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Érdi Újság

XXV. évfolyam, 43. szám
2015. november 11.
Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
ingyenes hetilapja

A lelkem képtelen megszabadulni a borzalmaktól
Kovács Johanna Érdi Művészeti Díjas képzőművésszel beszélgettünk festményekről, örömökről és tragédiákról 4–5. oldal

Az új tanév kezdete előtt tantermeikbe invitálják a kicsiket az érdi iskolák

Lelkes óvodások – megszeppent szülők

Segít az ifjúsági
önkormányzat
Az ifjúsági önkormányzat
költségvetéséről tartott sajtótájékoztatót Tomka Lilla
diákpolgármester. Tanulást
segítő programot indítanak, szalagavatókra, kirándulásokra is szánnak pénzt.
n 6. oldal

Lengyel ünnep
November 11-én ünneplik
a lengyel függetlenség
napját. Az Érdi Lengyel–
Magyar Kulturális Egyesület
idén is megemlékezett
Lengyelország újraegyesín 8–9. oldal
téséről. 

Remekeltek
kéziseink

November elején tartotta őszi „iskolakóstolgató” elnevezésű rendezvényét az Érdligeti Általános Iskola: a végzős óvodásokat játékos foglalkozásokra várták. Bemutatkozott a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola is: az iskolások most épp a sváb hagyományok szerint ülik meg Szent Márton napját. A leendő elsősök szülei alaposan megismerhetik az iskolát, ahová gyermeküket beíratják. Lehetőség van arra is, hogy kiválasszák: melyik pedagógushoz szeretnék küldeni gyermeküket. 18. oldal

Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz. Mindkét
félidőt elég rosszul kezdtük, de Janurik Kinga tartott minket a kapuból.
Utána beindult a támadás,
és jöttek a gólok is. A pontos támadások döntöttek,
nem szórtuk el a labdákat
– értékelt a hét gólig jutó
Klivinyi Kinga.
n 21. oldal

T ű Z i faT e l e p

CSATLAKOZZ A BURGER KING CSAPATÁHOZ!
®

Várjuk jelentkezésed

ÉRDI ÉTTERMÜNKBE

Diósd, Balatoni út
(Agip kútnál)
Tel.: 70 941-4122
Mobiltelefonok
tartozékok

éttermi dolgozói és
junior menedzseri pozícióba!
www.burgerking.hu/allas
Mi vár rád nálunk?

csapat
• pörgős, vidám aidő beosztás
• rugalmas munk zeli munkahely
• lakhelyedhez kökszínű tréningek
• képzések és so dési lehetőség
ez
• gyors munkak

Hasított, vágott ( 5, ill. 33 cm)
bükk, tölgy, akác
Tűzifa rönk árusítás

Fabrikett-akció!

S.O.S. Szerviz

Ha fa, akkor
Zso-fa!

nyitva tartás:
H-P: 900-1800 • Szo: 900-1200

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu

További üzleteink:
Campona (vasárnap nyitva)
Diósd – interspar
aréna Pláza
297352

297328

www.minigsm.hu

iphone (garancián túli szerviz) és
Samsungra szakosodott szerviz.

296961

Szórt tűzifa kiszállítva Érdre
2 m3 30.000 Ft – 3 m3 43.000 Ft
Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Ercsi út 32.
(A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239
E-mail: zsofa@zsofa.hu
Nyitva tartás:
H–P: 8–16-ig, Szo.: 8–12-ig

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg
2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg
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A polgármester fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS

Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06/23-522-313 telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SIMÓ KÁROLY
Bejelentkezés
06/23-522-313-as
számon, fogadóóra
előzetes telefonos
egyeztetés alapján keddi napokon
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 képviselők fogadóórája:
1. ANTUNOVITS ANTAL
 06/20-259-2555
 antunovits.antal@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

10. KÉRI MIHÁLY
 06/20-800-9079
 keri.mihaly@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

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

3. M
 ÓRÁS 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. T
 EKAUER NORBERT
 06/20-914-4037
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint
6. K
 OPOR 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. F
 ÜLÖP 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.

12. S
 ZABÓ 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.

HIVATALOK

HATÓSÁGOK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300;
Ügyfélszolgálat: 06-23-522301; E-mail: onkormanyzat@
erd.hu; Ügyfélfogadás: hétfő
13.00–18.30, szerda 8.00–12.00
és 13.00–16.30.
www.erd.hu

BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23420-336, 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 kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: hétfőn
9.00–12.00 és 13.00–15.30,
szerda-péntek 9.00–11.00. Panasznapi ügyintézés: minden hétfő
9.00–11.00. Illetékességi terület:
Budapest Környéki Törvényszék.

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail:
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu;
Illetékesség: Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta,
Tárnok, Törökbálint; Ügyfélfogadás: 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; 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.

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; Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, szerda
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.eth-erd.hu
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
Telefon: 06-23-365-610; E-mail:
titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu

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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Jövőre mindenki léphet egyet előre

Működő magyar reformok, működő Érd
A gazdaság élénkülése teszi lehetővé, hogy Érd Segítő kéz
40 milliárd forintos támogatást kap az elkövetke- a rászorulóknak
ző években a Modern Városok program keretéA devizahitelekkel kapcsoben – jelentette ki T. Mészáros András polgármes- latban T. Mészáros András
rámutatott: a szocialisták
ter sajtótájékoztatóján.
több százezer család otthonát

sodorták veszélybe. Miután a
A polgármester emlékez- mogatása a legjobb befektetés válság éveiben megugrottak
tetett: 2010-ben Magyaror- a jövőbe, ezért a kormány gaz- a tartozások és a törlesztő
szág végre a saját kezébe daságpolitikájának mindig a részletek, sok százezer mavette a sorsát. Az elmúlt évek család volt a központja. Ennek gyar ember került kilátástaközös erőfeszítéseinek kö- egyik eleme a családi adó- lan helyzetbe. Éppen ezért
szönhetően a magyar gazda- rendszer: az adókedvezmény- kellett végleg lezárni a lakos- A családok támogatása a legjobb befektetés a jövőbe
ság mára újra növekedési nek köszönhetően az elmúlt sági devizahitelezés korszapályára állt. Magyarország négy évben mintegy 800 milli- kát. Ennek érdekében a kor- 2015-ban már mintegy 800 bírság csökken vagy szűnik
mindezt úgy érte el, hogy ne- árd forint maradt a magyar mány eltörölte a devizahitele- ezer főre emelkedett az in- meg – reméljük, ez is érezhemet mondott az IMF és az családok zsebében. Több sike- ket, és a hitelesek visszakap- gyenes tankönyvben része- tően könnyíti majd az embeEurópai Unió által javasolt, res családpolitikai intézkedés ják mindazt, amit korábban a sülők száma. Az ingyenes ét- rek életét – jegyezte meg T.
megszorításokon alabankok tisztességtele- kezés, illetve tankönyv, vala- Mészáros András, hozzátéve:
puló politikára.
nül vettek el tőlük.
mint az Erzsébet-program egyes élelmiszerek áfája is
– Hazánk az elmúlt
A KSH adatai sze- kiterjesztése olyan segítség, csökken: először a sertéshúévekben a saját útját
rint az elmúlt két év- ami a legnehezebben élők sé, 27-ről 5 százalékra.
járta, a bankokat, a
T. Mészáros András szólt a
ben 241 ezerrel csök- számára élet- és egzisztenpénzügyi szolgáltatókent a szegénységi ciamentő lehet – hangsúlyoz- bevándorlás kérdéséről is.
kat, a nagy multinacikockázatnak kitettek ta T. Mészáros András, aki Mint mondta: e kérdésében a
onális cégeket bevonszáma. Az, hogy a ma- kitért arra is, hogy szükség tét ma már Európa, az eurótuk a közteherviselés
gyar reformok mű- esetén a magyarok össze pai polgár életmódja, az eurendszerébe. Az eredködnek, minden ma- tudnak fogni: létezik a nem- rópai értékek és nemzetek
mények igazolják,
gyar család számára zeti összefogás, akár a kül- megmaradása vagy eltűnéhogy a magyar reforjó hír. Azt jelenti honi magyarok állampolgár- se, illetve felismerhetetlensémok működnek –
ugyanis, hogy saját ságára (amit eddig 750 ezren gig történő megváltozása.
mondta T. Mészáros
életében mindenki te- kérelmeztek), akár a 2013-as Most már nem csupán az a
András, majd hozzákérdés, mi magyarok milyen
het egy lépést előre a árvízre gondolunk.
tette: a magyar gazEurópában szeretnénk élni,
következő években. A
daság 2010 tavasza
hanem az, lesz-e egyáltalán
kormány jövőre vonatóta majdnem 10 számindaz, amit mi Európának
kozó ambíciói nagyok.
zalékkal nőtt. Hosszú
nevezünk. A kormány tehát
– Nem egyszerűen
A jövő évi költségvetés az konzultációt indított a bevánévek óta először for- T. Mészáros András: A magyar reformok ered- még több munkahedul elő, hogy a növeke- ményességének köszönhető Érd 40 milliárdos lyet akarunk, a teljes adócsökkentés költségvetése dorlásról, és az emberek egydés nem jár együtt el- támogatása
foglalkoztatottság a lesz: a személyi jövedelemadó értelműen kinyilvánították,
adósodással, vagyis
célunk: mindenkinek 16-ról 15 százalékra csökken, hogy nem akarnak hazánknem külföldön felvett hitelek- is történt, mint a gyed extra legyen munkája, aki dolgozni és a jelenlegi tízezerről 12 500 ban illegális bevándorlókat
ből nő a gazdaság. A nemzeti bevezetése vagy a munkahely- akar – tette hozzá a polgár- forintra nő a kétgyermekes látni, és szigorúbb szabályoössztermék (GDP) 2014-ben védelmi akció. Növekszik a mester. A kormány célul tűz- családok gyermekenkénti zásra van szükség, hiszen
3,6 százalékkal bővült, amely születésszám és a házasság- te ki azt is, hogy ne legyen adókedvezménye. A magyar Európa és Magyarország
a második legjobb eredmény kötések száma: a családpoliti- éhező gyermek Magyaror- családok 145 milliárd forint- nem tud mindenkit befogadvolt az Európai Unióban. kai intézkedések hatására szágon, így szeptembertől tal több pénzből gazdálkod- ni – zárta szavait a polgárMindez éles ellentétben áll a 2010 óta tavaly született a leg- 320 ezer bölcsődés és óvodás hatnak, mint 2015-ben. – mester.
n Ádám Katalin
korábbi időszakkal: a balol- több gyermek hazánkban – kap ingyenes étkezést, és 2016-tól 2018-ig több illeték és

dali kormányzás alatt volt emelte ki T. Mészáros András.
– Nem szabad elfelejtkezni
olyan év, amikor 7 százalékkal zsugorodott a nemzeti a rezsicsökkentésről sem: a
össztermék nagysága. Fél- közüzemi költségek jelentőmillióval több ember dolgo- sen csökkentek: a gáz és a
zik most, mint 2010 tavaszán, távhő 25 százalékkal, de ola munkanélküliek aránya csóbb lett a vízdíj, a szemét12-ről 6,7 százalékra mér- szállítás, a csatornaszolgálséklődött, és 50 éve nem volt tatás is. Így a családok évente
átlagosan közel 150 ezer foilyen alacsony az infláció.
rintot takaríthatnak meg –
mondta a polgármester, aki a
közbiztonság helyzetéről is
– A kormány a társadalom beszélt: mint elmondta, a koralapegységeire, a családokra mány több rendőr szolgálatba
épül – folytatta a polgármes- állításával és szigorúbb törter. – Az alaptörvény ezt úgy vényekkel küzd a bűnözés elfogalmazza meg, hogy együtt- len, ami meg is hozta a várt
élésünk legfontosabb keretei a eredményeket: a regisztrált
család és a nemzet, a család bűncselekmények száma
pedig a nemzet fennmaradá- 2010 és 2014 között több mint
A kormánynak elsődleges célja, hogy megvédje az állampolgárokat a bűnözőktől
sának alapja. A családok tá- negyedével csökkent.

2016 az
adócsökkentés éve

A család az első
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Beszélgetés Kovács Johanna Érdi Művészeti Díjas képzőművésszel

A lelkem képtelen
megszabadulni
a borzalmaktól

Kovács Johanna Bukarestben született. 1976-ban grafikai
szakon szerzett diplomát a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Főiskolán. 1977–79 között a Magyar Iparművészeti Főiskola tipografikai tanszékére járt továbbképzésre,
tanárai Kass János és Haiman György voltak. 1979-ben Stúdió-díjat, 1980–82 között Derkovits-ösztöndíjat nyert. 1990ben Salzburg város ösztöndíját, 1997-ben a Hét című bukaresti folyóirat grafikusi nívódíját ítélték neki. A Magyar Papírművészeti Társaság és a Magyar Illusztrátorok Társasága
tagja. Ausztriában, Franciaországban, Németországban, Izraelben, Olasz- és Lengyelországban is járt tanulmányúton.
Számos művésztelepen vett részt, többek között a
ciehanowieczi (Lengyelország), salgótarjáni, zebegényi,
weimari művésztelepeken alkotott. 1977-től él Magyarországon. 1972 óta számos csoportos és egyéni kiállítása volt
hazánkban és külföldön egyaránt. Elsősorban grafikákat,
festményeket alkot, de alkalmazott grafikával is foglalkozott. Műveiben az emberi kapcsolatok ábrázolása foglalkoztatja. Alakjai vázszerűek, sokszor torzók. Festményei is inkább rajzosak, a kép részleteiben festőiek.

Grafikusnak tanult, aztán könyvillusztrátor lett,
később egy fővárosi iskolában kezdett rajzot
és képzőművészetet tanítani. Évek óta az Érdi
Művésztelep alkotója. A héten még megtekinthető egyéni kiállítása a Városi Galériában. Kovács
Johanna képzőművésszel beszélhettünk.
kor Magyarországra költöztem. Úg y csomagoltunk,
– Bukarestben született és hogy a hatóság mindent lelnőtt fel. Milyen volt a gyer- tárba vett, és darabonként
mekkora a diktatúra árnyé- kiválogatta, mit vihetek, mit
kában?
nem. A könyvek a „nem” kategóriába estek…
– Szüleim erdélyiek voltak,
– Mikor és hogyan került
de 1946–47-ben szervezett
lakosságcsere volt az or- Magyarországra?
szágban, így édesapám a Bu– Egyszerű, romantikus
karesti Magyar Rádióhoz
került, édesanyám pedig a oka volt: megismerkedtem a
Kriterion Kiadó mag yar debreceni származású férrészlegében kapott munkát. jemmel, aki Bukarestben kőNincs okom panaszra, ne- olajipari mérnöknek tanult:
kem szép emlékeim vannak a vagy Finnországba ment volgyermekkoromról. Mivel a na, vagy Romániába, mert
magyar iskola messze volt a másutt nem volt ilyen szak.
lakásunktól, sokat kellett Persze, magyar diákként
volna a városon keresztül igencsak szűk volt a mozgásutazgatni, és a szüleim sze- tere Romániában, ezért miurettek volna ettől megkímél- tán összeházasodtunk, úgy
ni, ezért inkább román nyel- láttuk jónak, ha Magyarorvű iskolába írattak. Én meg szágra költözünk. Persze enörültem a kényelemnek, hi- gem mindjárt megvádoltak,
szen épp velünk szemben volt hogy ez „érdekházasság”.
a főváros egyik legjobb gim- Ahhoz képest elég soká bírnáziuma, így csak az úton juk, jövőre már negyvenéves
kellett átmennem és máris házasok leszünk… Az azonodaértem az iskolámba. ban biztos, hogy ha nem isEgyetlen hátránya volt, hogy merem meg Andrást, nem ju– noha otthon magyarul be- tott volna eszembe Magyarszéltünk – írni meg olvasni országra költözni, hiszen
csak jóval később tanultam nekem ott is megvolt mindemeg az anyanyelvemen, ami- nem. Rengeteg erdélyi makor elkezdtem érdeklődni a gyar író, költő, rendező és
magyar irodalom, a világ színész fordult meg az otthodolgai és az identitásom nunkban, később meg, mi
iránt. Olvasnivalóból igazán után apám a Művelődés fonem volt hiány: szüleimnek lyóirat főszerkesztője lett, az
hatalmas könyvtára volt, egész szerkesztőség odajárt
ami után ma is fáj a szívem, hozzánk. Akkoriban Bukamert egyetlen kötetet sem rest volt az erdélyi magyarmásodik
nag y
hozhattam magammal, ami- s á g
n Bálint Edit

kultúrközpontja. De én men- kérték, fessek az óvodának
tem a szívem után. 1977-ben egy nagy meseképet. Talán
költöztünk Magyarországra. még ma is őrzik valamelyik
óvodában.
– Hogyan sikerült a beilMég a házaspári szállón
leszkedés?
laktunk, amikor azt ajánlotta valaki: nézzek körül mun– Százhalombattára köl- ka után a Rajzfilm Stúdiótöztem, ahol a férjem az olaj- ban, azt azonban senki sem
finomítóban kutatómérnök- mondta, hogy honosítanom
ként helyezkedett el. Három kellene a grafikusi diplomáévig munkásszállón laktunk, mat. Így csak „kifestőnek”
majd amíg András katona alkalmaztak, szégyenteljes
volt, bementem az akkori ta- bérért. A honosításért elmennácshoz azzal, hogy utalja- tem a diplomámmal az Iparnak ki nekünk egy egy plusz mű vé sz et i
Fői skol á r a
két félszobás lakást, hiszen Haimann Györgyhöz. Megaz egyik félszoba műterem- nézte munkáimat és ő ajánnek kellett volna. Elég nagy lotta, hog y jelentkezzem
derültséget keltettem a kéré- könyvművészeti továbbképsemmel. Még, hogy műterem- zőre. Felvettek. 11 évig élnek! Őszintén szólva kissé tünk Százhalombattán, és a
meglepett a fogadtatás: azt posztgraduális képzés után
vártam, hogy örülnek, hogy a papíriparban dolgoztam
művészember él és dolgozik grafikusként: Termékcímkéa városban. Fiatal voltam, ket terveztem cégeknek.
azt hittem, a művészet min- A múltkor meglepetten feden kaput kinyit, megváltha- deztem fel a Pataki cukrásztom vele a világot. Mára tu- da ostyásdobozán, hog y
dom: nem nagy „cucc” mű- máig megtartották a grafivésznek lenni. Igaz, később kámat!
mégis elértem a célomat, lett
Később Csepelre költözlakásunk, de cserébe azt tették a termékfejlesztési

Érd Megyei Jogú Város hetilapja • A Maraton Lapcsoport tagja • Impresszum:

Érdi Újság

részleget, én meg felmondtam, mert körülményes lett
volna Battáról Csepelre beutazgatni. Később egy ideig
szabadúszóként dolgoztam,
és rendszeresen kaptam a
megbízásokat a Móra, az
Európa kiadóktól és másoktól, könyvek illusztrálására, fedőlapok tervezésére.

