sárkányok.

Az ÉRD ezzel a győzelmé-
vel a harmadik helyen áll a 
tabellán,  hátránya négy pont 
a Győri Audi ETO KC-val, öt 
az FTC-vel szemben. Legkö-
zelebb csak október 21-én, 
szerdán, a bajnoki címvédő 
FTC otthonában lépnek pá-
lyára az érdiek, míg hazai 
környezetben november 1-jén 
folytathatják a sorozatot.

 n DomonKoS Bálint

A Treff 07 SE csapata hazai pályán fogadta a BC 
Csepel II gárdáját, ahol több igen rutinos, NB I-es 
játékos is a pályán volt, így nem ígérkezett túl 
jónak a szezonnyitó meccs.

Az első negyedben a játé-
kos-edző Valaczkay Gábor 
vezérletével még tartották 
magukat az érdiek, ám a 
második etapot tíz ponttal 
elvesztették. A nagyszünet 
után repülőrajtot vettek, s 
majdnem be is hozták lema-

radásukat, ám a csepeliek 
újítottak, s eldöntötték a ta-
lálkozót: tizenkettő lett 
közte a vendégek javára.

Valaczkay Gábor ekképp 
értékelt: – Első meccsünk 
volt a szezonban, ráadásul 
a Csepelben szerepeltek ko-

rábbi NB I-es, köztük válo-
gatott játékosok is. Nehéz 
feladat előtt álltunk, három 
emberünk hiányzott erről a 
meccsről. Sajnos edzőmecs-
cset sem tudtunk játszani a 
felkészülés során, heti há-
rom edzés helyett csak ket-
tőt tudtunk beiktatni, úgy-
hogy nem jó előjelekkel 
kezdtük ezt a meccset. Et-
től függetlenül az elején jó 
iramot diktáltunk, sokáig 
pariban voltunk. Jól kezd-

tük a harmadik negyedet 
is, de mivel kevesebbet tud-
tunk cserélni, mint az el-
lenfél – ahol tapasztaltabb 
játékosok vannak – teljesen 
megérdemelten nyerte meg 
a meccset – nyilatkozta az 
edző. Kérdésünkre, hogy 
mi a céljuk az idei bajnok-
ságban, azt mondta: 
„Ugyanaz, mint tavaly, a 
csapatot a középmezőnybe 
várom. Tavaly a Nyugati 
csoportban is sikerült ezt 
elérni, most, a Középcso-
portban annyi a különbség, 
hogy több meccset kell ját-
szanunk.”

n D. B.

Ez a meccs igazi örömjáték volt az érdieknek

Szenzációs győzelemre segítették a csapatot a narancssárga sárkányok

Tizenkettővel verte az ÉRD a Debrecent

Janurik a válogatottban
Továbbra is számít az ÉRD 
csapatkapitányára, kapusára, 
Janurik Kingára Németh And-
rás, a magyar női kézilabda-
válogatott szövetségi kapitá-
nya. A kapitány az október 
8-ai, Szlovákia elleni dabasi és 
az október 11-ei, Finnország 

elleni idegenbeli Európa-baj-
noki selejtezőn is számít a há-
lóőr bravúrjaira. Németh kije-
lentette, hogy a decemberi 
dániai világbajnokságig 
nemigen akar módosítani a 
kereten, így valószínűleg 
Janurik is ott lesz a vébén.

Kézilabda, NB I, Nők, 7. forduló 
ÉRD–DVSC-tVP 32–20 
(20–9)
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-
SLEZÁK 10 (4), SIGNATÉ 4, A. 
Bulatovics, Kisfaludy 1, 
KLIVINYI 10, Takács K. Csere: 
Gridnyeva, Győri (kapusok), 
Havronyina 2, Fekete B. 1, 
Barján 1, Gulyás, Szabó L. 1 
(1), M. González 2, Vajda.
Edző: Szabó Edina
DVSC-tVP: Horváth-
Pásztor – Kelemen 2, 
GARBUZ 6 (4), KUDOR 4 (1), 
KLIKOVAC 4, Karnik 1 

Varsányi 1. Csere: Víg (ka-
pus), Deszpotovics, Siska 1, 
Slakta 1, Szilágyi Á., Sirián, 
Marincsák.
Edző: Varga József

