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„Nem tanultam ezt a mesterséget, hanem beleszülettem”
Interjú Tamaska Józsefné Jakab Margittal, a 20 éves érdi szövőkör alapítójával n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 34. szám    2017. szeptember 6.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Öt   és fél ezer diák kezdte meg a tanévet
Két és fél hónap szünet után 

pénteken ismét becsöngettek az 
érdi iskolákban. A nyolc állami 
fenntartású általános iskolában 
és a művészeti iskolában 5488 kis- 
és nagydiák kezdte meg a tanévet, 
összesen 191 osztályban. A neve-
lő-oktatómunkát a városban 453 
pedagógus végzi, tevékenységü-
ket 66 nevelő-oktató munkát segí-
tő alkalmazott és 74 technikai dol-
gozó segíti. A Gárdonyiban idén 
először gimnáziumi sportosztály 
indult; az itt kezdő gólyákat nem-
csak az igazgatónő, hanem Milák 
Kristóf ifjúsági világbajnok úszó, 
az iskola végzős tanulója is kö-
szöntötte, átadva nekik a Gárdo-
nyi-emblémával hímzett nyakken-
dőt. Ahogy ez lenni szokott, a pe-
dagógusoknak korábban megkez-
dődött a tanév, mint a diákoknak. 
A tankerületi igazgatói értekezle-
tet augusztus 24-én tartották; ek-
kor megbízásokra, kitüntetésekre 
is sor került. n 3. oldal

Újabb egészségügyi fejlesztések

Digitális tüdőszűrő gépet adtak át múlt szerdán az 
Érdi Tüdőgondozóban. A 27 millió forintos készülék 
segítségével jóval több információhoz jutnak az orvo-
sok, sokkal kisebb sugárterhelés éri a betegeket, és az 
adminisztráció is egyszerűsödik.  n 7. oldal

Az európai polgárság megerősítése

A testvérvárosi konferenciák kiváló keretet kínálnak 
ahhoz, hogy olyan kérdéseket vitassanak meg a részt-
vevők, amelyek közös érdeklődésre tarthatnak szá-
mot. Az idei találkozón az európai polgárság megerő-
sítésének témája került terítékre.  n 16. oldal

„Ne csak nézd, csináld is!”

Szeptember másodikán alapította meg amatőr szak-
ágát az ÉRD női kézilabdacsapata, amely ezen a na-
pon ünnepelte meg fennállása negyvenedik évfor-
dulóját. Az I. ÉRD Amatőr Vándorkupát a polgármes-
teri hivatal csapata nyerte meg.  n 20. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) 
 06-23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop2004@freemail.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18–19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18–19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a Parkvárosi 
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre 
u. 206–208.

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT (MSZP–DK–
EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő egyeztetés 
szerint.

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030) 
 06-30-268-3852 
 csozik@csozik-szala.hu 
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PULAI EDINA (JOBBIK) 
 06-70-374-8877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBOR (MSZP-DK-EGYÜTT)
  06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 óra 
között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés vagy 
e-mail alapján minden nap.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

A diákpolgármester fogadóórája

URBÁN JONATÁN, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn 15 órától, telefonos egyeztetés alapján

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

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00

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

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

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

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

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000 
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

SZOCIÁLIS  
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;  
e-mail: szolgalat@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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Öt   és fél ezer érdi diák kezdte meg a tanévet
Milák Kristóf ifjúsági világbajnok úszó adta át az intéz-
mény nyakkendőjét a Gárdonyi gimnázium sportosztá-
lyos diákjainak az iskola pénteki tanévnyitó ünnepsé-
gén. Az intézményben most először indítanak középfokú 
sportosztályt.

Két és fél hónap szünet 
után pénteken ismét becsön-
gettek az érdi iskolákban. A 
nyolc állami fenntartású ál-
talános iskolában és a művé-
szeti iskolában 5488 kis- és 
nagydiák kezdte meg a tan-
évet, összesen 191 osztály-
ban. A nevelő-oktatómunkát 
a városban 453 pedagógus 
végzi, tevékenységüket 66 
nevelő-oktató munkát segítő 
alkalmazott és 74 technikai 
dolgozó segíti.

A nyári szünetben elvé-
gezték a szükséges karban-
tartási, javítási munkálato-
kat, és az elsős, ötödikes és 
kilencedikes diákok tanter-
meit minden intézményben 
kifestették. Egyes iskolák 
bútorokat is kaptak, másutt 
a vízelvezetést oldották 
meg vagy újraburkoltatott 
egy-egy helyiséget az Érdi 
Tankerületi Központ, 
amely a nyári munkálatok-
ra több mint 20 millió forin-
tot fordított.

A Gárdonyi iskolában 
egyéb változások is történ-
tek: idén először gimnáziu-
mi sportosztály indult az in-
tézményben; az itt kezdő 
gólyákat nemcsak az igaz-
gatónő, hanem Milák Kris-
tóf ifjúsági világbajnok úszó 
is köszöntötte, átadva nekik 

az iskola ajándékát, a Gár-
donyi-emblémával hímzett 
nyakkendőt.