– Műveivel pályázatokra
jelentkezett, sikerrel, hiszen
így került egy ausztriai művészcsere-programba, sőt,
Derkovits-ösztöndíjas is
lett.
– Budapesten a legismertebb kiállítóhelyeken voltak
tárlataim. A Fiatal Képzőművészek Stúdiójában Pogány Gábornak és Chikán
Bálintnak különösen tetszettek a munkáim, és folyton biztattak: adjak be országos pályázatokra alkotásokat. 1990-ben nyertem
el Salzburg város ösztöndíját, ami tulajdonképpen a
budapesti és salzburgi önkormányzatok közötti csereprogram volt. Ennek meg-
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– A következő állomás már mékeny időszakot töltünk szabad megtörténniük, mégÉrd volt?
együtt. Úgy vélem, nincs is százezrek, milliók estek

– Nem, még Budapesten
laktunk egy ideig, ugyanakkor tíz évig idősek otthonában is dolgoztam klubvezetőként. Szabadidős programokat, kirándulásokat szerveztem, előadásokat, kézműves foglalkozásokat tartottam a bentlakóknak. Nemcsak múzeumokba, hanem
művészeti kiállításokra is
sokat jártunk, és persze, ki
nem hagyták volna az én tárlataimat sem! Nagy kaland
volt számomra, élveztem ezt
a munkát. Előfordult, hogy
ott festettem a társaságukban. Aztán rajz- és művészettörténet tanárként helyezkedtem el egy budapesti
felelően Salzburgból is jött szel, és megegyeznek egy iskolában, ahol máig taníeg y művész Budapestre, apanázsban, amelynek fejé- tok, immár 13 éve. A legnaakit nekem kellett mene- ben havonta három művet gyobb öröm számomra, amidzselni, majd nekem is meg- kér, meghatározva a jelle- kor a tehetséges diákokat
adatott a lehetőség, hog y gét, színvilágát, méretét. felkészíthetem a felvételire.
egy salzburgi vendégműte- Eközben a művész a többi Kilenc tanítványom jutott be
remben dolgozzam egy ide- idejével azt tesz, amit akar, ipar- és képzőművészeti főisig. Ott-tartózkodásom alatt és annyi képet ad el bárki- kolára vagy neves külföldi
szinte csak kényeztettek: nek, amennyit akar vag y egyetemre, és erre roppant
megmutatták a város neve- tud. Sőt, g ya k ra n a büszke vagyok. Nekem ez az
zetességeit, fogadásokra galeristák szipkázzák el igazi jutalom! Óriási kihívás
vittek és végül egy egyéni eg ymástól a művészeket, a harminc gyerek között felkiállítással zárult a ven- akik nyilván ahhoz men- fedezni azt a kettőt-hármat,
dégség. Az iparművészeti nek, aki többet ígér. Érde- akiben ott szunnyad a tehettovábbképzés idején pedig kes volt az a jelenet, amikor ség, te meg segíted, hogy kihárom évig Derkovits-ösz- bevittem a munkáimat csak bontakozhasson. Még egy
töndíjas voltam. Mire letelt úgy, mappában, a galéria- vak kislányt is megtanítota három év, megszületett a tulajdonos meg csak nézett tam rajzolni, még díjat is
fiunk, Dani. Ezután rövid rám, hog y ezzel meg mit nyert a látók között.
Érdre tíz évvel ezelőtt kölideig nyomdának is dolgoz- akarok? Kiderült, ő elsőre
tam, aztán 1992-ben a fér- csak diákat várt, de, ha már töztünk. Eg y régi házat
jem egyéves ösztöndíjat ka- ott voltam a csomagommal, kezdtünk el felújítani, de a
pott az Amerikai Egyesült meg nézte. Gondolkodott, végén teljesen újjáépítettük,
Államokba, íg y mindhár- van-e olyan ügyfele, akit ér- talán egyetlen fal maradt
man kiutaztunk.
dekelhetnek a rajzaim. A meg. Szeretek itt lakni, kervégén közölte: jöjjek vissza, tészkedni. A helyi művé– Tanulságos lehetett, ha felfedez valaki! Később szekkel meg úgy kerültem
biztosan sokat tapasztalt a New Yorkban mégis lett vol- kapcsolatba, hogy az Érdi
művészeti életben is. Milyen na olyan galéria, amely Újságban olvastam a felhíbenyomásokat szerzett?
szerződött volna velem, de vást: alkotásokat várnak a
közben lejárt a férjem egy- Téli tárlatra. Vittem; Kéri
– Egyrészt örültem, hogy éves ösztöndíja, haza kel- Mihály (az Érdi Művésztea fiunk elmélyítheti az an- lett jönnünk.
lep és a Városi Galéria művégol nyelv tudását,
szeti vezetője, festőmásrészt tényleg taművész – a szerk.)
nulságos volt ez az
felfigyelt a munkáegy év. Persze, a maimra, majd később
gyar kolóniát hamar
meghívást kaptam
megtaláltuk, volt is
az Érdi Művésztelepkiállításom abban a
re. Kiderült, nagynegyedben. Nagyon
szerű társaságba
érdekesnek találkerültem, hamar ös�tam, ahogyan a gaszeszoktunk, remek
lériavezetők dolgozvelük dolgozni, annak. Előbb felmérik,
nak dacára is, hogy
hogy a saját klientúmindegyikünk merőrájuk ízlésének, érben más egyéniség,
deklődésének megmás szemlélettel bír
felelnek-e az illető
és másként is alkot,
művész alkotásai,
de mégis, abban a
mag yarán, hog y el
sok „másban” valatudja-e majd adni a
hog y képesek vamunkákat. Ha úg y Mindegy, milyen címet adok is a műalkotásnak, a gyunk „egyek” lenni.
látja, igen, szerző- hegyes forma, a törésekkel teli papírcsík nem vé- Jól érzem magam a
dést köt a művés�- letlen – mondja a festőművész
művésztelepen, ter-

okom panaszra, a sors vala- áldozatául a világégésnek és
hogy mindig a tenyerén hor- a holokausztnak.
Ha leülők rajzolni vagy fesdozott, pedig soha nem köteni, ez jön, nem tudom megnyököltem semmiért.
állítani, ki kell festenem ma– Legutóbbi kiállításának gamból. Persze, aki megfimegnyitóján Novotny Tiha- gyeli, a szép testformák is
mér úgy fogalmazott: Jo- előbukkannak, hiszen az emhanna szívesen mesél alko- beri test alapvetően szép, de
tásainak technikai megoldá- mindegyikben ott vannak a
sairól, csak egyről nem haj- törések, ami elront mindent,
landó beszélni: munkáinak amikor az ember csúffá és

Figurái sokszor szenvedést, csillapíthatatlan fájdalmat hordoznak

tartalmáról. Elárulná, honnan törnek elő ezek a meggyötört, megtört, csonkolt,
csontsovány, fej- vagy arc
nélküli, lebegő emberi figurák, amelyek szenvedést, csillapíthatatlan fájdalmat hordoznak?
– Azt mondják, a második
generáció sem tud megszabadulni a szülők által megélt
tragédia nyomásától. Számomra is felfoghatatlan,
mennyire mélyen gyökerezhet bennem mindaz, amit
édesanyám a II. világháborúban elszenvedett, de előlem is el akarta titkolni. Persze, véletlenül mégis megtudtam, így kénytelen volt
elmesélni, mit kellett elviselnie, és hogyan élte túl a hihetetlen borzalmakat! Alapvetően nem vagyok szomorú,
víg kedélyű embernek ismernek, de a lelkem mélyén, a
tudatom alatt képtelen vagyok függetleníteni magam
azoktól a borzalmaktól,
amelyeknek nem lett volna

gonosszá válik. Mindegy, milyen címet adok is a műalkotásnak, a hegyes forma, a törésekkel teli papírcsík nem
véletlen. Talán ezért is lettem
művész, hogy mindezt megfessem…
– Még a héten látható a kiállítása a Galériában, de utána az Érdi Művésztelep kiállítói között is szerepel. Tavaly
Érdi Művészeti Díjjal tüntették ki. Vágyik még valamire?
– Meglepett, de roppant jól
esett a városi kitüntetés.
Egész életemben azt kutatom, mi a művészet? Hogyan
lesz végül képpé mindaz, ami
belőlem fékezhetetlenül
árad? Érdekes, hogy a vásznakon sem tudok megszabadulni a rajzolási késztetéstől.
Még mindig „rajzosak” a festményeim. Művésztársaim
ecsettel meg hengerrel festenek, én meg aprólékosan rajzolgatok, hogy aztán kiszínezzem. Talán megtanulok
festeni, meg rájövök arra is,
mi végre van a művészet! Addig meg teszem, amit tudok.
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Testvérlátogatás
Lubaczów-ba látogat a
városvezetés: Érd lengyel
testvérvárosa nemzeti ünnepükre hívta meg a magyar kollégákat. Lubaczów
delegációja is évről évre
részt vesz a március 15-ei
érdi ünnepségeken. Mint
T. Mészáros András polgármester elmondta, látogatásuk alkalmával tájékoztatnak Érd helyzetéről, lehetőségeiről és a Modern
Városok programról is.

Maradnak
a jegyárak
Nem emelkednek a távolsági közlekedés tarifái:
jövőre sem kell többet fizetniük azoknak, akik a vasutat, a Volán-járatokat választják, és az autósoknak
sem kerül többe a fizetős
utak használata. Az állami
tulajdonú buszvállalatok
és vasúttársaságok alaptarifái a 2010-es kormányváltás óta nem növekedtek.

Városi
közmeghallgatás
Érd Megyei Jogú Város
Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIV. törvény 54. §-a
alapján 2015. november
26-án, 17 órától közmeghallgatást tart. Helyszín a
Polgárok Háza Díszterme
– Érd, Alsó u. 3. A közmeghallgatáson a megjelentek közérdekű kérdést és
javaslatot tehetnek.

Horvát
közmeghallgatás
Az Érdi Horvát Önkormányzat közmeghallgatást tart 2015. december
1-jén, kedden 18 órától.
Helyszín a Polgárok Háza
Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

Ülésezik a
részönkormányzat
Az Ófalu–Újfalu Településrészi Önkormányzat
2015. november 19-én,
csütörtökön 17 órakor
ülést tart. Az ülés helye:
volt II. Lajos Általános Iskola, Érd, Fő u. 42.
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Megtartotta novemberi beszámolóját Aradszki András képviselő, államtitkár

Koszorúzási ünnepséget tartottak a nemzeti gyásznapon az Ötvenhatosok terén Érden

Még idén megérkezik Érdre az első négymilliárd

Százak áldozták életüket a szabadságért, a nemzetért

Az Országgyűlés a múlt héten módosította
2015. évi költségvetését, amelynek fontos eleme volt az a 25 milliárd forint, amit a Modern
Városok program elindítására fordít a kormány.
Ebből négymilliárd forint Érdet illeti meg – még
ebben az évben.

Idén is a Megtorlás emlékművénél tartottak
koszorúzási ünnepséget városunkban november
4-én, a nemzeti gyásznapon. Az 1956-os forradalom és szabadságharc elfojtásának, a szovjet
csapatok bevonulásának 59. évfordulóján Simó
Károly, Érd alpolgármestere mondott ünnepi
beszédet, majd Pergel Antal történész idézte fel
röviden a csaknem hat évtizeddel ezelőtti tragikus
eseményeket.

Ennek köszönhetően még
idén elindulhat a Batthyány
2020 fejlesztési program gyakorlati szervezése – jelentette
be Aradszki András (Fidesz–
KDNP) energiaügyi államtitkár, térségünk országgyűlési
képviselője.
Elsőként az ország gazdasági helyzetét értékelte, majd a
„Földet a gazdáknak” programról és a bevándorlásról is
beszélt a parlamenti képviselő,
végül a helyi ügyekre térve kiemelte: hamarosan látható jelei is lesznek Érden a kormány
által ígért, Modern Városok
fejlesztési program megvalósításának, ugyanis még az év
végéig megérkezik az idei évre
szóló négymilliárd forint,
amelyből elindíthatja a város a
Batthyány 2020 fejlesztési
programot.
Az országos ügyeket érintve, továbbra is kedvező gazdasági mutatókról számolt be
Aradszki András. Biztató adat
– mondta –, hogy félmillióval
többen dolgoznak ma Magyarországon, mint 2010-ben. Úgy
vélte, célravezető volt a 2011ben bevezetett munkavédelmi
akcióterv, amelyben többek
között kedvezményes járulékfizetési kötelezettség terhelte a

munkaadót a nyugdíj előtt álló
vagy a szakképesítés nélküli
alkalmazottak után. A közmunkaprogramban is egyre
többen dolgozhatnak tartósan, mint korábban. A gazdaság élénkülésével párhuzamosan a képzett munkaerőből
lassan hiány jelentkezik, ezért
jelentősen erősíteni kell a meg- A birtokszerzési korlátok alkalmazásának a célja, hogy a családi
felelő szakképzést – tette hoz- gazdaságok domináljanak a magyar gazdaságban – mondta a térség országgyűlési képviselője
zá a politikus.

Érden is lesz
földárverés
Aradszki András a továbbiakban kitért a nagy politikai
vitát kavaró „Földet a gazdáknak” programra, amelyben
Érd is jelentős szerepet kap.
Pest megyei és fővárosi földárverésekre is sor kerül a településen. A program lebonyolításával biztosítható, hogy mintegy 350 ezer hektár művelhető
földterületen a magyar gazdák, természetes személyek
jussanak követhető, számon
kérhető, piaci árverési alapon
földhöz – hangsúlyozta
Aradszki András. Hozzátette:
a földvédelmi törvénnyel sikerült idejében lépniük, így Magyarország vélhetően nem jut

arra a sorsra, mint Románia,
ahol 700–800 ezer hektár föld
már külföldiek tulajdonában
van. A birtokszerzési korlátok
alkalmazásának az a célja,
hogy elsősorban a családi gazdaságok domináljanak a magyar gazdaságban. Óriási érdeklődés övezi a programot, ez
abból is kitűnik, hogy interneten már több mint 140 ezren
érdeklődtek.
Az ellenzék félelmeivel
szemben nem „elherdálják a
nemzeti vagyont”, hanem a
földhöz ragaszkodó, felelősen
gazdálkodó, a vidéki életet
szívből megélő személyek kapják meg a földet – mondta az
államtitkár, kiemelve, hogy az
első földárverésre november
16-án kerül sor, majd a következő héten, november 23-tól

már minden megyében lefolytatják az árveréseket. Ehhez a
kormány kedvező hitelfeltételeket is biztosít a gazdáknak.
A helyi ügyekre térve többek között elmondta, hogy Diósd 230 millió forintos hitelt
kapott, hogy iskolaépítés céljából megvásárolja a volt Tigáz
épületét. Kiemelte: Sóskút nagyon jó fejlődési pályára állt, a
napokban újabb gyárat adtak
át a településen. A Kerox 160 új
munkahelyet teremtett nemcsak a községnek, hanem a
környéken élők számára is. Jó
lenne, ha Tárnok is követné az
ipari park kialakításának példáját – tette hozzá sajtótájékoztatója végén Aradszki
András, térségünk országgyűlési képviselője.
n Bálint Edit

A sötétbe forduló alkonyatban égő fáklyákkal érkeztek
az érdi Ötvenhatosok terére a
november 4-ei megemlékezés
résztvevői. Az 1956-os események ártatlan áldozatai, a
mártírok előtt való tisztelgés a

Himnusz eléneklésével vette
kezdetét, majd Jónás Máté, a
Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója a Magadra hagytunk című verset adta elő. Ezt
követően a Megtorlás emlékművénél Simó Károly alpol-

A megtorlás napjai
Az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményeit és nemzetközi hátterét, illetve a forradalom leverését követő terror,
bosszú és megtorlás napjának eseményeit Pergel Antal történész idézte fel az egybegyűlteknek. Kiemelte: A nyugati közvélemény a magyarok mellé állt, ám a szovjet katonai és politikai
vezetés a nyugati nagyhatalmaktól szabad kezet kapott a magyar forradalom és szabadságharc leveréséhez. A szovjetek, magyar kiszolgálóik, Kádár János vezetésével, nem is késlekedtek. A
magyar főváros romokban hevert, a nyugat vezető politikusai
pedig ölbe tett kézzel nézték a magyarság 20. századi történelmének újabb tragédiáját. Ez a tragédia azonban nem ért véget
az utcai harcokkal. A kádári hatalom mintegy 400 embert végeztetett ki, ezrek kerültek börtönbe, kétszázezren pedig elmenekültek az országból. 1990-től a fiataloknak újra kellett tanulniuk
azokat a fogalmakat, mint „Isten, haza, család”, amelyek ezer
éven át a magyarság megmaradásának alapját jelentették.

lió forintot különítettek el reprezentációs célokra: élénkíteni
kívánják kapcsolatukat Érd
testvérvárosainak ifjúsági önkormányzataival, ebből a keretből erre is futja majd.
T. Mészáros András, Érd
polgármestere Tomka Lilla
szavaihoz hozzáfűzte: a diákképviseleti testület megalakulása, eddigi működése sikeres. – Az ifjúsági önkormányzat országosan egyedülálló kísérlet arra, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk a
város életébe. Más városokban nincs ilyen széles hatáskörű és állandó diákönkormányzat – emlékezetett –, de
reméljük, érdi példára egyre
több ilyen szervezet alakul
majd a jövőben más településeken is.

gármester mondta el ünnepi
beszédét.
– A magyarság elhivatott
szabadságszeretete nem először, s talán nem is utoljára a
történelemben példát mutatott – kezdte Simó Károly. –
Példamutató volt ez a hősiesség, még akkor is, ha a szabadságért felkelők bátorságát évtizedekig árulásnak
hirdették, és ami még ennél
is fájóbb, úgy is tanították. A
pártállami diktatúra attól
sem riadt vissza, hogy holtukban is meggyalázza a

mártírok emlékét. Emlékszünk a 301-es parcellában
koporsó nélkül, arccal lefelé
eltemetett forradalmárokra.
Ez olyan gyalázat volt, amit
elfelejteni, megbocsátani
nem lehet soha! Mert, ami ma
vagyunk, az ő áldozatuk
árán született. A mártírokéból, a harcban elesettekéből,
a sebesültekéből, a meghurcoltakéból, az áldozatvállalók nagy seregéből. Ők azok,
akik megrengették a kommunista elnyomás birodalmát,
hogy aztán négy évtizedre rá

az végleg összedőljön – hangoztatta a szónok.
A november 4-ei megemlékezés koszorúzással folytatódott. Elsőként Érd város nevében Bács István, Simó Károly
és Tóth Tamás alpolgármesterek helyeztek el koszorút a
Megtorlás emlékművénél és
tisztelegtek 1956 mártírjai
előtt, majd a pártok, civil szervezetek képviselői és a város
polgárai is elhelyezték a megemlékezés virágait és mécseseket gyújtottak.
n BE

Adományból szépülő otthonok Költöznek az érdi szociális intézmények

Tanulássegítő módszert ajánl a diákönkormányzat
Az ifjúsági önkormányzat
nemrég elfogadott költségvetéséről tartott sajtótájékoztatót Tomka Lilla diákpolgármester. A testületet nyolcan
alkotják, a polgármester mellett két diák-alpolgármester és
a képviselők. Ellenszavazat
nélkül fogadták el a tízmilliós
költségvetést, ahogy a szervezeti és működési szabályzatot
(szmsz) is.
– 2,1 millió forintot szeretnénk fordítani egy kineziológiai, készségfejlesztő és tanulást
segítő módszer bevezetésére,
3,3 millió forintot tanulmányi
programokra, kirándulásokra, és 200–200 ezer forinttal
kívánjuk segíteni a végzős érdi
középiskolai osztályok terembérlését szalagavatóikra – is- Tomka Lilla diákpolgármestert további támogatásáról biztosította
mertette Tomka Lilla. Egymil- T. Mészáros András

A magyarság szabadságszeretete nem először, s talán nem is utoljára példát mutatott – mondta beszédében Simó Károly alpolgármester

Országszerte több mint 450 nagycsaládban ragadtak ecsetet az
elmúlt napokban, hogy kifessék otthonukat. Mindannyian abból
a festékadományból részesültek, amelyet a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) kapott. A sok esetben hátrányos helyzetű,
támogatásra szoruló háztartások a lehetőségeiket meghaladó lakásfelújításokat a Poli-Farbe hazai tulajdonú festékgyár több millió forint értékű adományából végezték el. A több mint 400 doboz
festéket 120 nagycsalád kapta meg, így csaknem 400 gyermek
környezetét sikerül szebbé varázsolni. Érden 17 nagycsalád otthona szépülhetett meg a festékadományoknak köszönhetően.

A napokban került sor a
Rómer Flóris téren elkészült, impozáns kivitelezésű
épület műszaki átadására,
amelybe hamarosan beköltözhet a Gyermekjóléti Központ. Ezzel egy időben azonban, a korábban a vele szemben lévő Családsegítő Szolgálat székhelye is megváltozik. Ennek egyszerű oka
van: mivel folyamatosan kiegészítik egymás munkáját,
a családokat ellátó szolgáltatások továbbra is egymáshoz közel szeretnének működni. Egyszersmind már
most felkészülnek arra a
2016-ban életbe lépő kormányrendeletre, amely szerint a jövőben a hasonló
szolgáltatásoknak egy szervezeti és szakmai egységben kell működniük.
– 2016. január 1-jétől a
gyermekjóléti központokat

és a családsegítőket összevonják. A megyei, illetve járási szintű szolgáltatásokat
nyújtó intézményeknek pedig családsegítő és gyermekjóléti központokat kell
létrehozniuk – tudtuk meg
Récsei Krisztinától, az Érdi
Szociális Gondozó Központ
vezetőjétől, aki hozzátette: a
Gyermekjóléti Központ az
érdi lakótelepről hamarosan
átköltözik a Bethlen Gábor
utcai – illetve Rómer Flóris
téri –, nemrégen elkészült
korszerű épületbe. Ez a szolgáltatás eddig az Emma
utca 7-ben működött, míg a
vele szembeni, Emma utca 8.
szám alatti épületben a Családsegítő Szolgálat várta
ügyfeleit. Úgy gondoltuk,
hogy – nemcsak az összevonás miatt, hanem praktikus
és szakmai okokból is – az
lenne ésszerű, ha a család-

segítő is követné a Gyermekjóléti Központot. Mivel az új
épülettel szemben, a Vörösmarty u. 31-ben is van egy
szolgáltatásunk – itt részesülhetnek nappali ellátásban a szenvedélybetegek –,
az elképzelés könnyen megoldható. A nappali ellátás
átköltözik az Emma utca
8-ba, a családsegítő meg a
Vörösmarty utca 31-be. Így
ismét sikerül elérnünk azt,
hogy – noha két épületben,
de – egymással szemben
működhet a családsegítés és
a gyermekjóléti központ
egysége.
A Gyermekjóléti Központ
új létesítményét az önkormányzat pályázati pénzből
és önrészből hozta létre, a
vele szembeni, Vörösmarty
utcai épületet pedig alig egy
éve újították fel kívül-belül.
n BE
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Ebben az évben nem kell nevezési díjat fizetni

A japánok barátságosak, de nem barátkozóak
A kész feladatlapokat az
alábbi címre várják:
Cimbora vetélkedő –
Nagyné Balázs Gabriella
Érdi Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola,
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky
u. 19–21.
További információ a
cimboraalapit vany@
gmail.com e-mail címen
kapható.