Érd Aréna, 1400 néző
Vezette: Hargitai, Markó.
Az eredmény alakulása: 6. 
perc: 3–3. 12. p.: 9–3. 17. p.: 
12–4. 23. p.: 17–6. 32. p.: 22–
10. 38. p.: 25–12. 47. p.: 28–
14. 56. p.: 31–17.
Kiállítások: 8, ill. 12 perc
Hétméteresek: 8/5, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG
Szabó Edina: – Mindenki, 
aki a csarnokban volt, na-
gyon jól élte meg ezt a talál-
kozót. Jól kezdődött a meccs, 
a szurkolók már a bemelegí-
tés alatt remek hangulatot 
csináltak.
Varga József: – Gratulálok 
az Érd remek játékához, mi 
pedig szégyelljük magunkat.

Treff 07 SE–BC 
Csepel II
67–79 (16–19, 12–22, 12–
14, 27–24)
treff 07 SE: Miháczi 24, 
Valaczkay 7, Nyitrai 14, 
Hoffmann 11, Bergendi 8. 
Csere: Molnár R. 4, 
Matika
BC Csepel ii.: Volf D. 13, 
Cserneczky 12, Gecseg 7, 
Volf B. 8, Somogyi Zs. 14. 
Csere: Bódy, Bálint 7, 
Mendzsák 8, Somogyi L. 
10.

Új szezon, régi célok
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Érdi  Újság

Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  

feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati irodánkban.

2030 érd,  
felső u. 1.
Ügyfélfogadás:  
Hétfőtől péntekig  

8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Keretes hirdetésekkel  

kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  

ertekesites@erdiujsag.plt.hu  

e-mail címen, vagy  

a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.

Gazdikereső

Alma 7–8 éves, nagytestű, ivar-
talanított rottweiler keverék 
szuka. Nagyon kedves, békés és 
barátságos emberekkel és ku-
tyákkal is.

Bozont barátságos, kisterme-
tű, 5 év körüli palotakutya jelle-
gű kan. Eredeti gazdáját nem 
találtuk meg, így befogadóra 
vár. Nyugodt természetű, békés 
kutyus.

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sorsú 
állat végre biztos, szerető gazdájára, új családra lel. Arra 
biztatunk minden kedves gazdijelöltet, válasszon magá-
nak olyan kedvencet, akinek befogadásával még egy élet-
nek ad lehetőséget, hiszen a helyére újabb rászoruló ke-
rülhet. Semmi sem ér fel egy sokat szenvedett kutya vagy 
cica hálájával, szeretetünket százszorosan viszonozzák!

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

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

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
40

21

Az érdi illetékességű
PSP ENERGO KFT.

P S P
ENERGO Kft.

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

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

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

28
28

57

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

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal (E kategória előny)

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

28
28

65

Laptopok és tabletekmárkafüggetlen
teljes körű javítása és adás-vétele

www.watchglobal.hu •www.laptopszervizerd.hu

Érd, Diósdi út 4. (Lidl melletti üzletsor)
Tel.: 70-329-5557, info@laptopszervizerd.hu

28
54
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MAGYARORSZÁG
A LESAFFRE MAGYARORSZÁG KFT.,

– a magyar és a közép-európai piac első számú élesztőgyártója
és -forgalmazója, a világpiacon vezető francia Lesaffre Csoport

tagvállalata – munkatársat keres dél-budai gyárába,
az alábbi munkakörbe:

FERMENTÁCIÓKEZELŐ
betanított munka 12 órás folyamatos műszakban

Feladatai:
• számítógépes és kézi folyamatirányítás
• egyszerűbb laboratóriumi mérések
• technológiai tisztítások
• hibák azonosítása és elhárítása

Elvárásaink:
• szakirányú középiskolai végzettség (műszaki terület
előnyt jelent)

• számítógépes alapismeret

Hasonló területen szerzett gyakorlat, emelőgép kezelői jogosítvány
előnyt jelent!
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el
önéletrajzát – a pozíció megjelölésével – az alábbi címre:

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

28
34

45

ÁLLÁST KÍNÁL

Újonnan induló ingyenes
cégesbuszjárattal
székesfehérvári

partnercégünkhöz keresünk
kollégákat az alábbi
munkakörbe:

termelési
operátor

Amitkínálunk:
br. 150-200e Ft kereset,
cafetéria, hosszú távú
munkalehetőség!
Jelentkezni lehet:

0620/3363803

28
41
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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.