– Kézilabda, labdarúgás, 
vízilabda, úszás, röplabda, 
díjlovaglás, tenisz, aikido és 
akrobatikus rock and roll 
sportágakat űző fiatalok kez-
dik meg tanulmányaikat a 
középfokú sportosztályban. 
Mint első ilyen osztály, sok 
területen hagyományt terem-
tenek majd. Ezek közül az 
első, hogy a nyakkendőt min-
den évben olyan sportolótól 
vehetik majd át, aki a nevét 
beírta a sporttörténelembe. 
Ebben az évben Milák Kristóf 
tisztelt meg bennünket, aki 
iskolánk végzős tanulója. Ki 
más mutathatná meg, mi a ju-
talma a kitartó munkának, a 
sok lemondásnak, mint ő – 
hangsúlyozta tanévnyitó be-
szédében Pintérné Bernyó 
Piroska iskolaigazgató, aki 
gratulált diákjának, és át-
adott egy, a tantestület min-
den tagja által aláírt mentő-
mellényt a fiatal sportolónak, 
aki a tanévnyitót követően 
arról beszélt lapunknak, ho-
gyan tudta, tudja össze-
egyeztetni a versenysportot 
a tanulással.

– A tanárok jóindulatá-
nak, segítségének köszön-
hetően tudtam megfelelően 

készülni az órákra és 
ugyanakkor sportolni is. A 
gimnáziumi éveim elején a 
szabadidőmben próbáltam 
otthon tanulni, de ez na-
gyon nehéz volt. Ez a sport-
osztály azért jó, mert a ta-
nulás és a sport mellett a 
diákoknak egy kis szabad-
idejük is marad, ami nekem 
nem volt – mondta a fiatal 
világbajnok, aki az utóbbi 
időben ugyan már magán-
tanuló, ám amikor csak te-
heti, ott van az órákon. Meg-
kérdeztük azt is, hogyan 
készül az érettségire – mint 

mondta, végignyomja a sze-
zont, majd érettségi előtt 
két-három héttel, a felnőtt 
országos bajnokság után 
napi egy edzésre vesz visz-
sza, így lesz ideje készülni. 
Ami a jövőt illeti, Kristóf va-
lószínűleg a Testnevelési 
Egyetemen szeretné foly-
tatni tanulmányait.

Hogy a középfokú sport-
osztályra mekkora szükség 
van, azt az is mutatja, hogy 
már most, indulásakor több-
szörös volt a túljelentkezés.

– E speciális osztály indí-
tásával az egyesületben 
sportoló diákokat segítjük 
tanulmányaikban. A ver-
senysportolók és szüleik 
igénylik ezt a fajta osztályt, 
hiszen a mindennapos edzé-
sek, a versenyek mellett 

szükségük van az egyéni tá-
mogatásra – hangsúlyozta 
lapunknak az igazgatónő, 
akitől megtudtuk azt is: az új 
osztályba nemcsak Érdről és 
környékéről, hanem a fővá-
rosból is jelentkeztek.

A Gárdonyi nemcsak 
sportosztállyal, hanem idén 
nyáron külső tornaeszkö-
zökkel és pingpongasztallal 
is bővült, a diákönkormány-
zat, az iskolai alapítvány és 
egy vállalkozó jóvoltából. 
Három sportegyesület segít-
ségével pedig kondigépeket 
helyeztek el az egyik terem-
ben, így a diákok ősztől már 
nemcsak a tornateremben, 
hanem az udvari eszközö-
kön és a kondiszobában is 
sportolhatnak.

QQ ÁdÁm Katalin

Új igazgató a zeneiskola élén
Ahogy ez lenni szokott, a pedagógusoknak korábban meg-
kezdődött a tanév, mint a diákoknak. A tankerületi igazgatói 
értekezletet augusztus 24-én tartották; ekkor megbízások-
ra, kitüntetésekre is sor került. Az érdi Lukin László Művésze-
ti Iskola vezetésére Szabóné Bán Ildikó intézményvezető-he-
lyettes kapott megbízást a 2017/2018. tanévre. Stiblo Annát, 
a zeneiskola volt igazgatóját, aki ebben az évben immár 40 
esztendeje dolgozik közalkalmazottként, kiemelkedő intéz-
ményvezetői tevékenysége elismeréseként Sárközi Márta, a 
tankerületi központ igazgatója „Címzetes igazgató” kitünte-
tésben részesítette.
Jubileumi jutalomban részesült Sátori Boglárka, a Móra Fe-
renc Általános Iskola intézményvezetője, aki 25 éve közal-
kalmazott.
Pedagógusokat is elismert a tankerületi igazgató. Az iskolai 
tanévnyitón Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át 
az Érdligeti Általános Iskola három pedagógusa, Riebelné 
Matécz Mária, Farkasné Tempfli Márta és Vörös Gáborné, pél-
daértékű, elhivatott, következetes oktató-nevelő munkáju-
kért, szakmai igényességükért, gyermekszeretetükért, áldo-
zatos pedagógusi munkásságukért.