Újra indul a Cimbora irodalmi verseny
A feladatlapok összeállításakor főként kortárs írók
és költők műveiből válogattak és nyelvi feladatok
is várnak azokra, akik szívesen próbára tennék
irodalmi és anyanyelvi tudásukat.
nak egyénileg kell megoldani a feladatlapokat. Már másodikos kortól lehet nevezni,

mert a feladatok
úg y vannak összeállítva,
hogy minden korcsoportnak
meghatározott számú kérdésre kell válaszolnia, de
ahogy haladnak felfelé az
osztályok, úgy nő a megoldandó feladatok aránya is. A
legidősebbeknek – ők az ötödik és hatodik osztályosok –
mind a nyolc kérdésre válaszolniuk kell, míg másodikosoknak az első 5, a harmadikosoknak az első 6, a negye-

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓDRÓL AZ ISKOLÁKBAN
„Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladékgazdálkodási
rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP- 1.1.1/C/l3-2013-0018 kódszámú
pályázat keretén belül lehetőség nyílt Érd és térsége oktatási intézményeiben „Környezettudatos Életmód” témájú,
szemléletformáló rendezvény megtartására. Az általános
és középiskolás diákok számára egyaránt hasznos és
praktikus információkat tartalmazó előadás több száz
gyermekhez jutott el az oktatási intézményekben. A prezentáció során beszélgetés formájában megismerkedhettek a gyerekek többek között a szelektív hulladékgyűjtés
részleteivel. Érdeklődve hallgatták a háztartási hulladékok újrahasznosíthatóságát, illetve a komposztálás sokrétűségét. Kiemelt figyelmet kaptak azok az apró trükkök,
amelyekkel otthon, a háztartásokban energiatakarékosságot érhetnek el, hozzájárulva ezáltal a környezetünk
védelméhez és felmerülő költségeink megtakarításához.
Mindennapi példákon keresztül ismerhették meg a víztakarékosság fontosságát is. A lezajlott szemléletformálás
egyik fő célcsoportja a diákok, akiknek az egészséges
életmódra való nevelését és a környezettudatos szemlélet kialakítását nem lehet elég korán elkezdeni. A gyerekek aktív részvétele bizonyítja, hogy a szemléletformáló
rendezvényen elhangzott információkat megértették és
befogadták és bízunk benne, hogy
olyan tudást sikerült átadnunk
nekik, melyet a jövőben is
hasznosítani tudnak.
A projektről bővebb
információt a www.
erdiszelektiv.hu oldalon találhatnak.
Kohéziós Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

dikeseknek pedig az első 7
feladatot kell teljesíteniük.
Tollal kell dolgozni, és a
munkák külalakja is fontos,
mert pluszpontokat eredményezhet. A verseny állásáról
minden forduló után tájékoztatják a résztvevőket, az
eredményeket pedig meg lehet majd nézni a Cimbora
Facebook-oldalán és a Cimbora blogon. Ebben a klubvezetők vagy a szülők is segíthetnek, hogy a gyerekek beléphessenek az
oldalra. A verseny szervezője azt is elmondta,
hogy a beküldött
rajzokat is közölni fogják az interneten.
A feladatlapok megoldásához segédanyagokat is találnak majd
a diákok a Cimbora
oldalakon, tehát érdemes lesz ott böngészni! A megoldott feladatlapokat a megadott határidőig kell mindig postára
adni. A később feladott megoldásokat is elfogadják, de

nem éri meg késni, mert 10
pont levonás jár a határidő
be nem tartásáért – figyelmeztetett a drámapedagógus, viszont jó hír, hogy a
Cimbora alapítvány támogatóinak jóvoltából, ebben az
évben nem kell nevezési díjat
fizetni.
Nagyné Balázs Gabriella
nem árulta el, milyen kérdésekre kell választ adni, de
azt kiemelte, hogy nagyon
szeretné, ha valamennyi
érdi iskola csatlakozna a
Cimbora irodalmi versenyhez, mert a feladatok egy-

a kellemes időtöltésről nem
is szólva! Közben gyakorolhatják a gyerekek a szép- és
helyesírást is.
Néhány érdi iskolában
már régóta működik Cimbora klub, ott már értesültek az
idei versenykiírásról, de jó
lenne, ha ebben a tanévben minél több érdi
diák bekapcsolódna a
vetélkedőbe, hiszen
rengeteg olvasni szerető tanuló van váro
sunkban! Aki a négy
fordulóban a legtöbb
pontot g yűjti össze,
döntős lehet majd Durészt olvasásra, a könyv sze- naújvárosban, ahol áprilisretetére nevelik a diákokat, ban értékes díjazásért folyik
másrészt pedig segítenek a majd a megmérettetés.
n Bálint
szövegértés gyakorlásában,

Az eredményeket meg
lehet majd nézni a
Cimbora Facebook-oldalán
és a Cimbora blogon

November 11-e a lengyel függetlenség napja
296299

Elkezdődött a Cimbora levelezős irodalmi versenye,
amelyben a diákoknak négy
fordulóban kell
kitölteni és beküldeni a feladatlapokat.
A döntőt áprilisban tartják
Dunaújvárosban, ahol az egész
országból harminc tanuló
mérheti össze tudását.
A Cimbora versenyt a Cimbora Alapítvány szervezi, de
a vetélkedő ötletgazdája
Nagyné Balázs Gabriella, a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola drámapedagógusa, aki az izgalmas feladatlapokat is maga szokta összeállítani, tőle érdeklődtünk a
vetélkedő részleteiről.
A Cimbora verseny négy
fordulóból áll, és a diákok-

kultúra
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A barátunk ellensége a barátunk
Ma, lapunk megjelenésének napján, november 11-én ünneplik a lengyel függetlenség napját. Az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület a
korábbi évekhez hasonlóan az idén is szakmai programmal emlékezett
meg a lengyelek egyik legnagyobb nemzeti ünnepéről. A Csuka Zoltán
Városi Könyvtárban dr. Lagzi Gábor, a veszprémi Pannon Egyetem adjunktusa tartott kötetlen történelemórát a 20. századi eseményekről.
A lengyel–magyar barátságot ápoló kulturális egyesület rendezvényén Bazsóné Megyes Klára elnök köszöntötte a szervezet tagjait
és az est érdeklődő vendégeit, majd átadta a szót dr.
Lagzi Gábor egyetemi professzornak, aki a két ország
20. századi történelmét egy
órába sűrítve, megkísérelt
rámutatni a hasonlóságokra és a különbségekre,
hangsúlyozva, hogy leginkább a szovjet érdekszférába kerülve haladt párhuzamosan a két állam sorsa, de
a többi fontos történelmi
eseményt illetően már jóval
több a különbség, mint a hasonlóság.
A monarchia ideje alatt
például Magyarország erős
állami keretek között fejlődhetett, majd az I. világhábo-

rút követően a lengyelek a
nyertes oldalon találják magukat és az állam vezetői az
ország kiépítésén, a lengyel
határok kijelölésén fáradoznak, így 123 év után,
1918-ban sikerült újra egyesíteni Leng yelországot.
November 11-e tehát egyik
legnagyobb nemzeti ünnepük, amit a függetlenség
napjaként tisztelnek.
Mag ya rország ezzel
szemben 1920-ban, a trianoni diktátummal elveszíti területeinek és lakosságának
javát, így a két államot egészen más geopolitikai helyzetben éri a II. világháború.
Lengyelország mozgástere
be volt határolva, míg Magyarország a revízióban reménykedve, Németországhoz kötötte a sorsát. 1939ben, amikor Hitler meg-

szállta Lengyelországot és
Varsóban harcok folytak,
Magyarország még a béke
szigete volt, és a németeknek köszönhetően épült és
gyarapodott. Érdemes kiemelni – hangsúlyozta Lagzi Gábor –, hogy ennek ellenére, a magyar kormány
nem engedett a német nyomásnak, és befogadta a
megszállás elől menekülő
lengyeleket. Teleki Pál miniszterelnök a „barát ellenségét barátként” kezelve
nem akart részt venni a lengyelek elleni akcióban, sőt
befogadta és ellátást biztosított a lengyel menekülteknek.
A II. világháború után
azonban mindkét ország a
szovjet nagyhatalom érdekszférájába került, és ekkor
valóban párhuzamosan ha-

Ahol a licit lefelé megy
Pengeépületek, többszintes vasúti és közúti
közlekedés és lenyűgöző bonszajok a kertekben és parkokban – többek között ez is
jellemzi Japánt, amelyről rengeteg érdekességet hallhattunk a Magyar Földrajzi Múzeum
Világjáró esték előadás-sorozatában. November 3-án, a Japán tegnap és ma című esten
Gruber László középiskolai tanár mesélt a távoli
országban tett utazásáról.
Mint kiderült, Gruber
László, a bonyhádi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium tanára tíz évvel ezelőtt
ötödmagával nyerte meg Magyarországon azt a nemzetközi pályázatot, amit kéthetes japán tanulmányútra írtak ki, és csaknem 150 jelentkezője volt. Bár a kéthetes utazás elsődleges célja a
szigetország oktatási rendszerével való ismerkedés
volt, de eközben vendéglátóik természetesen megmutatták nekik Japán nevezetesladt a két ország történelme,
hiszen mindkét ország az
agráriumra építette a gazdaságát. Utoljára 1956-ban
tudtak egymásra hatni, sőt a
60-as években, Lengyelországban jobban őrizték a
forradalom és szabadságharc emlékeit, mint itthon.
Gomulka 1970-ig irányította Lengyelországot, Kádár jóval hosszabb ideig, de
a leng yel társadalom
„lázadékonyabbnak” bizonyult, mint a magyar, noha
a kommunisták mindkét államban megpróbálták – hi-

ségeit is, valamint e rövid idő
alatt alkalmuk volt a természeti és kulturális értékekkel is megismerkedni.
Japán az európai ember
számára egyszerre szokatlan és lenyűgöző – állapította
meg a szigetországról tartott
előadásában Gruber László,
majd hozzátette: mégsem érzett vágyat arra, hogy tartósan letelepedjen, mert úgy
fogalmazott: ott minden másként működik, mint ahogy
azt mi itt Magyarországon
megszoktuk. Egészen más a
telből finanszírozott – „jóléti intézkedésekkel” erősíteni a hatalmukat – fejtette ki
a történész, aki szerint a
két állam közötti különbség
abban is megmutatkozott,
hogy Lengyelországban töretlen maradt a homogén
katolikus egyház ereje, és
mintegy „védőernyőt” biztosított a társadalomnak. Magyarországon viszont akár
egymás ellen is ki lehetett
játszani a kisebb és sokféle
vallási felekezeteket.
Másik fontos különbség,
hogy a lengyeléknél nem

gondolkodásmódjuk, gyakran teljesen az ellenkezőjét
értelmezik annak, ami számunkra nyilvánvaló. Döbbenetes például a pontosságuk.
Annyira hajszálpontosak
minden helyzetben, hogy az
már szinte zavaró – fogalmazott a pedagógus.
Ug yanakkor a japánok
vendégszeretőek és barátságosak, ám nem barátkozóak,
és minden körülmények között rendkívül fegyelmezetten viselkednek.
Ezzel kapcsolatban egyik
fürdő- és szaunaélményéről
is beszámolt az előadó. Mint
mondta, igyekezett mindent
kipróbálni és megtapasztalni, de a 70 fokos forró vízbe
mégsem merészkedett be,
pedig a japánoknak ez természetes! Szokásaik egy részét meg lehet ugyan tanulni, de nem biztos, hogy sikerülne nekünk európaiaknak
azt az életmódot élni, amit
ők. Gruber László viszont
nagyon örült, hogy olyan he-

lyekre is eljutott, amelyeket
addig csak képeken láthatott. Tokió után Hirosima
következett, majd Kyoto után
Fuji szigete.
A valódi úti célról, a japán
oktatási rendszer megismeréséről Gruber László elmondta: noha hihetetlenül
hangzik, az ottani iskolák
még annyira sincsenek felszerelve, mint nálunk. A diákok viszont szigorúan formaruhában járnak iskolába, ám úg y tapasztalták,
hogy igencsak puritán az
intézmények berendezése.
Tokió roppant érdekes, de
zsúfolt város, ahol keverednek az építészeti stílusok is.
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Ugyanakkor a japánok roppant büszkék a hagyományaikra és szívesen megmutatják
a kyotói csodálatos aranypagodát vagy a legnagyobb
Buddha-templomot is. Egyébként érdekes megjegyezni,
hogy Japánban hosszú idő óta
nagy békében élnek egymás
mellett a sintoisták és a buddhisták, ami példaértékű a világban. Gruber László a világ
legnagyobb halpiacán szerzett élményéről is beszámolt.
Ide kora hajnalban érkeznek a
vásárlók, akik licitálnak a kínálatra, ám az az érdekes,
hogy a licit nem emelkedik,
hanem lefelé megy, és végül
az árus dönti el, meddig haj-

A Világjáró esték következő előadásán dr. Gercsák Gábor
egyetemi docens Tasmániába kalauzolja majd a résztvevőket. Időpontja: november 17., kedd 17 óra. Információ: Magyar Földrajzi Múzeum, Budai út 4. Tel: 06 23 363 036, www.
foldrajzimuzeum.hu
Érdekesek az égig érő „pengeépületeik”, de megtalálható itt az Eiffel-torony, a
Szabadság-szobor hasonmása is, és lenyűgöző volt a
többszintes vasúti meg közúti közlekedés látványa is
Tokióban.

landó engedni, mennyiért éri
meg neki eladni a portékát.
Érdekes, humorral fűszerezett előadás részesei lehettek az érdeklődők. Az est
Rajzó-Kontor Kornélia japán teaszertartási bemutan Bálint
tójával zárult.

volt kollektivizálás, a föld
megmaradt magántulajdonban, és formailag tulajdonképpen „többpártrendszer”
is létezett, tehát rosszul működött a kommunizmus! Így
fordulhatott elő, hogy komoly ellenzéki mozgalom
alakult ki, és a szakszervezetből párttá alakult Szolidaritás 1981-ben komoly veszélyt jelenthetett volna a
rendszerre, de Jaruzelski
saját erővel verte le az ellenállást, nem kellett a szovjeteket segítségül hívnia.

296295

kultúra

297038
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n Bálint Edit

NÉGY ÉVSZAK

Megnyitottunk!!!
Érd, Budai út 22.
Rotunda Üzletház

Mikulás és karácsonyi ajánlatunk:

Dekorációk, ablakmatricák, világító ablakégők,
illóolajok, mécsesek, kerámiák, csomagolóanyagok,
dísztasakok stb. hihetetlenül olcsón!
Intézményeknek, közületeknek kedvezményes árak!
Bazsóné Megyes Klára, az egyesület elnöke köszönti a rendezvény résztvevőit, valamint dr. Lagzi Gábor adjunktust

További kínálatunkból: naptárak, falmatricák, lufik,
partikellékek, eldobható műanyagok, iskolaszerek stb.
Várjuk kedves vásárlóinkat kellemes környezetben!”

292350
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III. Érd Szépe

Érd S
Szépe
zépe

Szépségkirálynő választás

JELENTKEZZ TE

IS!

A feltételeket megtalálod a verseny
facebook és weboldalán!
Legyél TE 2016 Királynője!
Viseld TE a gyönyörű ZEMA porcelán koronát!
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.

Grafikai
partnerünk:

NAPOK ÉRDEN – 2015
AADVENTI
K
KARÁCSONYI ANGYALOK
ADVENTI műSOR A VÁROSKözPONTI SÉTÁNYON

November 29.
vasárNap
15–18 óráig

15–16 óráig: A habilitációs Központ Csengettyű Együttesének koncertje,
bETLEhEmES a marianum Általános Iskola diákjaival és
a Lukin László Alapfokú és művészetoktatási Intézmény
növendékeinek karácsonyi dalokból összeállított műsora.
16 óra:

Karácsonyi angyalok címmel – GRYLLuS VILmOS koncertje

17 óra:

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A város polgármestere és az egyházak képviselői osztják meg
az ünneppel kapcsolatos gondolataikat, majd közösen gyújtják
meg az első gyertyát, amely az adventi szellemiséget és
egymásra figyelést jelképezi a következő egy hónapban.

Vendégeink: T. mÉSzÁROS ANDRÁS polgármester,
hAJDÚ FERENC római katolikus plébános,
LAbOSSA PÉTER evangélikus lelkész,
SzAbó mIhÁLY görög katolikus parókus és
DR. VASSNÉ bAKI ILONA református lelkész.
Közreműködik a Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar
Karnagy: Pálinkás Péter
A rendezvényen karácsonyi kézműveskuckó és játszóház várja
a kisgyermekes családokat. Vezeti: Tamaskáné Jakab margit.

ÜÜNNEP – VÁSÁRY ANDRÉ
AAz IGAzI mIKuLÁS

ADVENTI KONCERTJE A műVELőDÉSI KözPONTbAN
Belépő: 2000 Ft.

zENÉS bÁbELőADÁS ÉLő mIKuLÁSSAL A műVELőDÉSI
KözPONTbAN – Az AmETISzT bÁbSzINhÁz műSORA

december 4.
péNtek
18 óra
december 6.
vasárNap
11 óra

Belépő: 800 Ft. Csomagjegy: 600 Ft.
A mikulástól minden gyermek ajándékot kap,
melyet az előre megvásárolt csomagjegy ellenében vehet át.

KKARÁCSONYVÁRó
A műVELőDÉSI KözPONTbAN

Kedves Lengyelek és Barátok!
Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a „Szombat esti Kultúrkör” előadás-sorozatának második előadására, melynek címe:

„Ünnep a lövészárokban”
Előadó: dr. Stencinger Norbert történész
Az előadás időpontja: 2015. november 14., szombat 16 óra
Helyszín: Vörösmarty Mihály Gimnázium
II. emelet 6-os terem, Érd, Széchenyi tér 1.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Miből lesz a cserebogár?
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
hat alkalomból álló rendezvénysorozatának második
állomása 2015. november 20-án, 15–16 óráig kerül
megrendezésre.

A rendezvény célja a Márton-napi hagyományok
felelevenítése, lampionos felvonulás.
Program: Kézműves foglalkozás, német népi játékok, zenemozgás, néphagyományt őrző színdarab, játékfüzérek.
Információ: Faragó Ilona 06 30 636 8988
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

2030 Érd, Alsó u. 9. – Tel.: 23/365-490;
www.szepesmk.hu – e-mail: programok@szepesmk.hu

2015. december 6-án,
vasárnap 11 órakor

AZ IGAZI MIKULÁS
zenés bábelőadás élő Mikulással
az Ametiszt Bábszínház előadásában.

Belépő: 800 Ft
Csomagjegy: 600 Ft

Az erdő kis lakói izgatottan várják a Mikulást. Igaz, hogy csak
az embergyerekeknek hoz ajándékot? Vagy a kíváncsi állatkák is
kapnak valamit? Sok-sok játék, kaland, móka, s végül hoppon marad
a ravaszdi róka! A történet végén megérkezik az igazi Mikulás is.
Szereplők: Nyúl mama, Nyúlfi, Brumi, Róka, Borz úr, Varjú és a Mikulás

december 20.
vasárNap
15–17 óráig

15–17 óráig KREATÍVSAROK – karácsonyi ajándéktárgyak és díszek készítése
mESEFALVA – Interaktív mese és kiállítás Szép Adrien bábkészítővel
16 óra
hADIKFALVI bETLEhEmES a színházteremben.
Szervező az Érdi bukovinai Székelyek Egyesülete, közreműködik
a bukovinai Székely Népdalkör.
A programokra a belépés ingyenes.

Minden gyermek ajándékot kap a Mikulástól, melyet
az előre megvásárolt csomagjegy ellenében vehet át.
Jegyek november 27-ig vásárolhatók elővételben
a művelődési központ pénztárában.
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Érden nincsen stadion
„Isten egyenesen ír,
görbe vonalakon”

Ha zenésznek és színésznek akarnék imponálni, választhatnék, intermezzo
vagy közjáték volt-e életemben az az idő, amikor az érdi
futballpálya gondnoka voltam. Régi (érdi) történet, abból az időből, amikor a megfelelő káder, Érden is, bárhogy dönthetett rólunk, a
sorsunkról – és lényegében
nem volt apelláta. (Amikor
az állásomhoz járó szolgálati lakást a tanácselnök másnak játszotta át, életutam felén túl főiskolára felvételizve, negyedszer is újrakezdhettem az életem.) Így és
ezért lettem akkor építészként könyvtáros, pedagógus,
majd újságíró is.
A focipálya melletti kis
sárga házban lakott egy mindig jól fésült, ősz hajú, öltönyös öregúr, Naményi Béla
bácsi. Munkába jövet-menet,
edzések és meccsek alkalmával szót váltottunk, beszélgettünk. Béla bácsi úgy
hozzátartozott a pálya képéhez, ahogy egyesek kocsmabútorrá is lehetnének. Azután elsodródtam arról a
környékről, évekig nem is
jártam arra – érthető módon.
Csak a szívem dobbant meg
jobban, ha a temető környékén járva a labda döngését
vagy a szurkolók felzúgó ricsaját meghallottam.
Az egyik focistától, vagy
talán a Sörös öccsétől hallottam az öregúr halálhírét.
Amikor arrafelé vitt az utam,

a ház előtt, nagy kupacban
mindenféle használt bútor,
lim-lom hevert. Megelőztem
a kukásokat és a lomisokat,
a szél-szétfútta, senkit nem
érdeklő régi újságokból egynéhányat magammal vittem
emlékbe.

Focistának lenni jó
(volt)
Úttörő válogatott voltam,
hatodikos, amikor anyukám
elengedett a (havonként?)
Fradi pályán tartott toborzóra. Vagy hatvanan toporogtunk izgatottan a vaskapu
előtt, amikor Száger Misi
bácsi kilépett a lötyögős,
fakó tréningruhájában és végignézve a társaságon, beengedett néhány gyereket.
Köztük engem is. Amit azokban az években tanultam –
sokszor nevenincs edzőktől,
tornatanáraimtól – a játék
taktikájából, technikájából –
annak hiányát nem egyszer
látom a mai focistáknál.
Annak idején (1950–60-as
években) mindenki, mindenhol focizott. A főváros lebombázott házai helyén éktelenkedő foghíjakon, az utcákon,
a tereken és az atomháború
veszélyére előkészített méretes vízgyűjtő betonteknőkben. Falu szélén, réten, legelőn, úton, útfélen, akár gidres-gödrös focipályákon.
Minden magára valamit is
adó falucskának és a váro
sokban szinte minden gyárnak, vállalatnak volt futballpályája. Bajnokságot rendeztek a gyárak, gyáregységek,

Urbán László – Sajtótükör:
Pest Megyei Hírlap, 1983. július 20.