28
53
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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

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

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
51
24
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ZalaegersZegi 7 nap
XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

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

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

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

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

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

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen

21
69

97

21
67
51

21
67
49

Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba  

a facebookon is!

facebook.com 
/erdiujsag
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TELEK

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

KIADÓ INGATLAN

Érden munkásoknak, brigádok-
nak különbejáratú, összkomfor-
tos lakás kiadó. Kocsi beállással.
T: 06-23/367-922.

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

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

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

VEGYES

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

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
34

43

REDŐNY

28
28

62

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

27
99

75

Nemzetközi viszonylatratapasztalt
gépkocsivezetőt

keresünkC, E kategóriás jogosítvánnyal.

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

Telefon:06-30/48-85-159

A
m
it
kí
ná

lu
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:

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

NAGYŐSZI GYÜMÖLCSLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!

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

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYLEKVÁR

termelői áron megvásárolható!
Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

Csupa-csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fINoMGYuMoLCSLE.hu

27
70
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Munkavédelem
Munkaruházat

28
51
80

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
18
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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
27

28

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
99
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

24
75

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

27
38
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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

22

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.

27
35
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

28
51
37

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

44
19

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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49

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

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

27
68

91

Ács- és kőművesmunkát, új tető
készítését, régi tető átrakását,
beázás és viharkár elhárítását
legolcsóbban vállalom. Telefon:
0630/566-90-51

Marhatrágya, gombatrágya, fe-
keteföld rendelhető előre
egyeztetve. Szállítás hétvégi
napokon. Tel.: 06-30/5-611-569.

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

48
79

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

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

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

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

Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-249-9837,
aerometal@gmail.com

ÁLLÁST KERES

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

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

Az érdi lakótelepen négy emele-
tes tömbben 4. emeleti, 53 nm-
es lakás albérletbe kiadó. Tele-
fon: 0630/65-70-762.

CSALÁDI HÁZ

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

ÁLLAT - NÖVÉNY

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

Két személy részére, különbejára-
tú szoba, konyha, fürdő, külön
mérőkkel. T.: 06-30/316-24-91.

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!

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

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

28
49

26

SzakácSot,
SzakácSnőt
érdligeti üzletünkbe

felveszünk.
t.: 23/381-115

27
98

25

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

12

Érdi, nagy forgalmú sörözőbe
pultoshölgyeket
keresünk.Minimálismunkatapasztalat szükséges.

tel.: 06 20/331-3276 28
10

34

28
49

02

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

28
21
68

Érdi vegyes élelmiszer üzletünkbe

ELADÓT
keresünk teljesmunkaidőre.

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

Pékáru szaküzletbe

eladó
munkatársakat keresünk.

Fényképes önéletrajzokat, telefonos elérhetőséggel
a jokenyererd@gmail.com-ra várjuk.

28
54

40

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

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

37
34

28
53

99

KarosszérialaKatost-
autófényezőt

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

E-mail: dukko205@t-online.hu

Ingyenes szállás, előleglehetőség.
Zalaegerszegre betanított

munkásokat keresünk
3 műszakos munkarendbe.

Telefon: 30/791-0950

Önállóan dolgozni tudó
festő szakmunkásokat

keresünk.
telefon: 20/9-546-246

27
80

87

GUMISZERELŐ
kollégát keresünk Érdre,

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

Tel.: 06-30-448-6208

28
21
83

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

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

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

Megbízható takarítónőt keresek
családi házhoz Érden, heti gya-
korisággal. T: 06-70/332-55-44.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

ALBÉRLET KERESÉS

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

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

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

KIADÓ INGATLAN

Érden munkásoknak, brigádok-
nak különbejáratú, összkomfor-
tos lakás kiadó. Kocsi beállással.
T: 06-23/367-922.

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

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

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

VEGYES

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

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
34

43

REDŐNY

28
28

62

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

27
99

75

Nemzetközi viszonylatratapasztalt
gépkocsivezetőt

keresünkC, E kategóriás jogosítvánnyal.