Miért nincs
szemtanú?
Meg szám lá l hatatlanul
sokszor írtunk már értelmetlen rombolásokról.
A garázdákról szóló történeteket újabb adalékkal gazdagította Nagy József érdi
olvasónk. Levelében felháborodottan számol be arról,
hogy az érdi 7. számú általános iskola vadonatúj sporttelepét feldúlták ismeretlen
tettesek. A térséget a gyer-

meknapra adták át rendeltetésének, felnőttek és gyerekek dolgoztak ott ezt megelőzően, hogy széppé, minél
rendezettebbé tegyék az új
pálya környezetét. A telepet
átadták és sajnos, nemcsak a
gyerekek vették birtokukba,
hanem a helyi rettegett ifjoncok is, akik igyekeztek minél
előbb tiszteletüket tenni a
pályán, hogy itt is megtegyék

ben. Egy oklevelet, amelyről
szinte teljesen megfeledkeztem. Pontosabban: nem is
emlékszem, mikor vittem fel
a többi, nélkülözhető lim-lom
közé a padlásra. Ugyanis,
mivel nincs hétvégi házunk,
sem pince a szőlőben (mivel
már szőlője sincs a családnak), nálunk ezek a holmik a
padlásra kerülnek. Ezért
szinte a felfedező utakhoz
hasonló eredménnyel és váratlan meglepetésekkel szolgál, ha néha odafönt kotorászom.
Nézegetem ezt az oklevelet. Kissé merev virágdísz
ornamentikával keretezett
halványzöld mezőben két
angyal tartja, fent középen,
a lapot megkoronázó koronás magyar címert. Alatta a
szöveg, így.
„KÖZÉPM AGYARORSZÁ
GI LABDARUGÓK / ALSZÖ
VET
SÉ
GE / OKLEVÉL. /
A Köz épm ag yaro rs zág i
Labdarugók Alszövetsége /
ezen oklevéllel igazolja,
hogy a kebelébe tartozó /
Érdi Katholikus Kör / buzgó
és derék csapata 1933-34
bajnoki évben / MÁSOD OSZTÁLY / Németh Zoltán / CSOPORTJÁNAK / első / HELYEZETTJE LETT. / Ennek hiteléül jelen oklevél kiadatott. /
Budapest, 1934. évi augusztus hó 23-án. / A KÖZÉPM A
GYARORSZÁGI LABDARUGÓK ALSZÖVETSÉGE / NEVÉBEN / Vághy Kálmán / főtitkár. / Kovács Mihály / elnök.
Kopottas, légypiszkos paHol van már a fél tucatnál
pírlapot forgatok a kezem- több érdi focicsapat, ame-

éttermek, szállodák, középiskolák – és mindenki, mindenhol. Focizott öregfalu újteleppel, öregek a fiatalokkal, legények a nős emberekkel, soványak a kövérekkel.
Korántsem élvonalbeli, vidéki csapatok (edzőkkel, intézőkkel, klubelnökkel, közpénzből támogató káderekkel kibővítve) mégis tudtak
az irigyelt, nyugatnak számított „jugóban” edzőtáborozni. A körülmények a
nyolcvanas években kezdtek
megváltozni.
A beépíthető sík területeket, a sportpályákat megszüntették az üzemek, eladták a gazdasági vezetők,
megfelelő jogászi háttérrel.
A vállalati gmk-k alakulása
és a megjelentő spontán és
előprivatizáció idején a gazdagodás lehetőségét mohón
megragadó, döntési helyzetben lévők elsőként a sportpályákat adták el, azután az
üdülőket és egyéb szabadidős meg kulturális létesítményeket. Az egészséges
testmozgásra, kikapcsolódásra alkalmas pályák ezreiről beszélek. Megszűntek a
focipályák.
A kormány manapság értetlenséget kiváltó intézkedései, amelyekkel 10 év alatt
évi 100 pálya megépítését
irányozták elő, megvalósulásuk esetén is csak az 1990-es
állapotra állíthatnák vissza
a helyzetet.

Egy oklevél

azt, amit egyre több helyen
és egyre gyakrabban véghezvisznek. A pálya szélén
álló épületeket a felismerhetetlenségig tönkretették, a
drótüveg ablakokat aprólékos gonddal feldarabolták, a
feltört ablakokon keresztül
behatoltak a kis házikók belsejébe, ahol a terület korábbi
használói többek között poroltó készülékeket is tároltak.
Ezekből a tűzoltó készülékekből kiengedték a port, s
csatatérré változtatták az iskola sportpályáját.
A rongálók még azt a fáradságot sem vették maguknak, hogy megvárják, amíg
besötétedik, mindezt világosban tették, egy olyan közterületen, amely lakóházak
közé ékelődik. Számolniuk

kellett tehát azzal, hogy
meglátják őket, de úgy látszik, nem tartanak a leleplezéstől. Miért? Mert az arra
járó vagy közelben lakó, ha
fel is háborodik, nem mer
közbeavatkozni, ami nem is
csoda, mert ezek a randalírozók valóban erősek, ráadásul csapatostul járnak.
Nem tanácsos ujjat húzni
velük. Rendőrért szaladni
nincs értelme, mert mire a
bejelentő odaér, a járőrkocsi
pedig vissza, annyi idő telik
el, hogy a romokon időközben kinő a fű.
Mi tehát a megoldás? Tény,
hogy nem lehet rendőrt állítani minden létesítmény mellé, s azt is hiába szorgalmazzuk, hogy lépjen közbe a lakosság, hiszen senkitől se

lyekről meséltek nekem? És
a pályák? Ki emlékszik a gödörre, a levente pályára? És
ki őrzi meg a régi Érd, a régi
érdiek emlékeit?

Az ófalusi pálya
Érd-Ófalu északi határán
túl, még a csordogáló Sulákpatakon is túl, arra balra,
jegenyefasorok árnyékában
zöld füves sportpálya lapul.
Az egykori ófalusi focipálya. Valamikor, már talán
negyven éve még voltam ott
eg y barátságos focimec�csen. Amolyan hétvégi „ulibuli meccs” volt, utána sör.
Sok.
A már említett változások
szele az érdi rögbiseket sodorta oda. Mert a változást
akarók „vigyázó szemeikkel” a sport területén sem
itthonra, hanem nyugatra
tekintettek. A csapat az
OTP-n keresztül kapott tízmilliós támogatást felhasználva, jelentős önkéntes
munkával kialakította a
pályát, felújította az öltöző
épületét. Azután az nemsokára leégett. „A többi néma
csend…”
A manapság tájékozódást
segítő térképek vagy nem is
jelzik a pályát, vagy, jó esetben, pl. az irany
m agyar
orszag.hu térképén, diszkrét
fekete pötty mellett felirat:
Érdi Baseball.
Jártam egy meccsükön.
A nyugatmajmolással kapcsolatos elvi kifogásomat elsodorta a vidám gyerekzsivaj, az izgatott szülők harsány drukkolása. Mert jó
minden szabadban űzhető
sport, amelyet a gyerekeink
egyáltalán elfogadnak.
n Votin József

várhatjuk el, hogy tegye kockára testi épségét. Van azonban egy járható út: a kérdéses sportpálya szomszédságában is biztosan lakik
olyan ember, aki igényelt telefont. Ha soron kívül megkapná a távbeszélőt, azzal a
feltétellel, hogy amennyiben
ismét megjelennének a területen a rombolni vágyók, értesítenie kell a rendőrséget,
ez talán segítene valamit a
helyzeten.
Mert nem elég megalkotni
valamit, arról is gondoskodni kell, hogy megmaradjon.
Érdemes lenne tehát biztosítani, hogy a szemtanúk a
lehető legrövidebb időn belül értesíthessék azt a szervet, amelyiknek a beavatkozás a dolga.
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Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
2015. november 16-tól november 22-ig
KÉZIMUNKA KLUB
Ötletes csomagolások, díszek
készítése
Részvételi díj: 300 Ft
Minden harmadik szombaton 10 órakor

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

Meridian torna
ingyenes gyakorló klub
Hétfőnként 9 órakor
Szókratész Klub
Minden páros héten kedden 15–16 óráig

ben a művelődési központ pénztárában. Belépőjegy 800 Ft,
csomagjegy 600 Ft
December 6-án, vasárnap 11 órakor
A Szepes Gyula Művelődési
Központ termei bérbe
vehetők kulturális,
közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
(06 23 365 490/105).

Vitalitás Klub
A természetgyógyászat mód
szerei, lehetőségei.
Mi mire használható legered
ményesebben?
Előadó: Makai József aku
PROGRAM
presszőr
November 16-án, hétfőn 17 órakor
2030 Érd, Budai út 4.
SZÍNHÁZBÉRLET 2015. ŐSZ
Tel.: 06 23 363 036
Guzsalyas
III/2.
www.foldrajzimuzeum.hu
kézimunkaszakkör
Ma estére szabad a kecó,
info@foldrajzimuzeum.hu
Minden csütörtökön
avagy a londoni szextett
Nyitva tartás: keddtől vasárna15-től 18 óráig
Bulvár burleszk két részben
pig 10-től 18 óráig
Szövőszakkör
November 15-én, vasárnap 15 órakor
Minden szerdán 14.30-tól 18
PROGRAM
óráig
IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Helyszín: Lakótelepi
VILÁGJÁRÓ ESTÉK
SZÍNHÁZBÉRLET 2015. ŐSZ III/3.
Klubövezet, Enikő u. 2.
Geográfus szemmel Tasmá
Felhívjuk kedves
Vezeti: Tamaskáné Jakab Margit
niában
színházlátogatóink figyelmét,
Tel.: 06 30 213 1209
Dr. Gercsák Gábor egyetemi dohogy a decemberi 13-án,
A szakkörökhöz folyamatosan
cens (ELTE Térképtudományi
vasárnap 15 órára meghirdetett
lehet csatlakozni!
Tanszék) előadása.
Minden érdeklődőt
SZERETEM A FELESÉGEM
Földrajzi mozaikok a déli félteszeretettel várunk!
című előadás időpontja,
ke távoli szigetéről, ismerkedés
néhány színész anyaszínházi
a hangutánzó madárral, a
ELŐZETES
elfoglaltsága miatt december
kookaburrával.
ÉRDI DUMASZÍNHÁZ
6-án, vasárnap 15 órára
Dombóvári István, Beliczai November 17-én, kedden 17 órakor
változik. Megértésüket köszönjük!
Balázs és a Szomszédnéni
Állandó kiállítások
Produkciós Iroda műsora
KIÁLLÍTÁS
Jegyek 2900 Ft-os áron kapha- Magyar utazók, földrajzi fel
tók a művelődési központ pénz- fedezők
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Teljes árú jegy: 800 Ft
tárában.
Imák kéznyomokban és sóha November 25-én, szerdán 19 órakor
Kedvezményes jegy: 400 Ft
jokban
Tanos Miklós fotókiállítása
A Kárpát-medence tudomá
KOSARAS KATALIN-BÁL
Megtekinthető december 8-ig
Tombola, családias hangulat, nyos feltárói
élőzene.
Teljes árú jegy: 800 Ft
Közreműködik a SIKULUS ze- Kedvezményes jegy: 400 Ft
KAMARATEREM
3276 Expedíciós nap, a múze
Ács József Ferenc festőmű nekar.
Belépőjegy ára 3000 Ft. Jegyek umalapító Balázs Dénes geo
vész emlékkiállítása
csak elővételben kaphatók!
gráfus újraolvasva
Tel: 06 23 364 097, 06 30 597 8817 Teljes árú jegy: 400 Ft
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
November 28-án, szombaton 20 órától Kedvezményes jegy: 200 Ft
Ács Valéria Mária kerámiái

ÜNNEP
Vásáry André adventi kon
certje
DUNA-ART FOTÓKLUB
Belépőjegy: 2000 Ft. Jegyek előMinden páratlan hét keddjén 18 órakor vételben kaphatók a művelődési
Helyszín: Lakótelepi Kluböve- központ pénztárában.
zet, Enikő u. 2.
December 4-én, pénteken 18 órakor
Képértékelés, decemberi fotó
AZ IGAZI MIKULÁS
kiállítás anyagának válogatá Az Ametiszt Bábszínház elő
sa
adása
November 17-én, kedden 18 órakor
Zenés bábelőadás élő Mikulással
IRODALOMKEDVELŐK
Minden gyermek ajándékot kap
KLUBJA
a Mikulástól, amelyet az előre
Havonta egy alkalommal
megvásárolt csomagjegy elleAz őszi pályázat díjkiosztója nében vehet át. Jegyek novemNovember 20-án, pénteken 18 órakor
ber 27-ig vásárolhatók elővételKLUBÉLET

A Múzeum tetőtéri
előadóterme és a kocsiszín
rendezvényekre bérbe
vehető kulturális,
közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Esküvő, gyerekprogramok,
politikamentes
rendezvények. Információ:
Kovács Nóra 06 23 363 036.

November 17., kedd 17 órakor
FOGLALKOZÁSOK
Mesés zenék – zenés mesék:
Csipkerózsika
Balett, zene és mese Csajkovszkij művére alapozva
A csoportokat csak telefonos
egyeztetés után tudjuk fogadni.
Kérjük, hogy időpontot legalább
egy héttel előre egyeztessenek!
Novemberben folyamatosan
KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVA TARTÁSA

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól és díjszabásáról érdeklődjön a fenti telefonszámon vagy honlapunkon. A
könyvtár részlegeibe 18 éves
korig és 70 éves kor felett INGYENES a beiratkozás. Családi jegy váltása, érvényes diákigazolvány, pedagógusigazolvány és nyugdíjasigazolvány is
kedvezményre jogosít. A fenti
kedvezmények a zenei könyvtár nem hagyományos típusú
anyagának (CD, DVD) kölcsönzésére nem vonatkoznak!
PROGRAMVÁLTOZÁS!
Felhívjuk kedves látogatóink
figyelmét, hogy a Felnőtt
könyvtárban, a Spiró Györg�
gyel november 11-ére meghir
detett író-olvasó találkozó a
szerző váratlan külföldi útja
miatt elmarad!
Gyermekkönyvtár
KREATÍV KEDD
Könyvbemutató
Nógrádi Gergely: Az olvasás
fontosságától az írói hivatás titkáig
A találkozó után kedvezményes
áron vásárolhatnak a szerző
könyveiből. Csoportot csak bejelentkezés esetén tudunk fogadni!
November 18-án, szerdán 13.30 órakor

Felnőttkönyvtár
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
Gyermekkönyvtár
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
Zenei könyvtár
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
Parkvárosi
fiókkönyvtár
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig
Jószomszédság
Könyvtára
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
2030 Érd, Alsó u. 2.
E-mail: erdigaleria@gmail.
com
Tel.: 06 23 360 143
A Galéria vasárnap és hétfő kivételével nyitva 10–18 óráig

Foglalkozások
Csillagászat
A foglalkozás során a Napról és
a körülötte keringő bolygókról
beszélgetünk a gyerekekkel
Hely- és sporttörténeti kiállí Márton-napi ludak készítése
tás
Kreatív foglalkozás
Teljes árú jegy: 400 Ft
A foglalkozások 1 órás időtartaKedvezményes jegy: 200 Ft
múak, és a csoportoknak ingyenesek. A csoportokat csak teleValamennyi kiállítás megtekin- fonos egyeztetés után tudjuk Kovács Johanna képzőmű
vész kiállítása
tésére jogosító teljes árú jegy fogadni.
A kiállítás megtekinthető 2015. no
1000 Ft, a kedvezményes jegy
ára 500 Ft, tárlatvezetési díj Kérjük, hogy időpontot legalább vember 14-ig
egy héttel előre egyeztessenek!
3000 Ft kiállításonként.
Novemberben folyamatosan
Az Érdi Művésztelep kiállítá
sának megnyitója
Időszakos kiállítás
ZENEI KÖNYVTÁR
Megnyitja Novotny Tihamér
A hosszú fehér felhők földjén
művészeti író
– Kércz Tibor új-zélandi ter ZENEI KLUB
Közreműködik Szatmári Krismészetfotói
Irodalom, zene és gyógyítás
A kiállításra a belépés díjtalan! Vendég: Dr. Karácsony István tóf szaxofonon
onkológus főorvos, író
Megtekinthető december 31-ig.
November 20-án, pénteken 18 órakor

műsor

ÉRDI ÚJSÁG

Így írok én...

A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
IRODALMI PÁLYÁZATOT HIRDET
ÉRDI, ÉRD KÖRNYÉKI FIATALOK RÉSZÉRE
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL.

A pályázat témája kötetlen.
KATEGÓRIÁK:
vers, mese, monda, rövid elbeszélés
A PÁLYAMŰVEK BEADÁSI HATÁRIDEJE:

2016. JANUÁR 11.
A pályaműveket az alábbi címekre várjuk:
elektronikus formában a wolf.katalin@szepesmk.hu e-mail címre
vagy a Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó utca 9. postacímre.
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
maximális terjedelem 10 000 karakter, 2 centiméteres margók, 1-es sorköz.
A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét,
értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét, életkorát és a tanintézet nevét.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására
2016-ban a MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor
a Szepes Gyula Művelődési Központban.
További információ Wolf Katalintól kérhető a következő telefonszámon:
06/23/365 490 – 115-ös mellék.

November 16., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Jazzland ism. 31. rész
20:00 Labdarúgó-mérkőzés
Érd–Tatabánya FC
21:40 K özlekedés XXI. 15/5. rész
ismeretterjesztő filmsorozat
22:10 Híradó
22:25 Párbeszéd
22:40 Fogadóóra
23:10 Fény-Kép kulturális magazin
23:40 É rdi Panoráma
heti események összefoglalója
0:10 Híradó
0:25 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
November 17., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
Kulturális magazin
20:00 Vámos Miklós műsora 31. rész
20:55 Polgár-társ
Vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:25 Híradó
21:40 Párbeszéd
21:55 Örökségünk 15/5. rész
ismeretterjesztő filmsorozat
22:25 Tea két személyre 32. rész
22:55 Mozgás Sportmagazin
23:25 Híradó
23:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
November 18., SZERDA
19.00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19.30 Mozgás Sportmagazin

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

20.00 KalandoZoo 32. rész
20.30 Híradó
20:45 Két félidő a pokolban
fekete-fehér magyar játékfilm 12 éven
felülieknek R: Fábri Zoltán
22:50 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23.05 Érdi Panoráma
heti események összefoglalója
23.35 Mozgás Sportmagazin
00.05 Híradó
00.20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
November 19., CSÜTÖRTÖK
19.00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19.30 Kézilabda-mérkőzés Érd–Siófok
21.00 Tea két személyre 33. rész
21.30 Sztárportré 20. rész
22.00 Híradó
22.15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
22:30 Örökségünk 15/5. rész
23:00 Fény-Kép kulturális magazin
23:30 Mozgás Sportmagazin
0:00 Híradó
0:45 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
November 20., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 33. rész
20:00 Jazzland 32. rész
20:30 Herkulesfürdői emlék
színes, magyar játékfilm,12 éven
felülieknek, R: Sándor Pál
21:55 Híradó
22:10 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról

10.00 I rodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 Bigyó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 H
 azafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Z ene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 R ockbarlang Gidófalvi Attilával
CSÜTÖRTÖK
06.00 N
 apos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 I rodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 H
 azafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Z ene óra
Popzene mindenkinek
19.00 J azzPresszó Birta Mikivel
Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja
20.00 H
 allgass hazait
– magyar zenék magazinja
PÉNTEK
06.00 N
 apos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 I rodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 JazzPresszó ism.
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22:25 Fogadóóra
kérdezzen a polgármestertől
22:55 Mozgás Sportmagazin
23:25 Híradó
23:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
November 21., SZOMBAT
19.00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19.30 Polgár-társ Vallási, nemzetiségi, civil
társadalmi magazin
20.00 Épitészet XXI. 15/5. rész ismeretterjesztő film korunk építészetéről
20:30 Érdi Panoráma ism.
A heti események összefoglalója
21.00 Két félidő a pokolban ism.
fekete-fehér magyar játékfilm,12 éven
felülieknek, R:Fábri Zoltán
23:05 Örökségünk 15/4
Ismeretterjesztő sorozat
23:35 Érdi Panoráma
heti események összefoglalója
NOVEMBER 22., VASÁRNAP
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19.30 Tea két személyre 33. rész ism.
20.00 Polgár-társ ism. Vallási, nemzetiségi,
civil társadalmi magazin
20.30 Épitészet XXI. 15/5. rész ismeretterjesztő film korunk építészetéről
21.00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
21.30 Csak tükörben
21:40 Herkulesfürdői emlék ism.
színes, magyar játékfilm, 12 éven
felülieknek, R: Sándor Pál
23.05 Érdi Panoráma ism.
23.35 Híradó

12.00 Tánczenei koktél
14.00 H
 azafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Z ene óra Popzene mindenkinek
19.00 E sti Mix Pop, duma, satöbbi
SZOMBAT
8.00 H
 étvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 K öztünk 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 K is esti zene
VASÁRNAP
8.00 H
 étvége 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 H
 eti menü
Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód
magazinja
20.00 K is esti zene
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Tá jékoztató

az őszi bio- és zöldhulladék elszállításáról
Az önkormányzati rendeletnek megfelelően az ÉTH 2015. november 1. és december 15. között végzi el a zöld- és biohulladék őszi gyűjtését. Kérjük, hogy a zöldhulladékot zsákban
helyezzék az ingatlan elé az ütemterven feltüntetett időpontban.
A gyűjtés-szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Amennyiben idegen anyagot találunk a zsákokban, úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadjuk. A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, s a zsákokat nem adjuk vissza.
FONTOS!
A gyűjtést egy időben több helyszínen kezdjük meg, ezért az ütemtervben feltüntetett kezdő napon reggel 7 órára kérjük kihelyezni a zsákokat az ingatlan elé.
A zöldjárat ideje alatt (2015. november 1-jétől 2015. december 15-ig) a hulladékudvarba – az önkormányzati rendeletnek megfelelően – beszállított lakossági zöldhulladékot nem számítjuk be az adott ingatlan éves ingyenes (250 kg/ingatlan/év) beszállítási keretébe.

ÜTEMTERV
2015. november 14.
Arany J. u. Bagoly köz. Bagoly
u. Báthory I. u. Berzsenyi D. u.
Bethlen G. u. Bibic u. Bíró u.
Bölömbika u. Cankó u. Cinke u.
Csalogány u. Csér u. Csíz u
Csóka u. Damjanich J. u. Daru
u. Deák F .u. Délibáb u. Díjnok
u. Dobó I. u. Ellenőr u. Elnök u.
Előadó u. Elöljáró u. Emil u. Ercsi út Erkel F. u. Eszperantó tér
Fácán köz Fácán u. u. Fecske u.
Fehérvári út Feketesas u.Ferenc u. Fogoly u. Fülemüle u.
Fürj u. Gábor u. Gárdonyi G. u.
Gellért u. Gém u. Gépíró u. Gereben u. Gergely u. Géza u.
Gólya u. Gyakornok u. György
u. Győző köz Gyula u. Haris u.
Harkály u. Hattyú u. Héja u.
Hírnök u. Hivatalnok u. Holló
tér, Holló u. Huba u. Hunor u.
Hunyadi J. u. Imre u. Intéző u.
Írnok u. István u. János u. Jegyző u. Jenő u. Jókai u. József tér
Kakukk u. Kálmán u. Kanári u.
Kánya u. Károly u. Karvaly u.

Kelemen u. Kende u. Képviselő
u. Keselyű u. Keve u. Kócsag u.
Kond u. Koppány u. Kossuth L.
u Könyvelő u. Könyves K. u.
László u. Liszt F. u. Lóránd u.
Madách I. u. Martinovics I. u.
Mátyás K. u. Mérnök u. Mikes
K. u. Miklós u. Mikszáth K. u.
Munkácsy M. u. Nagy L. u. Orvos u. Ölyv u. Pacsirta u. Pál u.
Papagáj u. Páva u. Pelikán u.
Péter u. Petőfi S. u. Pintyőke u.
Rákóczi F. u. Riminyáki út Ruca
u. Sándor u. Sárgarigó u. Sas u.
Seregély u. Sirály u. Sólyom u.
Stiglinc u. Szajkó u. Szalonka u.
Szárcsa u. Szarka u. Szent István u. Szent László tér Taksony
u. Tanár u. Tanácsos u. Technikus u. Tervező u. Thököly I. u.
Tisztviselő u. Titkár u. Tolmács
u. Tollnok u. Tompa u. Tó u. Töhötöm u. Tudós u. Turul u. Túzok u. Ügyész u. Ügyvivő u.
Vadkacsa u. Vadlúd u. Varjú u.
Velencei út Vércse u. Vince u.
Vöcsök u. Vörösmarty M. u. Zámori u. Zoltán u. Zrínyi M. u.
Zsolt u.

2015. november 21.
Áfonya u. Akácfa u. Almafa u.
Alsóerdősor u. Alsóvölgyi u.
Árnyas u. Árvalányhaj u.
Ászok u. Aszú u. Avar u. Badacsonyi u. Bajuszfű u. Bakator
u. Barackfa u. Bazsarózsa u.
Begónia u. Beléndek u. Bem
köz Benedek u. Berkenye u.
Bikavér u. Bodzafa tér Boglárka u. Bogyó u. Bojtorján u.
Bokor u. Bokrétafa u. Bor u.
Borbolya u. Boróka u. Borostyán u. Buxus u. Burgundi u.
Búzavirág u. Bükkfa u. Cédrusfa u. Ciklámen u. Citromfa
u. Csap u. Csenkesz u. Cseresznyefa u. Cserfa u. Cserje
u. Csicsóka u. Csormolya u.
Csorbóka u. Csopaki u. Dália
u. Dercefű u. Dinka u. Diófa u.
Donga u. Ébenfa u. Égerfa u.
Eperfa u. Estike u. Ezerjó u.
Facélia u. Fagyöngy u. Fátyolvirág u. Felsővölgyi u. Fenyőfa u. Fenyves köz. Fodormenta u. Folyondár u. Furmint u.
Fügefa u. Fűzfa u. Galagonya
u. Georgina u. Gesztenyefa u.

Pályá zat

az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
rendszergazda munkakörének betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtar
tama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Rendszergazdai feladatok ellátása az Érdi
Tankerületen belül változó munkahelyen.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, Programtervező informatikus főiskolai vagy felsőfokú számítástechnikai programozó OKJ-s végzettség
vagy rendszergazda felsőfokú OKJ-s végzettség,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség, nem áll foglalkozástól
való eltiltás hatálya alatt
A pályázat részeként benyújtandó ira
tok, igazolások: 90 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás
alatt, iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolata, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének idő
pontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. november 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Pintérné Bernyó Piroska nyújt, a
06 23 365 140-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska
részére a gardonyi.erd@gmail.com e-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. november 25.
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Gladiolus u. Gledicsia u. Gyertyánfa u. Gyopár u. Gyömbér
u. Gyöngyvirág u. Gyűszűvirág u. Haraszti u. Hársfa u.
Hárslevelű u. Hordó u. Iparos
u. Jávorfa u. Jegenyefa u. Juharfa u. Kádár u. Kadarka u.
Kályhás u. Kármentő u. Kárpitos u. Kéknyelű u. Kéményseprő u. Kerékgyártó u. Köszméte u. Kovács u. Kökény u.
Kőműves u. Kőrisfa u. Körtefa
u. Köszörűs u. Kövező u. Lakatos u. Leányka u. Lonc u. Luc
u. Lugas u. Mahagóni u. Makk
u. Málna u. Mandula u. Mázoló u. Meggyfa u. Mester u.
Mogyorófa u. Moha u. Mókus
u. Muskotály u. Must u. Műszerész u. Művezető u. Napszámos u. Narancsfa u. Naspolya u. Nyárfa u. Nyírfa u.
Nyomdász u. Olvasztár u.
Oportó u. Otelló u. Öntő u.
Ötvös u. Pezsgő u. Platánfa u.
Rekettye u. Ribizke u. Rizling
u. Sárfehér u. Saszla u. Siller u.
Simító u. Somfa u. Somlói u.
Szamorodni u. Szedő u. Szénégető u. Szépilonka u. Szerelő u. Szigetelő u. Szilfa u. Szilvafa u. Szilváni u. Szőlő u Szövő u. Szürkebarát u. Takács u.
Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs. u. és a
Árvalányhaj u. között), Tekercselő u. Tetőfedő u. Tímár u.
Tiszafa u. Toboz u. Tokaji u.
Tölgyfa u. Törköly u. Törökbálinti u. Tüske u. Ürmös u.
Vájár u. Venyige u. Vésnök u.
Vincellér u.

dogos u. Bajcsy-Zs. u. Bakonyi u. Bányász u. Barlang u.
Bérc u. Betonozó u. Bihari u.
Bikszádi u. Bognár u. Borszéki u. Börzsönyi u. Brassói u.
Burkoló u. Búvár u. Bükk u.
Cserhalmi u. Cserhát u. Csigás u. Csillés u. Csiszoló u.
Csobánci u. Csókakő u. Csúcs
u. Csurgói u. Daróci u. Darukezelő u. Debrői u. Detrekő
u. Dévai u. Dévényi u. Drégely u. Egervári u. Esztergályos u. Faragó u. Fátra u. Favágó u. Fazekas u. Felvinci u.
Fényező u. Festő u. Firtos u.
Fogarasi u. Földmérő u. Földmunkás u. Fraknó u. Fűtó u
Fuvaros u. Füleki u. Fűrészelő
u. Füzérvári u. Gépész u. Hargitai u. Hegesztő u. Hegyalja
u. Iglói u. Írottkő u. Kalotaszegi út Kárpáti u. Kassai u.
Késmárki u. Kolozsvári u. Komáromi u. Komlói u. Körmöci
u. Korompai u. Korponai u.
Kőhalmi u. Kőszegi u.
Krasznahorkai u. Kubikos u.
Liptói u. Lőcsei u. Mátra u.
Mecseki u. Murányi u. Naszályi u. Nógrádi u. Orom u.
Radnai u. Regéci u. Retyezáti
u. Rozsnyói u. Salgói u. Selmeci u. Somogyvári u.
Somoskő u. Sóskúti u. Szendrői u. Szigetvári u. Sziklás u.
Szirtes u. Szovátai u. Tárnoki
u. (a Bajcsy-Zs. U. és a Kolozsvári u. között), Tátra u. Temesvári u. Tömösi u. Tordai
u. Torockói u. Törcsvári u.
Trencséni u. Tusnádi u. Ung2015. november 28.
vári u. Üveges u. Vereckei u.
Ács u. Aggteleki u. Ajnácskő Vihorláti u. Visegrádi u. Vízu. Aknász u. Aradi u. Aradi u. mosás u. Zengő u. Zilahi u.
Aszfaltozó u. Asztalos u. Bá- Zólyomi u.

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

pá lyá z atot h i r d e t
takarítónői

munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: délutános teljes állás (heti
40 óra, 13.00–21.00 óráig)
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Széchenyi tér 1.
A munkakörbe tartozó feladatok: az intézmény
takarítása.
Illetmény és juttatások: a KJT rendelkezései az
irányadók.
Betölthetőség időpontja: azonnal.

Az avarégetés szabályainak betartására
Érd Megyei Jogú Város
Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartására.
Érd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról és a szervezett
hulladékkezelési
közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
szóló
23/2005. (VII. 01.) számú
önkormányzati rendelete
alapján:
Avart és kerti hulladékot
csak jól kialakított tűzrakó
helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi
egészséget és a környezetet
ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Az égetendő kerti hulladék
nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve
ipari eredetű hulladékot (pl.
PVC, veszélyes hulladék).
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az
a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A
szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őri-

zetlenül hagyni nem szabad,
s veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe
helyezni, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a
tűzvédelmi előírások betartásával elégethető.
Az avar és kerti hulladék
égetése a város egész területén minden év február 15. és
április 30., valamint október 15. és november 30. között engedélyezett.
Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző napon délután 16 óra
után, illetve, ha az illetékes
miniszter fenti időszakban
tűzgyújtási tilalmat rendel el.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az
iskolák és óvodák, szociális
intézmények 100 m-es körzetében munkanapokon 18.00
óra előtt, valamint hitéleti

középületek esetében a szertartások ideje alatt is.
Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos
az avar és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék
égetésére csak vírusos, baktériumos, gombás vagy
egyéb fertőzéskor kerülhet
sor.
A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013.
(XI. 7.) önkormányzati rendelet alapján 50.000,- Ft-ig
terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy
esetén 200.000,- Ft-ig, jogi
személy esetén 1.000.000,Ft-ig terjedő közigazgatási
bírság szabható ki.
Kérjük a lakosságot,
hogy az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat –
mindannyiunk egészségének megóvása érdekében
– önként teljesítsék.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

FELHÍVÁS
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyes használatára
Mint azt szerte a városban
sajnos gyakran tapasztaljuk, a közterületeken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőknél – annak ellenére, hogy munkatársaink folyamatosan ürítik az edényeket – gyakran hulladékkupacok láthatóak, amelyek joggal irritálják a jóérzésű állampolgárokat.
Ezért szeretnénk ezúton is
felhívni mindazok figyelmét, akik a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteket
igénybe veszik, azok helyes
használatára.
Az egyes szigeteken általában három darab gyűjtőedény van kihelyezve.
Mindegyikre ráírva, hogy
az előzetesen otthon, különválogatva gyűjtött műanyag, papír és csomagolási (italos, konzerves) üvegek melyik edénybe valók.
Kérjük az érintetteket, hogy
a feliratnak megfelelő gyűjtőbe mindig rakják bele az
imént megnevezett háromféle hulladékot. Amen�-

nyiben átmenetileg már
nem helyezhető el az
edényben több hulladék,
szíveskedjenek másik szigetet igénybe venni, vagy
megvárni, amíg kiürítésre
kerül, vagy papír és műanyag esetében a házhoz
menő szelektív gyűjtőjárathoz rakják ki, esetleg a Sas
utcai hulladékudvarban adják le.
Tilos bármilyen hulladék
gyűjtőedényeken kívüli
lerakása, leszórása, otthagyása – a gyűjtőedények mellett is! Aki ezt
nem tartja be, azt kockáztatja, hogy közterületen
való szemetelés miatt
50.000.- Ft büntetést kell fizetnie.
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy cégünk hulladékszállítási szolgáltatásainak igénybe vételével
mindenki meg tudja oldani
a háztartásában keletkezett lom, sitt, szennyvíz,
egyéb hulladék elhelyezését, elszállíttatását: heti

kukaürítés, házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtő szigetek, házhoz
menő
lomtalanítás,
s ze nnyv íz s z ippant ás ,
hulladékudvar (Sas utca
2.)
szolgáltatásainak
igénybe vétele. Ügyfélszolgálatunk (az Érdi Újság
minden számában megtalálható az összes elérhetőségi információ) bármilyen
hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdésben szívesen áll
polgáraink rendelkezésére.
Városunk rendezett képének és tisztaságának megóvása érdekében kérjük a
jóérzésű polgártársainkat,
hogy segítsenek a hulladékgyűjtők körüli rend és
tisztaság fenntartásában,
és ha szemetelőket észlelnek, jelezzék a Közterület
Felügyelet felé, vagy a 0630-2000-800, 06-30-6212596 telefonszámokon.
Tegyünk közösen városunk
tisztaságáért!
Az ÉTH sajtószolgálata
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Az érdi roma nemzetiségi önkormányzat,
a Hit Gyülekezete szeretetszolgálatának
érdi szervezetével közösen

Ingyenes ruhaosztást tart
2015. november 14-én, szombaton 10–12
óráig a Diósdi u. 35-ben (régi Érusz udvar),
ahol férfi-, női, gyermekruhák és cipők között lehet válogatni
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

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

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 közszolgáltatói minőségében cégünk egy darab szippantós autó beszerzésével, ezentúl önállóan, saját tevékenységi körben végzi.
Kérjük, hogy akik igénybe szeretnék venni szolgáltatásunkat, 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 ügyfélszolgálaton tegyék meg.
Tegyünk közösen városunk tisztaságáért!
Az ÉTH sajtószolgálata

közérdekű
tájékoztatás
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Üzletszabályzata a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015. szeptember 25-ei jóváhagyásával módosult.
Az egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 1.
sz. módosítása 2015. szeptember 30-tól hatályos, a jóváhagyott módosítások a hatálybalépés előtt megkötött szerződésekre is érvényesek.
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. új Üzletszabályzata
az Érd, Felső u. 2. alatti ügyfélszolgálati irodában elérhető, a http://www.erdivizmuvek.hu internetes oldalon hozzáférhető, és kérésére postai úton is díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk.
Érd és Térsége Víziközmű Kft.
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FOTÓPÁLYÁZAT – VIRÁGZÓ KERTVÁROS
A pályázat célja, hogy a város lakóival közösen
megalkossuk a Virágzó kertváros képét, ennek
keretében az Érden bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok küldhetnek fotót kertjükről.
A képek bármely évszakban,
napszakban készülhetnek,
bemutathatják a teljes kertet, de egy szép növényvagy állatfotónak is örülünk.
A legjobb alkotások jutalomban részesülnek, melyet
Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke ad át.

3. díj – Magyar Földrajzi Múzeum ajándékcsomagja

Pályázati feltételek: Nevezni 1 darab képpel lehet.
A digitalizált képet jpg formátumban 300 DPI felbontásban kérjük leadni arato.
zsolt@erd.hu e-mail címen.
Leadási határidő: 2015. no
Díjak:
vember 20. (péntek). Kérjük,
1. díj – 8.000 Ft ajándékutal- az e-mailben tüntessék fel a
vány
készítő nevét, címét, tele2. díj – A Bíró András Köny- fonszámát, illetve a fotó kévesbolt és a Foto Bello Kft. szítésének helyét.
ajándéka

Audio Video
Trend & Hifi Show
2015. november 14–15-én
immár 16. alkalommal kerül
megrendezésre Budapesten
Magyarország egyetlen szórakoztató elektronikai kiállítása, aminek ez alkalommal
is a Budapest Marriott Hotel
ad otthont.
A kiállításon a legnagyobb
elektronikai világmárkák a
hazai forgalmazói és a magyar gyártók képviselői vesznek részt, akik bemutatják
legújabb fejlesztéseiket.
A rendezvényt és a bemutatásra kerülő termékeket a
szálloda három különböző
szintjén lehet megtekinteni. A
nagyobb márkák, mint példá-

ul a JBL, Harman Kardon,
Avanguard Acoustic vagy a
Martin Logan forgalmazói a
földszinten, míg a Sennheiser,
Asus, Heco, JVC, Denon,
Marantz, Audio-Technika és
más termékek a „Mezzanin”
rendezvényszinten kaptak
helyet. A szálloda I. emeletén
található bemutató szobákban többek között a Pioneer,
Bose, Mission, AudioLab,
Audio Note, az iFi, a Popcorn,
és a magyar fejlesztésű Human Audio termékei lesznek
láthatók.
Külön ki kell emelni az
EISA-díjas termékek bemutatóját, ami több mint negyven

Szerzői jogok: A pályázók
tudomásul veszik, hogy műveik a szerzői jogok tiszteletben tartásával, térítés
nélkül jelennek meg az eseményhez kapcsoló sajtóanyagokban. A szervezők
garantálják, hogy a képek
más célra nem kerülnek felhasználásra, csak a szerző
külön engedélyével. A pályázók továbbá tudomásul
veszik, hogy amennyiben
személyiségi vagy szerzői
jogok vonatkozásában harmadik személynek a képekkel kapcsolatban bármilyen
kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősséget
teljes egészében vállalják.

innovatív terméket vonultat
fel, melyek 2014-ben az európai szaklapok szövetsége által adományozott díjak alapján a Best of the Best, más
néven az Európa legjobbjai
minősítést nyerték el. A díjazott termékek között olyan
márkák sorakoznak fel, mint
a Samsung, LG, Sony, Pioneer,
Asus, Canon, Nikon, Olympus,
Harman Kardon, JBL, Panasonic, Epson, és még sorolhatnánk, amelyek UHD 4K televíziókat, AV erősítőket, házimozi berendezéseket, fotókamerákat mutatnak majd be az
EISA teremben.
A kiállítás az elmúlt 15 év
alatt összesen több mint 100
ezer látogatót vonzott, és az
idei rendezvényre is közel ötezer érdeklődőt várnak a
szervezők.

A Batthyány Általános Iskola és Érdi VSE Sakk Szakosztálya

SAKKVERSENYT

szervez az érdi és diósdi általános iskolás diákok részére.
A verseny célja: a sakkjáték
népszerűsítése Érden, versenyzési, sikerélmény-szerzési lehetőség, iskolák közötti kapcsolat
erősítése.
A verseny helyszíne: Érdi Batthyány Sportiskolai Általános
Iskola, Érd, Fácán köz
A
verseny
időpontja:
2015.11.27. péntek 14.30–17.00
Regisztráció a helyszínen
14.00–14.30–ig. A regisztrációhoz kötelező a diákigazolvány.
Nevezési díj: nincs! Nevezni
e-mailen lehet a jail977@
freemail.hu címen 2015. 11. 20ig (ha nem érkezik visszaigazolás, újra kell nevezni).
Nevezéshez szükséges adatok: Diák neve, születési ideje,

iskola neve, osztály.
A résztvevők száma limitált!
A nevezéseket a jelentkezés
sorrendjében tudjuk elfogadni!
A verseny lebonyolítása: 5
fordulós 2x15 perces mérkőzések svájci rendszerben.
Díjazás: Korcsoportonként érmek és oklevelek!
A legeredményesebb általános
iskola vándorkupát kap!
(Az iskola tanulói által elért helyezések alapján számoljuk)
Érdeklődni lehet: Janku Ildikó
06 20 319 1522, Horváth Péter
06 20 508 9637
A szervezők a változtatás jogát
fenntartják.
Eredményes versenyzést kívánunk mindenkinek!

Bakonyi ízek vására
Másodszor rendezik meg a Bakony Expót november 14–15.
között a Veszprém Arénában, ahol délelőtt 9 órától este 8 óráig közel 120, főként környékbeli termelő mutatja be portékáit.
Porga Gyula veszprémi polgármester a rendezvényt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón elmondta, tavaly több mint
hatezren voltak kíváncsiak a programokra, és remélik, idén
még többen jönnek el Veszprémbe. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei alelnöke, Sövényházi Balázs hozzátette:
az aréna küzdőterét már kinőtték, ezért az épület előtt egy
több száz négyzetméteres rendezvénysátrat is felállítanak.
A gyerekeknek mindkét nap lesz táncmulatság, népi kézműves
ház, ahol csuhédíszeket készíthetnek, de akár vajat is köpülhetnek, vasárnap délután pedig Berecz András mesemondóval is
találkozhatnak. A helyi termelőket szakmai programok is várják.
Részletek a www.bakonyexpo.hu oldalon.