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

Telefon:06-30/48-85-159
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:

VÁLLALKOZÁS
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

NAGYŐSZI GYÜMÖLCSLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!

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

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYLEKVÁR

termelői áron megvásárolható!
Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

Csupa-csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fINoMGYuMoLCSLE.hu

27
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34
Munkavédelem
Munkaruházat

28
51
80

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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88

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

28
27

28

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
99

15

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

24
75

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

27
38

82

KastélyoK, KúriáK
berendezésére

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

hagyatékot. Értékbecslés, kiszállás ingyenes.

T.:70/947-83-78 27
45

22

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.

27
35

41

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

28
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37

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

44
19

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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49

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

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

27
68

91

Ács- és kőművesmunkát, új tető
készítését, régi tető átrakását,
beázás és viharkár elhárítását
legolcsóbban vállalom. Telefon:
0630/566-90-51

Marhatrágya, gombatrágya, fe-
keteföld rendelhető előre
egyeztetve. Szállítás hétvégi
napokon. Tel.: 06-30/5-611-569.

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

48
79

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

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

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

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

Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-249-9837,
aerometal@gmail.com

ÁLLÁST KERES

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

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

Az érdi lakótelepen négy emele-
tes tömbben 4. emeleti, 53 nm-
es lakás albérletbe kiadó. Tele-
fon: 0630/65-70-762.

CSALÁDI HÁZ

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

ÁLLAT - NÖVÉNY

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

Két személy részére, különbejára-
tú szoba, konyha, fürdő, külön
mérőkkel. T.: 06-30/316-24-91.

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!

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

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

28
49

26

SzakácSot,
SzakácSnőt
érdligeti üzletünkbe

felveszünk.
t.: 23/381-115

27
98

25

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

12

Érdi, nagy forgalmú sörözőbe
pultoshölgyeket
keresünk.Minimálismunkatapasztalat szükséges.

tel.: 06 20/331-3276 28
10

34

28
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02

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

28
21
68

Érdi vegyes élelmiszer üzletünkbe

ELADÓT
keresünk teljesmunkaidőre.

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

Pékáru szaküzletbe

eladó
munkatársakat keresünk.

Fényképes önéletrajzokat, telefonos elérhetőséggel
a jokenyererd@gmail.com-ra várjuk.

28
54

40

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

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

37
34

28
53

99

KarosszérialaKatost-
autófényezőt

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

E-mail: dukko205@t-online.hu

Ingyenes szállás, előleglehetőség.
Zalaegerszegre betanított

munkásokat keresünk
3 műszakos munkarendbe.

Telefon: 30/791-0950

Önállóan dolgozni tudó
festő szakmunkásokat

keresünk.
telefon: 20/9-546-246

27
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87

GUMISZERELŐ
kollégát keresünk Érdre,

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

Tel.: 06-30-448-6208

28
21
83

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

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

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

Megbízható takarítónőt keresek
családi házhoz Érden, heti gya-
korisággal. T: 06-70/332-55-44.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

ALBÉRLET KERESÉS

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

Sürgősen keresek 2 kutyával nya-
ralót, vagy kiadó olcsó házat,
max. fél évre, Érden vagy Diós-
don. Tel.: 06-20/9-983-928.
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Mint minden esztendőben, az idén is rengeteg 
kaktusznövendékkel, valamint csodaszép, sárga, 
rózsaszín és fehér virágokkal pompázó, hatalmas 
tüskékkel védekező növényekkel várták az érdeklő-
dőket a kaktuszkör tagjai. Bár a növények szépek és 
sok közöttük az egzotikus példány, az utóbbi időben 
egyre csökken a gyűjtők és termesztők száma. 

Noha nem figyelmeztette 
semmi a látogatókat a Szepes 
Gyula Művelődési Központban, 
mégsem jutott eszébe senkinek, 
hogy megérintse, legkevésbé, 
hogy megsimogassa a kiállítási 
tárgyak bármelyikét: szúrós nö-
vényekben gyönyörködhettek 
az érdiek a múlt hét végén. Néze-
getni viszont annál inkább érde-
mes volt a kiállítási „tárgyakat”, 
sok közülük ritka példány. 

A Kern Péter Kaktuszkör a 
Magyar Kaktuszgyűjtők Orszá-
gos Egyesületének tagszerveze-
te. 1971-ben alakult azzal a cél-
lal, hogy segítse a pozsgás növé-
nyek gyűjtését és termesztését. 
Feladatuknak tekintik azt is, 
hogy összefogják és támogas-
sák a gyűjtőket, hogy minél több 
és hasznosabb ismereteket sze-

rezzenek ezekről a sokak által 
kedvelt növényekről. 

Az érdi kaktuszkör tagjai 
idén is kitettek magukért. A ki-
állításon láthattunk hatalmas, 
labda formájú, hosszúra nyúló 
vagy elterülő kaktuszféléket. Vi-
rágzóakat, amelyek különleges 
alakú és színű virágairól nehéz 

levenni a tekintetet, de sok tüs-
késet is hoztak,  amelyeken nyo-
ma sincs a virágnak, a formájuk 
azonban különleges. 

Tényleg kivirágzik minden 
kaktusz? – tettük fel a kérdést 
Jokhel Csabának, a Kern Péter 
Kaktuszkör vezetőjének, aki 
egyből rávágta: igen, amint ivar-
éretté válik, virágozni fog. Csak-
hogy nem mindegy, mikor követ-
kezik be ez az idő, mert vannak 
olyan kaktuszfajták, amelyek 
csak negyvenévesen válnak 
ivaréretté. Persze, ez a ritkább 
eset, a legtöbb tüskés növény 
egy-két éven belül virágozni fog, 
amennyiben megfelelő körülmé-
nyek között tartjuk – tette hoz-
zá. 

Tévhit például, hogy a kak-
tusz napimádó lenne. Szereti a 
fényt, de nem a túl erős napot, és 
öntözni sem árt egy kicsit gyak-
rabban, mint sejtenénk, mert a 
sivatagi növény is szereti a vizet. 
Ugyancsak rosszul tudjuk, ha 
azt gondoljuk, hogy a kaktusz 
nem vészeli át a telet. Vannak 
ugyanis olyan fajok, amelyek 
túlélik a fagyokat, és bizony, 
szépen virágoznak. 

Jokhel Csaba azt is elárulta, 
hogy a legtöbb gyűjtő akkor sze-
ret bele ebbe a növénybe, amikor 
először meglátja virágozni. Ő is 
épp így járt ezzel sok évvel ez-
előtt. Nem csoda, hiszen valóban 
lenyűgözően szép, egyetlen más 
virágos növényünkhöz sem ha-
sonlítható szirmokkal képesek 
meglepni bennünket! Sajnálatos 
azonban, mondta a kaktuszkör 
vezetője, hogy az utóbbi eszten-
dőkben egyre csökken a kak-
tuszgyűjtők száma. Az érdi kak-
tuszkörbe is jobbára a régi ta-
gok járnak, új érdeklődők csak 

elvétve akadnak, pedig aki el-
kezd a pozsgásokkal foglalkoz-
ni, nehezen képes abbahagyni – 
mondta Jokhel Csaba. 

A kaktuszkör egy impozáns, 
rengeteg színes képpel illuszt-
rált és olvasmányos folyóiratot 
is megjelentet minden évben, 
amit érdemes átlapozni, mert 
rengeteg hasznos és érdekes in-
formáció található benne, aho-
gyan a kiállítás is sok meglepe-
téssel és szép példányokkal 
várta a hétvégén az érdeklődő-
ket. 

n Bálint Edit     

Ismét bemutatkozott az érdi Kern Péter Kaktuszkör a kultúrházban

Szúrós, tüskés kiállítás mesés virágokkal szelídítve

A Kern Péter kaktuszkör 
tagjai minden hónap má-
sodik csütörtökén 17 órá-
tól találkoznak a lakótelepi 
klubövezetben, az Enikő 
u. 2-ben. Szívesen látják az 
új jelentkezőket, érdeklő-
dőket. Kapcsolattartó: 
Libnárné Herczeg Ilona. 
Telefon: 06-20-517-1130.

A legtöbb kaktusz egy-két éven belül virágozni fog, ha megfelelő kö-
rülmények között tartjuk
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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.