Jubileumi hangversenyre

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium minden érdeklődőt sok szeretettel vár az 5 éves

Vox Juventutis
Vegyeskarának

jubileumi hangversenyére, amely az iskola
dísztermében kerül megrendezésre 2015.
november 14-én 17 órakor.
Az elmúlt 5 év repertoárjából elhangzanak
többek közt Kodály Zoltán, Bárdos Lajos,
Erkel Ferenc, Mary-Lynn Lightfoot
és más szerzők művei.
A belépés díjtalan.
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Megdöbbenés és értetlenség a brutális kettős gyilkosság után

A Kárpáti házaspárra emlékezünk
November elsején meggyilkoltak egy idős házaspárt Kossuth utcai családi
házukban. A bűntény nemcsak brutalitása miatt, hanem azért is rázta meg
a helyi közvéleményt, mert dr. Kárpáti Felicián és felesége, Mária évekig
tanított Érden, nagyon sokan szerették, becsülték őket. Szomszédok, volt
kollégáik és tanítványaik emlékeznek rájuk lapunk hasábjain.
Holtan találtak egy idős
házaspárt érdi családi házukban november 1-jén este.
Halálukat az elsődleges orvosi vélemény szerint idegenkezűség okozta. A brutális és
érthetetlen g yilkossággal
kapcsolatban a megyei főkapitányság vette át a nyomozást. A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság szóvivője az
MTI-nek elmondta: az ügyben a főkapitányság bűnügyi
osztályán emberölés bűntett
elkövetésének gyanúja miatt
indult nyomozás, egyelőre ismeretlen tettes ellen. Részleteket, a nyomozás érdekeire
hivatkozva, máig nem árultak el. Bár a holttesteket no
vember 1-jén, vasárnap megtalálták a rendőrök, a nyomszakértők még szerdán, no
vember 4-én is dolgoztak a
környéken. Ekkor ugyan már
nem zárták le a területet, de
a Kossuth utcában rendőr
irányította a forgalmat. Az
esettel kapcsolatban ennél
többet rendőrségi forrásból
nem lehet tudni egyelőre. A
barátok, volt kollégák, ismerősök azonban emlékeznek
és beszélnek.

Mindenkihez volt
egy jó szavuk

MEGHÍVÓ

in memoriam

ÉRDI ÚJSÁG

A Kossuth utcai ház redőnyei lehúzva, mintha csak elutaztak volna a lakók. A kapunál elhelyezett mécsesek,
virágok azonban jelzik, hogy
itt történt a tragédia – és azt
is, hogy a tanító házaspárt
sokan szerették.
– Mindennap erre járunk
haza a fiammal. Ha jó volt az
idő, a néni gyakran dolgozott
kint a kertben, és beszélgetett az arra járókkal. Mindenkihez volt egy jó szava. A
kertben termő gyümölcsökből is rendszeresen adott a
fiamnak. A bácsit nem ismertük, a kutyát viszont annál
jobban: nagyon kedves jószág volt – emlékezett vissza
egy környékbeli fiatalas�szony. – Mindenkit megrendített ez az eset, hiszen a környéken ismerték és szerették
a házaspárt. És sokan félnek
is, főleg az idős, egyedülálló

emberek, hiszen ők nem tudnak hogyan védekezni: nincs
pénzük rácsokra, riasztóra
– mutatott rá az asszony.
Nem ez az első bűncselekmény, ami a környéken történt: többen is panaszkodtak,
hogy éjszaka besurrannak a
kertjükbe, és elemelik, amit
érnek.
– Tőlünk is mennyi mindent elloptak már, bicikliktől a kerti eszközökig –
mondta a Kossuth utca
túloldalán, a meggyilkolt
házaspárral szemben
lakó idős férfi, aki nagyon jól ismerte a tragikus módon meghalt házaspárt. – Úgy tudom, Marika Tatára készült a no
vember 1-jei hétvégén, a temetőbe ment volna. A rokonok hiába várták, idetelefonáltak Érdre egy ismerőshöz, az jött át, és mikor látta,
hogy valami gond van, riasztotta a rendőrséget. Mi
egyébként nem hallottunk
semmit, és nem is tudunk
semmit – tette hozzá.

körbehajózta a földet egy hadihajón Ferenc Ferdinánd
trónörökössel – a rajztanár
unoka a fennmaradt naplója

nár volt, aki felső tagozatosokat tanított. Több emlékem is
van vele kapcsolatban: tőle
tanultuk meg például az árnyékolást; egy kis tejes
bödönt kellett lerajzolnunk; ő
a táblára skiccelte, mi a papírra. Méhészkedett is, és
erről a hobbijáról sokat mesélt nekünk – emlékezett
vissza Gárdos Attila.
A tanár úr méhészszakkört is indított – ezt már egy
másik tanítványa, Galamb
Viktorné mesélte nekünk,
aki ma egykori iskolájában
dolgozik. Ő hívta fel figyelmünket azokra a tablókra is,
amelyeken a tanár úr látható. Idősödő, szigorú arc;
mint egykori tanítványa
mondta, régi vágású tanár volt, egy-egy mondata
szállóige lett az iskolában.
– Több kedves mondása volt: „Szedte-vetteteremtette, rendetlen gyerekserege!”, no meg: „Karba kéz, van méz!” Ezzel persze a hobbijára utalt: méhészkedett, és hétvégenként
a piacon árulták a mézet.
Hatalmas kertjük volt a Kossuth utcában, ott tartották a
kaptárakat, és nekünk, gyerekeknek a méhészszakkört
is. Bizony, a három év alatt,
míg szakkörös voltam, féltem egy kicsit, hiszen tanúja
voltam, hogy sokszor megcsipkedték a tanár urat a
méhek, engem azonban nem
bántottak. Nagyon szerettem – szigorú, de jó tanár
volt. Kiderült róla egy furcsa
dolog is, hogy színvak volt.
Ezt már akkor mondta el,
amikor végzősök voltunk.
Csodálkoztunk nagyon, hisz
ő nemcsak rajzot tanított,
hanem az iskola dekorálását
is irányította. A tanár úr ekkor emlékeztetett minket
arra, hogy mindig velünk ho-

zatta ki színek szerint a kartonokat, és hogy minden tévedést kizárjon, még meg is
szavaztatta, melyik milyen
színű… Sokat mesélt egyébként nekünk az óráin, nemcsak a méhekről, hanem világjáró nagyapjáról is – emlékezett vissza a tanítványa.
Egykori munkatársai közül van, aki még az iskolában dolgozik. Törökné Demjén Éva matematikát tanít
az Érdligeti iskolában, immár harminchetedik éve. –
Pár éve dolgoztam az iskolában, mikor hozzánk került,
már idős tanárként. Végtelenül nyugodt, kedves ember
volt, szerették a gyerekek.
Bár több mint húsz éve nyugdíjba ment, nagy megdöbbenéssel fogadtuk a hírt –
mondta a tanárnő.
Bár a jelenlegi diákoknak
már csak a szülei emlékezhetnek rá, az Érdligeti iskolára felvonták a fekete lobogót, így emlékezve az egykori kollégára.

A Kőrösi iskola is
gyászol

Fekete lobogó leng a Kőrösi iskolán is: itt tanított Kárpáti Felicián felesége, Marika néni, akire mint napközis
nevelőre emlékezhetnek egykori diákjai és kollégái – közalapján könyvet készült írni
tük Maitz Ferenc igazgató.
róla. Mint Puskás Katalin– Több mint húsz esztendetól, a Magyar Földrajzi Múig dolgozott nálunk; 1980zeum munkatársától megA pedagógus házaspár tudtuk, az intézmény segítetban jött az iskolához, 1993harminchárom esztendeje élt te a kutatásaiban; azt azonban ment nyugdíjba, de 2002Érden. Dr. Kárpáti Felicián a ban nem tudni, megszüleig tovább tanította a gyere6-os (jelenleg Érdligeti) isko- tett-e a kötet vagy sem.
keket. Csendes, kedves hölgy
lában tanított, felesége, Mavolt, nagyon szerették a gyeSzabadidejében méhészrika pedig a Kőrösiben volt kedett, délelőttönként pedig
rekek. Emlékszem, méhésznapközis nevelő.
kedett a házaspár, ezzel kapfelső tagozatosokat tanított
Kárpáti Felícián művész- rajzra. Egyik tanítványa,
csolatos foglalkozásokat is
családból származott, édes- Gárdos Attila ma az Érdi Vátartott a diákoknak, akik
apja költő volt, nagyapja, rosi Televízió szerkesztőmegkóstolhatták a mézes süKramolin József tengerész műsorvezetője, így emlékteményeit is – emlékezett
pedig a XIX. század végén szik vissza rá: – Szigorú tavissza az intézményvezető.
Marika néni már nem süt
több mézest. Alig tíz napja,
hogy a házaspárt meggyilkolták – azóta lehullottak a
levelek a fákról, amelyeket
már senki nem fog összeseperni, ahogy a kis veteményt
sem gazolja, szedi fel már az,
aki ültette. A rendben tartott
ház és kert elhagyatott, elhanyagolt. A kerítésen viszont virág virul és napról
napra több mécses ég: jelzik,
hogy a tanítványok, barátok,
szomszédok és ismerősök
A kerítésen virág virul és napról napra több mécses ég: jelzik, hogy a tanítványok, barátok, szomszédok nem felejtenek.
n Ádám Katalin
és ismerősök nem felejtenek


„Karba kéz,
van méz!”

Idősödő, szigorú arc. Mint egykori tanítványa mondta: régi vágású tanár volt, egy-egy mondata szállóige lett az iskolában

tás, szaglás – foglalkozunk,
míg az utolsó, áprilisi alkalommal a mozgásé lesz a főszerep. Természetesen ezeken az alkalmakon a szülők
is feltehetik a kérdéseiket –
tette hozzá az igazgatónő.
– Négy osztályt indítunk,
és a jelenlegi negyedikes tanítók veszik majd át a kicsiket. Iskolánkban lehetőség
van arra, hogy a szülő megjelölje, melyik pedagógushoz
szeretné küldeni gyermekét
– tette hozzá az intézményvezető, megjegyezve: az osztályok kialakításánál termé-

szetesen figyelembe veszik
azt is, hogy a nemek, illetve
tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek
aránya kiegyensúlyozott legyen.
Az iskolakóstolgató rendezvényeiken kívül áprilisban nyílt napot is tartanak,
amikor a szülők megtekinthetik a tanítókat munka közben, jelenlegi negyedikeseikkel.
Az iskolakóstolgató foglalkozások ingyenesek, és nem
szükséges mind a négy rendezvényen részt venni, bár a

Márton-nap a Marianumban
A Szent Márton-napi készülődés jegyében zajlott a
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola második iskola
előkészítő foglalkozása
szombaton. Az iskolások a
sváb hagyományok szerint
ülik meg Szent Márton
napját.
Az iskola kincset rejt a
gyerekeknek és kincset talál a gyerekekben – ezzel a
mottóval hirdette meg
iskola- előkészítő foglalkozásait a Marianum általános iskola. Az első alkalmat
októberben tartották, akkor bábozás, rajzolás, éneklés, sportverseny szerepelt
a kétórás programban.

Most szombaton a Szent
Márton-napra készültek a
gyerekek: a mókás ismerkedést ludas fogójáték, majd
az iskolások rövid előadása
követte. Egy Szent Márton
életét feldolgozó darabot
játszottak el az ovisoknak,
akik a foglalkozáson lampiont is készíthettek. Az iskola hagyományai közé tartozik ugyanis a Szent Mártonnapi lampionos felvonulás,
amelyre a leendő iskolások
is meghívást kaptak.
– Márton-napon (lapzártánk után – a szerk.) sváb
táncházat tartunk kora délután, majd öt órakor átvonulunk lampionjainkkal az
újvárosi templomba, ahol

szülők és gyerekek általában örömmel eljönnek az ös�szes alkalomra.
– Első, legidősebb gyermekemet hozom ide. Nagyon jónak tartom, hogy ilyen foglalkozásokat szervez az iskola, hiszen a látottak alapján eldönthetjük, kit válas�szunk. Kisfiam, Nimród pedig kielégítheti az iskola
iránti kíváncsiságát a különböző játékos foglalkozásokon – mondta az egyik édesanya. Mint eg y anyuka,
Gyöngyvér, elmesélte, a kisebb lánya nagyon lelkesen
német és magyar nyelven
hallgatunk misét, idén már
közösen az óvodásokkal –
mondta lapunknak az iskola igazgatója, Takácsné
Tóth Noémi, akitől megtudtuk azt is, hogy a Szent Márton-napi iskolanyitogató
rendezvényen körülbelül
harminc ovis és családja
vett részt. Köztük sokan
már az októberi alkalomra
is eljöttek, mint például az
az anyuka, akinek két nagyobb gyermeke a Marianum iskolába jár.
– Nagyon jónak tartom
ezt a rendezvényt: a kicsik
megismerik egymást, a tanító néniket, az iskola épületét, és így sokkal nagyobb
szeretettel jönnek majd ide
szeptemberben, és kön�-

Hagymalekvár és répatorta: egészségnap az oviban
Hagymalekvár, sütőtökturmix, gránátalma és
répatorta – ez, és még sok más zöldségből,
gyümölcsből készült finomság várta az ófalusi
óvodába járó gyerekeket és szüleiket a november 4-ei egészségnapon.
Az intézményben évtizedes
hagyománya van ennek a rendezvénynek – minden évben
más-más különlegesség van a
nap fókuszában, de egyvalami
közös: igyekeznek megismertetni, megszerettetni a kicsikkel a zöldféléket. És nem erőszakkal, nem „egy-kanállal-amamának” módszerrel, hanem étvágygerjesztő falatkák
segítségével, úgy, hogy a gyerekek együtt kuktáskodhatnak a felnőttekkel.
– Idén minden csoport menüjébe belecsempésztük a saj-

tot, de természetesen a hangsúly idén is a zöldségeken,
gyümölcsökön van. A mi gyerekeink egyébként szeretik és
ismerik a zöldféléket. Nemcsak az egészségnapunkon
foglalkozunk a zöldségekkel,
gyümölcsökkel: szoktunk csinálni a gyerekekkel csalamádét, gyümölcssalátát hétköznapokon is. Persze a ritkább
zöldségek, mint a zeller, brokkoli, karalábé, kevésbé ismertek a kicsik körében – mondta
lapunknak Pócsiné Sivák Erzsébet tagóvoda-vezető.

– Az egészségnapot nemcsak a gyerekek, hanem a
szülők is nagyon szeretik, hiszen az anyukák ilyenkor begyűjthetnek egy-egy hasznos
receptet is, ötletet is. A kicsiknél nagy sikere van például a cukkini-mártogatósnak: egy kis tejföl kell, fokhagymával, csipetnyi sóval
kikeverve, ebbe cukkini
csíkokat mártogathatnak.
Úgy veszem észre, hogy a szülők nagyon hamar lemondanak arról, hogy új ízeket, zöldségeket kóstoltassanak meg a
gyerekekkel, pedig ha erőltetni nem is, próbálkozni igenis
érdemes – hangsúlyozta Pócsiné Sivák Erzsébet, megjegyezve: érdemes egy-egy gyümölcsöt, zöldséget apró falatokban kínálni, illetve többféle módon elkészíteni.

– Lehet, hogy a gyerek nem
eszi meg magában mondjuk
a sütőtököt, de turmix vagy
lekvár formájában már kedvelni fogja – vélekedett a tagóvoda-vezető.
A gyerekek közt egyébként az alma a legnépszerűbb gyümölcs, de nagyon
szeretik a déligyümölcsöket,

Érdemes kipróbálni új ízeket

készült erre a csütörtökre –
pedig mindennap látja az iskolát, mikor az idősebb testvérért jönnek –, és már
mondta, hogy minden iskolakóstolgató alkalomra el szeretne jönni. – Rajtam nem
múlik – így legalább úgy kerül szeptemberben iskolába,
hogy ismeri az épületet, és
egy-két leendő társát is –
mondta az édesanya. n Á. K.
nyebb lesz számukra a tanévkezdés. Igaz, nekem két
gyerekem már ide jár, mégis, nekem is tud újat nyújtani egy-egy ilyen alkalom –
mondta Ildikó.
Iskolanyitogató rendezvény már nem lesz a Marianum iskolában, nyílt nap
viszont igen: ezt február
16-án tartják, 9–11 óra kön Á. K.
zött.
Marianum Német
Nemzetiségi
Nyelvoktató
Általános Iskola
2030 Érd, Alsó utca 21.
Tel: (23) 365-481
Fax: (23) 523-482 |
E-mail: titkarsag@marianum.hu
Honlap: www.marianum.hu

a szőlőt is. Zöldségek tekintetében már változatosabb a
kép: volt, aki az uborkára
szavazott, mások a répára,
mint Csilla, aki a káposztát
és a karalábét is nagyon kedveli, nyersen is, nem csak a
levesben.
– A sütőtököt nem szeretem, csak a muffinban – tette
hozzá a kislány, aki épp a
gránátalmával ismerkedett.
Társa, Liliána nemcsak ezzel a gyümölccsel, hanem,
mint mondta, a körtével is az
óvodában barátkozott meg.
Nemcsak a gyerekeknek
tartogatott újdonságokat ez
a nap, hanem a szüleiknek
is: Galambos Istvánné segítségével – aki levendulával, citromfűvel, tönkölybúzával töltött párnákat, figurákat készít – a gyógynövények alkalmazásával, hatásaival ismerkedhettek meg
n Á. K.
az anyukák.

Afrikai dobpergésben születtek az orchideák
Mivel elsősorban Sáska László orvosra, Afrika-kutatóra emlékeztek, afrikai
hangulattal várták szombaton a Magyar Földrajzi Múzeumban a családi
nap résztvevőit. A programban kézműves foglalkozás és filmvetítés is
szerepelt, valamint Balog Elemérnek köszönhetően pillanatok alatt remek
alkalmi dobzenekar is alakult, sőt, egy tematikus kiállítást is megtekinthettek a gyerekek.
Izgalmas őszbúcsúztató
családi napot szerveztek a
hétvégén a Magyar Földrajzi
Múzeumban, amelynek célja
elsősorban a szórakoztatás
és a játékos ismeretszerzés
volt. A programokat Mácsai

Balog Elemér dobolni tanította a
gyerekeket
Anetta múzeumpedagógus
nyitotta meg, aki Sáska
László orvosról is szólt néhány szót, majd az Afrikakutató életéről és munkásságáról egy rövid előadást is
meghallgattak a jelenlévők.
Sáska László utazásai és vadászatai során több száz vadat ejtett el, de szenvedélyesen kutatva az élővilág rit-

kaságait, rengeteg fotót is
készített. Többek között a
vízatka, az óriáscsiga felfedezésével és a csodaszép orchideák meghatározásával
vált ismertté. Úti élményeit
és érdekes gyűjtéseit az Életem, Afrika című kötetben
foglalta össze. Ő volt az, aki
mag yarként leghosszabb
ideig, közel fél évszázadon
keresztül élt ezen a távoli
kontinensen.
Korábban orvosként Isaszegen nyitott rendelőt, de
1932-ben különös kalandra
vállalkozott: anyagilag sikeres orvosi praxisát felhagyva, ugyancsak kalandvágyó
ifjú feleségével felkerekedtek és letelepedtek Abesszíniában, ahol Hailé Szelas�szié császár vejének orvosa
lett.
Abesszínia
„A lbert
Schweitzereként” is emlegették, hiszen a négymilliós
területen ő volt az egyetlen
orvos. Az olasz megszállás
elől 1937-ben sikerült Tan
ganyikába áttelepülnie, ahol
a Meru vulkán tövében elterülő Arusha városában talált végső menedéket. Itt teljesedett ki orvosi és kutatói
tevékenysége, és itt helyez-

ték örök nyugalomra is.
A két világháború között
tudósításait, afrikai leveleit
rendre közölték a korabeli
lapok. Hatalmas gyűjteményeivel megajándékozta a
világ nagy múzeumait, hagyatékát – csaknem egy mázsa súlyban – a Magyar
Földrajzi Múzeumnak küldte
haza.
Érden a mellszobra is ékesíti a múzeum parkját – tud-

tuk meg az előadásból, majd
később, a múzeumi családi
nap folytatásában a résztvevők megtekinthették Xántus
Gábor: Életem, Afrika: Dr.
Sáska László nyomdokain
című filmjét is, amely részletesen bemutatja az orvos-kutató életútját és csodálatos
felfedezéseit. A pócsmegyeri
dr. Szabó György előadásában az ugandai Kayungában
végzett gyógyító tevékenységéről és az afrikai emberek hétköznapjairól mesélt.
De a filmvetítés előtt is izgalmas program várt a gyerekekre.
Balog Elemér bemutatót
tartott az afrikai dobról,
amit nem lehetett megúszni
dobolás nélkül. Az előadó

ugyanis egy-egy – Afrikára
jellemző – hangszert nyomott a kíváncsi apróságok
kezébe, és pillanatok alatt
megalakult a múzeumi dobzenekar. Nem kellett több
hozzá, csak jó ritmusérzék,
és máris dobpergéstől zengett a múzeum konferenciaterme. A Horváth-Szulimán testvérek közül Szofi
és Heléna papírorchideát
készített éppen, kisöccsük,
Hunor pedig egy maszk kifestésében merült el.
A többiek még az afrikai
dob készítésében is kipróbálhatták magukat, de az
ezen a földrészen honos társasjátékokkal is megismerkedhettek.
n Bálint Edit

A Horváth-Szulimán testvérek közül Szofi és Heléna papírorchideát készített, kisöccsük, Hunor pedig
afrikai maszkot festett

ÉrsebÉszeti
magánrendelő
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 Érszűkület Doppler-mérés, kezelés
 Visszérgyulladások és trombózisok kezelése
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Adalékok és színezékek nélkül, rozslisztből

Mitől jó a Jókenyér?
Sokan, több-kevesebb sikerrel,
néha otthon is megpróbálkoznak
a sütésével, de az emberek többsége pékségben vagy boltban
szerzi be a mindennapi kenyerét.
Biztos hallottak már a Jókenyér
pékségről! Mi is kíváncsiak voltunk rá, vajon mitől is jó a Jókenyér? Diósdi úti üzletükben nemcsak udvarias kiszolgálásban volt
részünk, hanem a titkukat is hajlandóak voltak elárulni: kenyerüket valódi rozslisztből, adalékok
és színezékek nélkül gyúrják, ettől
van a csöppnyi savanykás íze, viszont rendkívül egészséges! A Jókenyér pékségben minden termék hosszú érleléssel készül. Ami
nem kell a kenyérbe, azt miért
rakjuk bele? – kérdeznek vissza
mosolyogva. Természetesen mindenkinek ajánlják, de legfőképpen
azoknak,
akiknek fontos, hogy

ők és a szeretteik megfelelő minőségű és egészséges élelmiszert
fogyasszanak. Mindazoknak, akik
odafigyelnek arra, hogy gyermekeik uzsonnája is mesterséges
adalékoktól mentes legyen.
Mindannyiunk számára fontos,
hogy odafigyeljünk az egészséges táplálkozásra, de a gyermeket
váró kismamáknak, a sportolóknak még inkább! A szép bőrre vágyó hölgyeknek is jó szívvel ajánlják. A kérdés tehát nem az: esznek-e kenyeret, hanem, hogy jó
kenyeret esznek-e? – mondják,
hozzátéve: Mindennap friss és
helyben sütött készítményeket
kínálunk a hozzánk betérőknek,
ahol egy jó kávé mellett reggelizési lehetőség is várja vendégeinket! Címünk: Érd,
Diósdi út 48. (a Rimányáki út végén,
a Spar körforga(X)
lomnál).

296891

November 5-én tartotta hagyományos őszi iskolakóstolgató rendezvényét az Érdligeti Általános Iskola: a végzős óvodásokat játékos foglalkozásokra várták csütörtök délután.
Rajzolás, kézműveskedés,
különleges számítógépes játék, kirakós, mindez az ősz
jegyében – ez várta az Érdligeti iskolába látogató ovisokat és szüleiket az intézmény
idei első iskolakóstolgató
rendezvényén. Több mint ötven szülő jött el gyermekével,
hogy együtt játsszon a tanító
nénikkel meg a többi óvodással, megismerkedjen a
nevelőkkel és az intézmén�nyel. Termenként más és
más foglalkozások várták a
kicsiket, akik mindenütt eltölthettek egy-egy játékos
negyedórát.
– Iskolánkban ez már hagyományos rendezvény, amit
Kapinya Mária kolléganőm
szervez, az alsós és napközis
tanítók közreműködésével –
tudtuk meg Vargáné Balogh
Erika igazgatónőtől. – Az
intézmény négy témában és
négy alkalommal tart iskolakóstolgatót a végzős óvodásoknak: novemberben és
decemberben az aktuális évszakhoz, ünnepekhez kapcsolódóan – az általuk készített alkotásokat természetesen hazavihetik a gyerekek
–, márciusban az érzékszervekkel – látás, hallás, tapin-

2015. december 3.
16.30-tól 17.30-ig,
2016. március 17. 16.30-tól 17.30-ig,
2016. április 7. 16.30-tól 17.30-ig.
További információ:
www.erdligetialtalanosiskola.hu
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Őszbúcsúztató családi nap a Magyar Földrajzi Múzeumban
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Őszi iskolakóstolgató Érdligeten

Iskolakóstolgatók az
Érdligeti Általános Iskolában:
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A szülő megjelölheti, melyik pedagógushoz szeretné küldeni gyermekét
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Kevés gólszerzési lehetőség: Csornai FC–Érdi VSE 0-1

Fordulatos meccsen nagy skalpot gyűjtött az ÉRD

Megvan a kötelező
győzelem
Ha valaki a bajnoki tabellán elfoglalt
helyezésekből indult ki,
könnyű vendéggyőzelemre számíthatott az
eddig csak négy pontot szerző és a bajnoki
táblázat utolsó előtti
helyét elfoglaló hazaiak
ellen.
A kevés gólt rúgó csornaiak elsősorban védelmükben
bízhattak, hisz csatáraik eddig a legkevesebb gólt szerezték a szezonban. Az érdiek a

múlt heti vereséget szerették
volna feledtetni csornai látogatásukkal.
Az első percekben kiegyenlített mezőnyjáték folyt
a pályán. Közel negyedórai
játék után szinte a semmiből
vezetést szerzett az érdi csapat: egy csornai szöglet után
a hazai védők az oldalvonalon túlra mentettek. A bedobást követően Kelemen készítette le a labdát a még elöl
tartózkodó Hegedűsnek, aki
a jobb alsó sarokba lőtte. A
gól nem zavarta meg a csornai csapatot, továbbra is bátor támadásokat vezetett az
érdi kapura, míg a vendégek
kontrákkal igyekeztek za-

Csornai SE–Érdi VSE 0-1 (0-1)
Csorna, 150 néző
Vezette: Sipos Tamás, asszisztensek: Molnár I., Imró J.
Csornai SE: Lőre – Kovács, Fehér, Nagy, Babics – Leal, Visy
(Kantó 81. perc), Iványi (Bognár 68. p.) – Serfőző, Szabó Z.
(Bősze 78. p.), Szabó T.
Játékos edző: Bognár Zsolt
Érdi VSE: Kertész – Ország, Honty, Hegedűs, Cservenka – Kovács (Gyurácz 87. p.), Kónya, Skita – Kelemen, Palásthy (Csiszár 59. p.), Pintér (Ebedli 32. p.)
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerző: Hegedűs 14. p.
Sárga lap: Kovács 55. p., Nagy 70. p., ill. Kelemen 41. p., Hegedűs 80. p.
Piros lap: Serfőző 91. p., ill. Kónya 58. p.

Várakozáson felül
Huszonöt érmet, közte tizennyolc aranyat
tartott otthon az Érdi Shaolin Wushu és
Sportakrobatikai Egyesület a Batthyány Általános és Sportiskola tornacsarnokában rendezett
Magyar Tradicionális Kung-fu és Wushu Szakszövetség magyar bajnoki döntőjén.
178 kategóriában mérték
össze tudásukat a magyar
kung-fu és wushu versenyzők a Batthyány tornacsarnokban, ahova a térség nagy
klubjai (érdi, törökbálinti és
budaörsi) mellett az ország
igen sok szegletéből érkezett
összesen további húsz egyesület közel százötven sportolója.

Három harctéren kategóriákra, nemekre és korosztályokra lebontva küzdöttek
egymással a felek, a számok
győztesei automatikusan magyar válogatottá is váltak.
– Az eseményt pozitívan értékelem, az egyesületünk teljesítette azt, amit a szakszövetség elvárt, illetve, amit elvárnak egy színvonalas ver-

Ennél jobb ajándékot
nem is kaphattam volna
Igencsak sok fordulat tarkította a Fehérvár KC–
ÉRD mérkőzést a női kézilabda NB I tizedik fordulójában, de Szabó Edina lányai jól bírták szusszal,
és négygólos győzelmet arattak.

Rossz játékkal is el tudták hozni a három pontot – mondta vezetőedző
vart kelteni a hazai kapu
előtt. Egy ilyen támadást követően Palásthy lövését védte bravúrral a hazaiak kapusa. A másik oldalon Hegedűs
fejjel mentett a gólvonal előtt,
így sikerült megőrizni a szünetre az egygólos előnyt.
A második félidőre egy lényegesen aktívabb hazai csapatot és egy visszafogott vendégcsapatot láthattunk a pályán. Az érdiek játékában sok
volt a pontatlanság, így a hazaiak a könnyen megszerzett
labdákkal sorra vezették támadásaikat a vendégek kapujára. Egy ilyen labdavesztés után Kónya szabálytala-

nul szerelte a hazai támadót,
így azonnal kiállították. Nehéz fél óra várt a létszámhátrányban játszó érdi csapatra.
Bármennyire is hihetetlen: a
hazaiak beszorították a kapujuk elé a vendégeket és az
egyenlítő találat megszerzésétől sem álltak messze. A
csornai csatár egyik lövése
az oldalhálóban kötött ki.
Kertész bravúros kifutásai
kellettek ahhoz, hogy az
eredmény ne változzon.
A létszámhátrányban játszó érdiek csak rövid ideig
tudták megtartani a labdát,
így nagy volt a nyomás a vendégvédelmen. A rendes játék-

idő utolsó percében megvolt a
lehetősége az érdieknek,
hogy végleg lezárják a találkozót. Három érdi játékos vezette a labdát az egy hazai
védőre, de egy rossz passz
miatt odalett a lehetőség. A
találkozó utolsó percében
egy reklamálást követően
egy hazai játékost is kiállítottak, de ez már nem befolyásolta a mérkőzés kimenetelét.
A következő, 16. fordulóban, november 14-én, szombaton fél kettőkor a rendszerint kilenc külföldi játékossal
pályára lépő Tatabánya
együttesét fogadjuk az Ercsi
úti sportpályán.

Nehezen vette fel a Fehérvár KC lendületét az ÉRD: a
meccs elején 4–1-re léptek
meg a hazaiak, de az első
vendéggól átszakított egy
gátat, így a játékrész derekán már kettővel vezettek a
Klivinyi Kinga vezette vendégek, sőt, az első felvonás
hajrájában már öt volt közte.
A fordulást követően bealudt az ÉRD, amely második félidei első gólját a 44.
percben szerezte. Előtte
né g y g ól o s
h át r á ny b ól

eg yenlített is a székesfehérvári alakulat, de ezzel
az érdi találattal ismét átszakadt egy gát, s a meccs
előtti napon éppen születésnapját ünneplő Janurik
Kinga védéseivel, Klivinyi
Kinga betöréseivel és a
gyors gólokkal újból meglépett vendéglátójától az
ÉRD. A véghajrában pedig
a fiatalok is lehetőséghez
jutottak, de ekkor már
„vége” volt a találkozónak,
mert az utolsó két percben

is megmaradt Szabó Edina
lányainak előnye.
– Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz. Mindkét félidőt elég rosszul kezdtük, de
Janurik Kinga tartott minket
a kapuból. Utána beindult a
támadás, és jöttek a gólok is.
A pontos támadások döntöttek, illetve az, hogy nem
szórtuk el a labdákat – értékelt a hét gólig jutó Klivinyi
Kinga, akit idei 56 bajnoki
gólja ellenére sem hívott be
Németh András, a magyar
női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a huszonnyolc fős bő keretbe.
Kérdésünkre, hogy melyik
volt a jobb: a győzelem vagy a
meccs előtti napon ünnepel-

n Harmat Jenő

Mestermérleg
Bognár Zsolt (Csornai SE): Egy figyelmetlenség eldöntötte
a mérkőzést. Az első félidőben sem volt több lehetősége az
Érdnek, a kiállítás után pedig végkép fölényben játszottunk.
Sajnálom a fiúkat, hogy nem sikerült gólt szerezniük. Gratulálok az Érdnek, hisz ők viszik haza a három pontot.
Limperger Zsolt (Érdi VSE): Visszaadott a sors néhány
pontot azokból, amikor nem érdemeltünk vereséget. Olyan
játékkal tudtunk ma nyerni, amely jó csapatokat jellemez:
rossz játékkal is el tudjuk hozni a három pontot.

seny szervezőjétől – kezdte
értékelését Balogh Péter, az
Érdi Shaolin Wushu és
Sportakrobatikai Egyesület
vezetője. Ebből a szempontból
jól szerepeltünk, s itt szeretném kiemelni és megköszönni egyesületünk önkénteseinek a segítséget. Nélkülük
nem mehetett volna ennyire
flottul ez a rendezvény – tette
hozzá. A tervezetthez képest
jól zártak, mert reggel tíz órára volt kihirdetve a megnyitó
és délután ötig tartott volna a
verseny, de már negyedórával
ez előtt lezajlott az eredményhirdetés is.
Apró szépséghiba, hogy ezúttal elmaradtak a fullcontact küzdelmek, pedig abban kifejezetten jók az érdiek, ám még így is tizennyolc
aranyérmet, három ezüstöt

sport
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és négy bronzot tartottak itthon az ÉSWS SE sportolói,
úgy, hogy előzetesen vezetőjük tizenöt dobogós helyezéssel már elégedett lett volna.
Szabó Bence életében először vívott light-contact küzdelmet, ahol igen magas
színvonalú meccsen sikerült
nyernie – hangsúlyozta Balogh Péter.

NB III Eredmények
Nyugati csoport,15. forduló:
Diósd–ETO Győr
0-3
Csepel–Balatonfüred1-0
Dorog–III. Ker. TVE
1-1
Puskás Akadémia–Videoton II. 0-2
BKV Előre–FTC II.
1-1
Andráshida–Sárvár2-0
Mosonmagyaróvár–MTK II. 1-3

A magyar bajnoki döntő
igen látványosra sikeredett,
hiszen a három küzdőtéren
folyamatosan zajlottak a versenyek külön szakágakra
bontva, így akit a küzdelem
érdekelt, az azt követhette,
aki fegyveres harcot akart
látni, az pedig az ottani versenyzőket figyelhette.
n D.B.

178 kategóriában mérték össze tudásukat a magyar kung-fu és
wushu versenyzők a Batthyány tornacsarnokában

A pontos támadások döntöttek, illetve az, hogy nem szórtuk el a labdákat – így értékelt Klivinyi Kinga

A Meteor nyerte a MIX Kupát
Immár hetedszer
rendezte meg a Delta
Röplabda Sportegyesület a DELTA Mix-Kupát a Bolyai Általános
Iskolában, amelyet a
Meteor csapata nyert
meg.
Nyolc csapat nevezett a hetedik vegyes röplabdakupára, amelyet a Delta RSE szervezett, s a férfiak és nők hol
egymás oldalán, hol egymás
ellen vívtak. A kupára közel
ötvenen neveztek, s a Delta
ut á np ót l á s - ne v e l é s é ne k
eredményességét jól jelzi,
hogy a nyolcból hat csapatban is szerepeltek korábbi

vagy jelenlegi érdi röplabdázók, így a Jackpot vagy a
Duna Delta nevű gárdák is
pályára léptek. Előbbi hatodik, míg utóbbi egy hellyel
mögötte, a hetedik helyen
végzett. A dobogó legalsó fokára a Block Out, a második
helyre a Game-kapocs ért fel,
a kupát pedig a Meteor gárdája hódította el.
– Megfiatalodott a társaság. Az eddigiekhez képest
sokkal több fiatal vett részt a
tornán. Kivétel Mészáros Józsi bácsi, a Pénzügyőr korábbi játékosa, aki éppen a torna
napján ünnepelte 69. születésnapját – mondta el Dömötör-Mátrai Beáta, a Delta
RSE vezetőedzője, a kupa
szervezője. Hozzátette: a vegyes röplabda szabályai sze-

rint játszottak, tehát a férfiak
támadóérintést, ütést felugrásból a hármas vonalon belülről nem hajthattak végre
(de ez alól is kivétel volt Józsi
bácsi). – Külön öröm, hogy a
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NŐI KÉZILABDA NB I, 10. FORDULÓ
FEHÉRVÁR KC–ÉRD 17–21 (9–13)
Székesfehérvár, 800 néző. V: Hargitai, Markó
FEHÉRVÁR: HERR O. – Csáki, Tápai Sz. 2 (1), Isitate, Mayer,
Bandelier 4, TANABE 6. Csere: Emberovics 1, Horváth B.,
Herr A. 3 (2), Hajduch, Májer 1. Edző: Bakó Botond
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 5 (2), M.
González 1, Barján 1, KISFALUDY 2, Signaté 1, KLIVINYI 7. Csere: Gridnyeva (kapus), Fekete B. 3, Havronyina 1, Szabó L.,
Takács K., Gulyás, Vajda, Bernát. Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása: 8. p.: 4–1. 13. p.: 4–5. 18. p.: 5–7. 24.
p.: 6–11. 28. p.: 8–12.34. p.: 11–13. 40. p.: 13–13. 46. p.: 13–
14. 52. p.: 15–17. 58. p. 16–20
Kiállítások: 8, ill. 4 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2
ni a születésnapját, csak an�nyit felelt Janurik Kinga, az
érdiek csapatkapitánya: a
győzelem. – Mind a két csapat fantasztikusan védekezett, a meccs kulcsa, hogy a
lerohanásokat jobban fejeztük be, több gyors játékot
tudtunk játszani, mint a Fehérvár. Ennél jobb ajándékot
nem is kaphattam volna – tette hozzá a csapatkapitány,
akire viszont számít Németh
András a válogatottban.
Az érdi szakvezetőt, Szabó
Edinát is kérdeztük a meccsről: – Kiegyenlített küzdelem
volt – kezdte –, bár végig dominálta a meccset az ÉRD,
hiszen egy nagyon stabil védekezésből és egy jól teljesítő
kapussal indíthattuk a véghajrát, és még a nagyon hos�szú gólcsendet is át tudtuk
vészelni. Nagy dicséret illeti
a lányokat, és köszönöm a
szurkolóknak is, akik sokat
segítettek a lányoknak. A lényeg, hogy ezt a remek csapatot meg tudtuk verni ide-

genben. A legfontosabb a
hozzáállás, a küzdelem, az
egymásért való munka –
ezekben remekül teljesítettek a lányok. A védekezés is
egy igazi csapatmunka volt.
Voltak ugyan hullámvölgyek,
de extra teljesítmények is,
amelyek kisegítették a csapatot. Janurik Kinga és
Klivinyi Kinga teljesítménye
kimagasló volt, és Kisfaludy
Anett is több meccs óta kivételes teljesítménnyel játszik.
Fontos a játékosoknak az
egyéni siker, de egymás nélkül nem tudnak sikeresek
lenni, ez most jól látszott –
értékelt Szabó Edina.
Legközelebb az ÉRD no
vember 18-án a Siófok ellen
játszik hazai bajnoki mérkőzést az Érd Arénában 18 órától, míg november 21-én,
szombaton 13 órától, november 22-én, vasárnap 14 órától
a ZRK Umag csapatát fogadja a Kupagyőztesek Európa
Kupájának harmadik fordulójában. n Domonkos Bálint

nyolc részt vevő csapatból
csak kettő volt olyan, ahol
nem szerepelt a Delta egykori vagy mostani növendéke –
mondta büszkén a szervező.
Kérdésünkre, hogy januárban lesz-e az adott évszám
dátumával, azaz 2016 perces
röplabdatorna, Dömötör-Mátrai Beáta igennel válaszolt.

Elmondta, hogy már tervezik
a meccset, és január elsején
éjfélkor indul útjára a labda a
Batthyány tornacsarnokban,
a már megszokott húsz csapattal. Annak ellenére, hogy
még hivatalosan nem lehet
nevezni, már hat-hét gárda
jelezte indulási szándékát.
n Domonkos Bálint


Érd női Európa-bajnoki selejtezőt rendezhet
Luxemburgban tartották a
következő röplabda Európabajnokságok (felnőtt férfi és
női, U20-as fiú és U19-es
lány) selejtezőcsoportjainak
sorsolását. Az idén Eb-résztvevő, Európa Liga-győztes
női válogatott Lengyelországgal és Finnországgal játszik a továbbjutásért, s az
első selejtezőtornát Magyarországon rendezik. Az 1987

után újra Európa-bajnoki
résztvevő női röplabda-válogatott a selejtezők második
fordulójában lép majd pályára, amelyre 2016 szeptemberében kerül sor, s a csapatok
kétszer is összemérik erejüket.
A magyarok a C csoportban
Lengyelországgal és Finnországgal mérkőznek majd
meg, illetve az első forduló-

ból a dán, észt, svéd, luxemburgi négyes első helyezettje csatlakozik negyediknek.
Az is eldőlt, hogy az első selejtezőtornát Magyarországon, valószínűleg a női válogatott otthonául szolgáló
Érd Arénában rendezik majd
szeptember 15–18. között,
míg a második torna rendezési jogát Lengyelország
kapta meg.

Elvárásaink:

Amit kínálunk:

• értékesítésben
szerzett tapasztalat
• agilis, rugalmas természet
• középfokú végzettség
• saját személygépkocsi,
jogosítvány

• fix jövedelem + jutalék
• folyamatos képzés
• elkötelezett és törekvő
munkatársunknak
biztos előrelépés és karrier
a média világában

A fényképes önéletrajzokat az allas@erdiujsag.plt.hu
e-mail címre várjuk.

Érdi Újság

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban
várjuk érdeklődését az
ertekesites@
erdiujsag.plt.hu
e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon.

• Szakképzett eladó, pék, cukrász
• Csomagoló, címkéző • Árufeltöltő, pénztáros
• Kertészeti munkatárs: áru-összekészítés, palántázás

Keressen minket az interneten:

www.maraton.hu

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.
2049 diósd, Homokbánya u. 75.

Érdi cég azonnali kezdéssel
hosszú távra hidegburkolót és
mellé segédmunkást keres. Tel.:
06-30/25-66-053.

DIÁKMUNKA!
+36 (1) 951 0754, +36 (20) 544 2876
szepi.adrienn@mads.hu
Márton Áron Iskolaszövetkezet
1092 Bp. Erkel u. 3. • www.mads.hu

CSALÁDI HÁZ
Érd kertvárosában szélső sorház
sürgősen, családi okok miatt eladó. 06-70-452-6973

ALBÉRLET KÍNÁLAT
Érdligeten 76 nm-es újépítésű
házban lakás kiadó. Nagyon
alacsony rezsi, saját kerthasználat plusz terasz, 2 db gépkocsi
beálló hely (földszinti). Bérleti
díj 120.000,- Ft/hó+rezsi, 2 havi
kaució. Tel.: 06-70/332-55-44.
Garzon lakás Érden teljesen berendezve, gépkocsi parkolási
lehetőséggel, hosszú távra kiadó. 40.000,- Ft/hó + 2 havi kaukció. Tel.: 0620/9-20-42-61.

58-62 év közötti hölgynek albérletet adok házi munka fejében.
Kölcsönös szimpátia előny. 63
éves úr. Tel.: 06-30/470-1218.
Lakás egyben vagy annak szobái
azonnal kiadóak. Rendőrök előnyben. 06-23-360-468.

TELEK
Érden összközműves 965 nm építési telek kis házzal, ikerház építésére is alkalmas eladó. T:0620-920-4261.

294303

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
kisebb munkát is vállalok, reális
áron. T:06-20-967-2221
Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20920-4261

Fehér Orchidea Társközvetítő várja jelentkezését: 20/487-6047,
30/974-1056, Budaörs, Templom tér 19.

284858
280164

Igény szerint szállítással, valamint
FA A P R Í T É K E L A D Ó !
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202

Lapozzon bele
az Érdi Újságba
a facebookon is!
1

Érdi Újság
i 7 nap
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ehabilitációs közp
Szálloda és sport-r
n
a melletti területe
épülhet az Érd Arén
Most jött

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.

felvásárlás napi legmagasabb áron.
Érd, Budai út 6. • 06-30-797-8398

NAGY ŐSZI GYÜMÖLCSLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!

100%-os natúr préselt
ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes
kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYLEKVÁR
termelői áron megvásárolható!

rendelő
Három háziorvosi
új helyre,
költözhet majd
ktető a
ha egy magánbefe alatti
szám
Felső utca 43.
píti az
ingatlanon megé elláiót
egészségház funkc
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Pára Príma
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Érdi Újság
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azoka
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Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló
T: 06-20/9317-114 www.mpluszb-ablak.hu
2030 Érd, Begónia u. 20.

tt az ottÉrd is csatlakozo
st
kertgazdálkodá
honi
Karcagról
népszerűsítő,
gos progindított orszá
ékeret
ynek
amel
ramhoz,
zág legben Magyarors
rtjeit díszebb konyhake
jazzák majd.

n 3. oldal

A

Borostyán és régiség

Konyhakertek
kerestetnek

Új háziorvosi
rendelők

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

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

287228

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!

270822

Automata mosógép, mosogatógép helyszíni
javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

facebook.com
/erdiujsag

TÁRSKERESÉS

Megnyitottuk
régiségüzletünket!

TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

285254

292595
294999

296290

T: 06-20/9-346-354

Női, férfi fodrász és gyógy pedikűrös házhoz megy Érd és környékén. Hívjon bizalommal: 0630/9-11-52-49.

Kiadó 50 nm-es, első emeleti lakás, egyedülálló vagy nyugdíjas
házaspár részére. Házi munka
beszámítás. Tel.: 20/380-18-76.

Gyorséttermi munka Érden!
Nappali tagozatos diákok
jelentkezését várjuk!

Mindenféle

Kőműves és ács munkát, kémények javítását, kerítések építését vállalom. Tel.: 30/571-97-43.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393
06/23/524-596

T: 06-20/288-5148

297027

297216

292444
297620

ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
06-23/886-437
mobil: 06-31/780-8441 izrael József

222582

KONTÉNER

Hulladékhoz

KÖVETELMÉNYEK:
erkölcsi bizonyítvány
egészségügyi alkalmasság

AutomAtA mosógépjAvítás

(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)
garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

Kedvezményes áron! Ingyenes
felmérés és szaktanácsadás!
T: 06-30/970-94-50 www.dreamdoor.hu

291432

297212

292498

Autószerelőt

ÁLLÁST KERES

soforallas@lasztra-cargo.hu vagy
telefonon: +36 70 686 5258
(munkanap 8-18 óra között)

Megváltozott Munkaképességű munkavállalók jelentkezését iS várjuk!
Jelentkezzen a 06-20/366-39-93-as telefonszámon, munkaidőben 8–16 óra között, vagy küldje
önéletrajzát a kívánt munkakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu email címre.

Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db májával. Tel.: 06-30/5326507.

munkakörbe.

Anglia-Ausztria viszonylatban.
C, E kategória szükséges,
angliai nagy autós gyakorlat!
Kiemelt havi 500 ezer forint fizetés!
Jelentkezni emailben:

MUNKALEHETŐSÉG

Vásárolnék használt szerszámokat: hegesztőt, üllőt, satut, marószerszámokat, esztergaszerszámokat, vídia-lapkát, villáskulcsot stb. T: 06-30-242-8413.

Konténer

azonnali kezdéssel

www.facebook.com/palatetok

60 éve végeztük a 8. osztályt!
Kedves Osztálytársaim! Találkozóra hívunk 2015. november
26. csütörtök 12 órára az Érdi
Vigadóba (Alsó utca 2.). Osztályfőnökeink: Határ Ilona, Benkő Károlyné, Váradi Géza, Kocsis Béláné.

A kludi kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ

keres

+36-30/2277- 082

samolkft@samol.t-online.hu

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

ÉRDI GYORSSZERVIZ

VEGYES

keresünk nagyon jó fizetési
lehetőséggel érdi szervizünkbe.
tel.: 70/33-60-476

Nemzetközi fuvarozó cég
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET

Bodó Gábor
or
www.palatetok.hu

Munkavégzés helye:
Budaörs,Törökbálint, Gyál, Szigetszentmiklós – szállítás Érd központból
Munkavégzés körülményei: Hosszú távú munkalehetőség.Teljes munkaidő, heti 40 óra

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

eladót

Állásegyeztetés: 06-23-365-735 vagy

garanciával, bontás nélkül,
díjtalan kiszállás,
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz.
Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t: 06-20-5858-838

Nyílászárók

ABlAk, kÜl-, ill. BElTÉri AJTók,
rEDŐNyÖk, szÚNyOGHálók

Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen!
Csupa-csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fINoMGYuMoLCSLE.hu

n 6–7. oldal

Felújítások
kezdődnek
az iskolákban

energetikai
Három iskola
kezdődhet
korszerűsítése
a KEOP
meg a napokban ében,
keret
ram
5.6.0 prog
milliós for500
gy
minte
rásból.
l
n 14. olda

Kedves
Olvasóink!

Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés, jó munkakörülmények,
előrelépési lehetőség.
Jelentkezni lehet:

Az Érdi Újság
szerkesztősége
től
2015. április 1-jé
újult
új helyen, meg
környezetben
it.
várja partnere

216749

E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Érd és vonzáskörzete területére.

T: 06-20-417-1665

Duguláselhárítás non-stop,

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

216751

Hétfőtől péntekig
8.30-tól 16.00-ig
Telefon: 06-23/520-117

lméré

vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

fodrász és műkörmös

Jelentkezz minél hamarabb és kezdj
azonnal! Küldd el hozzánk önéletrajzodat a
jelentkezes2@workwayclub.hu e-mail címre
vagy hívd a 06/20-849-5137-es telefonszámot!

Érdi pékmintaboltba keresünk
gyakorlattal rendelkező

SZÉPSÉGSZALONBA
munkatársak jelentkezését várjuk.

étteremvezető-helyetteseket
és éttermi dolgozókat.

Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,
tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést vállalok
kimagasló minőségben. T: 06-30-563-5544

Új címünk:
1.
2030 Érd, Felső u.
:
telefonszámunk
06-23-520-117

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

297708

hirdetési tanácsadó
munkatársat

Ügyfélfogadás:

ingyenes fe

t készítés
s és árajánla

Újonnan nyíló Érdi gyorsétterembe keresünk
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216997

Az Érdi Újság vidám csapatába
keres kihívásokat szerető, nagy teherbírással
rendelkező, magas jövedelmet kedvelő

2030 Érd,
Felső u. 1.

12 év

gara
vízzárósági

Tesco herceghalmi logisztikába
12 órás váltott műszakba vagyonőröket keresek. Vagyonőri
igazolvány szükséges; a bér
nettó 700,-Ft/óra. Tel.: Takács
Ferencnél - 06-30/697-3975.

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

288162

Apróhirdetését
feladhatja személyesen
ügyfélszolgálati
irodánkban.

sapadékvíz
c
k
ő
t
e
t
s
o
p
La
elése,
elleni szigetornák
ereszcsat ése
z
l tt kivitele ncia
komple

t: 06-30-682-1390

Biztonsági őrt alkalmaz Érdi Festékgyár Érdeklődni: +36-30286-5666

Jól működő

AUTÓ/MOTOR
AzonnAli készpénzfizetéssel!

office@princesspek.hu
e-mail címre várjuk!

Érd-Tusculánumban, közművesített, 1780nm-es saroktelek, lakóházzal, melléképületekkel,
kúttal eladó. T.: 06-30/731-9371

290519

Hirdetésfelvétel

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

felveszünk XXII. kerületi
munkahelyre, hagyományos
gépre, élő gyakorlattal.
tel.: 06-209808077

Érden munkásoknak, brigádoknak különbejáratú, összkomfortos lakás kiadó. Kocsi beállással.
T: 06-23/367-922.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS

EsztErgályost

nettó 88 000 Ft/hó.

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sorsú
állat végre biztos, szerető gazdájára, új családra lel. Arra
biztatunk minden kedves gazdijelöltet, válasszon magának olyan kedvencet, akinek befogadásával még egy életnek ad lehetőséget, hiszen a helyére újabb rászoruló kerülhet. Semmi sem ér fel egy sokat szenvedett kutya vagy
cica hálájával, szeretetünket százszorosan viszonozzák!
Ha örökbe fogadná Zulut vagy Zumát, vegye fel a
kapcsolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 0630 -276 - 6071 vag y 06 -30 -910 - 6987, E-ma i l:
siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon.
Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.
Adószám: 18707379-1-13, Bankszámlaszám: 1040313649534949-49521015

Érdi benzinkútra

INGATLAN

297375

Érdi Újság

Érdi Újság

azonnali kezdéssel keres
kollégákat. Munkába járáshoz
Érd központból buszt
biztosítunk. Kezdő jövedelem

Zuma 9 hónap körüli, nagyra
Zulu kedves, 9 hónap körüli, nőtt kan kutyus. Még kölyök
közepes méretű kan kutyus. módra viselkedik, játékos, fogBékés, játékos, még nevelést lalkozásigényes, nagyon emigényel.
berbarát.

Jelentkezésüket e-mailben
a jacksburger@jacksburger.hu vagy
telefonon a 06-70-317-6016-os számon várjuk.

felveszünk. Szakirányú végzettség
nem, kereskedelmi szemlélet szükséges. Elérhetőség: 06-20-490-6756

betanított munkára,

A jelentkezéseket
telefonszámmal az

szakácsokat, előkészítőket.

kútkezelőt és shop eladót

Sütőipari cég egyműszakos

290452

Noha napközben még számos esetben elkerülhe- azoknak az embereknek,
fagypont alatti, sőt egyelő- tő lenne, hogy a fűtetlen akik a dermesztő hidegben
re szokatlanul meleg a hő- szoba vagy a fagyban való az utcán rekedtek, és a mímérséklet, de tudható, hogy utcai tartózkodás végzetes nuszok beköszöntével aligez már nem sokáig tart, hi- legyen, ha jobban odafi- ha lenne esélyük megérni a
szen novemberben már gyelnénk, vigyáznánk egy- másnapot!
eg y re hidegebbek
Ezért a rendőrség
lesznek az éjszakák
kéri a lakosságot is,
és a hajnali fagy, zúzhogy senki ne menjen
mara sem ritka, nyael a hidegben földön
kunkon a tél! A hideg
vagy padon fekvő emidőjárásnak senki sem
ber mellett, vagy ha
örül, de a fűtött szobátudomásukra jut, hogy
ból kilépve és jó melea környezetükben vagen felöltözve, kön�laki fűtetlen lakásban
nyebb elviselni pár
él, akkor feltétlenül
órát a csípős levegőn.
értesítsék az illetékes
Sajnos, a fedél nélhatóságokat a 107, 112
kül élők nem mond- Senki ne menjen el a hidegben földön központi segélyhívó
hatják el ugyanezt! vagy padon fekvő ember mellett!
telefonszámok valaRájuk nézve a tél az év
melyikén!
legveszélyesebb időszaka. másra – figyelmeztet a
Nem árt, ha a közvetlen
Mint ahogyan az idős, egye- rendőrség.
környezetünkben is jobban
dül élő emberek is fokozott
Pest megyében a járőrök körülnézünk, odafig yeveszélynek vannak kitéve, rendszeresen felkeresik lünk, vigyázunk egymásra,
különösen, ha anyagi vagy azokat a személyeket, akik hogy hamar, de leginkább
egészségügyi okokból kép- a sűrűn lakott városrészek- idejében érkezzen a segíttelenek befűteni otthonu- től távolabb, mostoha körül- ség, hiszen a tragédiák
kat. Ilyenkor a kihűlés koc- mények között vagy egye- megelőzése össztársadalkázata megnő, hiszen az dül élnek. Esténként ellen- mi érdek.
ilyen kegyetlen sorsú embe- őrzik a parkokat, buszmegTegyünk együtt azért,
rek leginkább segítséget állókat és a vasútállomáso- hogy senki ne essen a hideg
sem szívesen kérnek. Pedig kat is, hogy segíthessenek idő áldozatául!

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

296283

Figyeljünk, vigyázzunk egymásra!

Gazdikereső

Budaörsi Auchan Üzletközpontban nyílt éttermünkbe keresünk képesített és képesítés nélküli

ÁLLÁST KÍNÁL

296964

KÉKHÍREK

apróhirdetés

ÉRDI ÚJSÁG

297004

ÉRDI ÚJSÁG

296971

mozaik

296965
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érdikum

ÉRDI ÚJSÁG

Érd Szépe a nyelvvizsgára és a következő verseny zsűrizésére készül

Kíváncsian várom, mivel rukkolnak elő idén
nem volt kifutós tapasztalata, őket külön készítették fel
a fellépésekre.
Természetesen meg kellett
dolgoznunk a sikerért, kemény munkával jutottunk el
a döntőig, de sokat is tanultunk a próbák, felkészülés
alatt – mondta Bede BarbaÉrd szépségkirálynője „ciNem is gondoltam, mikor ra, akit arról is kérdeztünk:
vilben” végzős egyetemista. jelentkeztem, hogy ennyi szerinte tudja-e vállalni a
Az érdi szépségversenyre, mindennel halmoznak majd döntőre való felkészülést
noha nem ez volt az egyetlen, el. Nagyon jó érzés volt az is, olyan lány, aki dolgozik.
amin részt vett, nagyon szí- ahogy egy-egy fotózás, pró– Bár én iskolába jártam,
vesen emlékezik vissza – és ba alkalmával velünk foglal- és rugalmas volt az időbenem csak az elért első helye- koztak: néhány lánynak még osztásom, voltak, akik munzés miatt.
ka mellett vettek részt a
– Ezeken a versenyemegmérettetésen – a
ken a lányok általában
szervezők ig yekeztek
riválisként tekintenek
alkalmazkodni hozegymásra, és nem szokzánk. Azoknak is ajántak barátkozni. Itt azonlom ezt a versenyt, akik
ban másként volt: mincsupán belekóstolni szedenki kedves volt a máretnének ebbe a világba,
sikhoz, és a fotózásokon,
és azoknak is, akik a kielőválogatókon nagyon
futón képzelik el a jövőjó volt a hangulat. Én is
jüket. Mindenki tanult
szereztem barátokat,
és nyert valamit: nagy
azóta is tartjuk a kapélményeket adott ez a
csolatot. Az is nagyon
verseny mindnyájunk
tetszett, hogy kinek-kiszámára.
nek saját stílusához igaA győzteseket a döntőt
zítva készítették el a rukövetően is foglalkoztatháját. Éreztük, hogy itt
ták, idézte fel Barbara.
mi számítunk. A nyere– A Föld napján fát ültetmények is különlegesek
tem a polgármester úrvoltak – míg egyes vidéral, országos televízióki és fővárosi versenyeban és a helyi sajtóban
ken körömépítő tanfoegyaránt szerepeltem.
lyamot nyer a győztes,
Míg más versenyeket köitt minden döntőst csovetően nem foglalkozdás ajándékokkal leptek Mindenki tanult és nyert valamit: nagy él- nak tovább a nyertesekmeg, nemcsak az udvar- ményeket adott ez a verseny mindnyájunk kel, itt rengeteg helyre
számára – mondta Barbara
hölgyeimet és engem.
hívtak, ami nagyon jól

Homlokzati Hőszigetelő akció!
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm

Érdi Újság

az ár mellett… A minőség is számít!”

λD=0,039 W/mk!

Homlokzati
Hőszigetelő rendszer

360 Ft/m2
540 Ft/m2
720 Ft/m2
899 Ft/m2
1080 Ft/m2

5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
10 cm

1,5mm vakolattal
1724 Ft/m2 12 cm 2809 Ft/m2
1879 Ft/m2 14 cm 3119 Ft/m2
2034 Ft/m2 16 cm 3429 Ft/m2
2189 Ft/m2 18 cm 3739 Ft/m2
2439 Ft/m2 20 cm 4049 Ft/m2

táblás ásványgyapot
5 cm 324 Ft/m 10 cm 649 Ft/m 15 cm 973 Ft/m
2

2

2

296293

eps-100
lépésálló

λD=0,039 W/mk!

gipszkarton
profilok

UD 0,6
CD 0,5
CD 0,6
UW75 0,6
CW75 0,6
UW100 0,6
CW100 0,6

132 Ft/fm
179 Ft/fm
196 Ft/fm
239 Ft/fm
290 Ft/fm
299 Ft/fm
339 Ft/fm

λD=0,035 W/mk!

gipszkarton
12,5 mm 489 Ft/m2

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

További akciónk: www.concordia-therm.hu
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tart
r ás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva

Az árak szeptember 1-től a készlet erejéig érv
r ényesek, az áfát tart
r almazzák.

esett, és a szervezők másoknak is igyekeztek különféle
lehetőségeket biztosítani.
Barbara a III. Érd Szépe
választáson is részt vesz,
persze nem mint versenyző,
hanem mint zsűritag. – Kíváncsian várom, hogy mivel
rukkolnak elő idén a szervezők – tette hozzá Barbara,
aki ezúton is köszönetet
mondott Bada Zoltán alapító szervezőnek és Tórizs
Hajnalka versenyigazgatónak a sok törődésért, no és
magáért a versenyért is.
Érd második szépségkirálynője arról is mesélt, hogyan telnek a mindennapjai.
– A Szent István Egyetemen diplomáztam, andragógia, HR szakirányon. A diplomámat azonban addig nem
kaphatom meg, amíg nincs
meg a nyelvvizsgám – erre
készülök most gőzerővel: az
írásbeli már megvan, decemberben következik a szóbeli.
Elvégeztem egy kétéves fotósiskolát is, így most nemcsak engem kapnak lencse-

Barbara még nem tudja, mihez
kezd az egyetem után: lehet
hogy HR-es, de lehet az is, hogy
profi fotós lesz
végre, hanem magam is készítek fényképeket, és reklámfilmekben is szerepelek,
főleg külföldön. Hogy később
mi lesz, meglátjuk: lehet,
hogy HR-esként helyezkedem majd el, és a fotózással
csak hobbiból foglalkozom,
de az is megfordult a fejemben, hogy ez utóbbi legyen a
hivatásom. Meglátjuk: sok
mindenre nyitott vagyok.
n Ádám Katalin

III. Érd Szépe – jelentkezés és tudnivalók:
A szervezők az 1990. december 1. és 1997. december 1. között született, érdi vagy a környékbeli települések (Törökbálint, Diósd, Tárnok, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta,
Budaörs) valamelyikén állandó vagy ideiglenes lakcímmel
rendelkező hölgyek jelentkezését várják. Tetoválás kizáró ok.
A jelentkezési lap interneten letölthető a www.erdszepe.hu
oldalról. Ugyanitt, illetve a facebook.com/erdszepe közösségi oldalon több információ is található a versenyről.

TeTő-Zsindely ÉPíTőanyag sZaküZleT
www.tetouzlet.hu

Hirdetésfelvétel

Polikarbonát
lemez akció!

Apróhirdetését
feladhatja személyesen
ügyfélszolgálati
irodánkban.

2.650 Ft/m2
OsB akció
2.490 Ft
/táblától

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

10 mm víztiszta

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

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

296300

Nemsokára újra választást tartanak Érden: szep
temberben meghirdették a III. Érd Szépe választást. Hogy milyen is Érd királynőjének lenni, és
mi vár a jelentkezőkre, arról Bede Barbara, az idei
győztes mesélt lapunknak, aki elmondta azt is,
mivel tölti mostanában a mindennapjait.