A sportosztály gólyáit Milák Kristóf ifjúsági világbajnok úszó is köszöntötte

Az elsősök gárdonyis kitűzőt kaptak
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Lél ekbe szövődő színek és minták
Sző, fon, nem takács – hanem postás, ápolónő, ügyinté-
ző. Napi nyolc órában dolgozott, szabadidejében pedig 
hivatásának, a szövésnek élt, amelynek tudományát az 
anyatejjel szívta magába. Generációk tanulták e mester-
séget a keze alatt az elmúlt évtizedekben. A huszadik 
születésnapját ünneplő érdi szövőkör alapítójával, Ta-
maska Józsefné Jakab Margittal beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

–  Hogyan tanult meg szőni?

–  Sokan kérdezték ezt 
tőlem, és mindenkinek azt 
szoktam válaszolni: nem 
tudom. Nem tanultam ezt a 
mesterséget, hanem bele-
születtem. Egy kis tolnai 
faluban, Aparhanton nőt-
tem fel, bukovinai székely 
családban. Anyám, apám 
még Bukovinában szület-
tek, gyerekként telepítették 
ki őket, a többi családdal 
együtt. A szüleim a téesz-
ben dolgoztak. Gondozták 
az állatokat, és a széna-
gyűjtéstől a kapálásig min-

dent elvégeztek, amit kel-
lett. Természetesen otthon 
is tartottunk állatokat. Ön-
ellátásra rendezkedtünk 
be, megtermeltük, amit kel-
lett, és a ruhanemű is ott-
hon készült. A falusi rend 
szerint zajlott a család éle-
te, és nekünk, gyerekeknek 
is megvolt a magunk fel-
adata: takarítottuk az ud-

vart, itattuk az állatokat. 
Édesanyám szüleivel lak-
tunk együtt. Mindkét nagy-
mamám és édesanyám is 
szőtt, a szövőszék ott volt a 
szomszédasszony házában 
is. A lányok, asszonyok ösz-
szejártak a guzsalyasba. 
Külön a fiatalok, külön az 
idősek. Mi, gyerekek, elbúj-
tunk, hallgattuk, miről be-
szélgetnek, így tudtunk 
meg egyre többet és többet 
a minket körülvevő világ-
ról. Egyébként is folyton ott 
lábatlankodtunk az öregek 
körül, hiszen akkoriban 
több generáció élt együtt: a 
gyerekekre a nagyszülők 
vigyáztak.

–  A családfő a 
nagyapa vagy az 
apa volt?

–  Sok vita volt 
családon belül, és 
vérmérséklettől, 
természettől füg-
gött, hogy ki en-
ged a másiknak. 
Maga a kérdés, 
hogy ki a család-
fő, igazából nem 
merült fel.

–  Hogy és mi-
kor kerültek Apar-
hantról Érdre?

–  A 70-es 
években, ahogy 
kezdtek felbom-
lani a téeszek, 
sok család eljött 
Aparhantról, a 
miénk is. Tolná-
ban még számí-

tott, hogy ki milyen bukovi-
nai faluból származik: az 
andrásfalvi összetartott az 
andrásfalvival. Itt Érden ez 
már elvesztette a jelentősé-
gét: már csak a bukovinai 
származás volt fontos. Kóka 
Rózsi összegyűjtötte a buko-
vinai székelyeket, édesanyá-
mék is jártak annak idején a 
népdalkörbe, később a lá-

nyom énekelt velük, míg férj-
hez nem ment.

–  És ön?

–  Mikor a szüleim Érdre 
költöztek, már férjnél vol-
tam, nem jöttem velük. A fér-
jem pedagógus volt, Bátára 
került mint tanító, ott kap-
tunk szolgálati lakást. A leg-
jobb helyre kerültem, már 
ami a szövést illeti, hiszen a 
sárközi szőttes nagyon híres 
volt. Akkoriban még virág-
zott a decsi szövetkezet – a 
Népművészeti Vállalat nagy 
beszállítója –, aminek sok 
bátai bedolgozója is volt. Itt 
tanultam meg vásznat szőni, 
ugyanis édesanyámék in-
kább gyapjút szőttek meg 
zsákot. A mintákban és a 
színhasználat tekintetében 
nagyon sok újat tanultam 
Bátán. Más tekintetben is 
sok újdonságot láttam: meg-
tapasztaltam, hogy a sárkö-
zi emberek vidámabbak, 
könnyebben túlteszik magu-
kat a gondokon, és nagyon 
összetartóak. Igaz, ez utóbbi 
a bukovianiak közt is meg-
volt; mára sajnos ez az ösz-
szetartás – amiben hatal-
mas szerepe volt Kóka Ró-
zsinak és az énekkarának – 
meglazult.

–  Bátán a szövés már a 
hivatása volt?

–  Állandóan szőttem, de 
csak a szabadidőmben, 
ahogy más asszonyok is: Bá-
tán mindenki szőtt, de mel-
lette volt munkája. Végzett-
ségemet tekintve ápolónő 
vagyok. Húszévesen mentem 
férjhez, gyerekeket nevel-
tem, és egy ideig Szekszár-
don dolgoztam az ottani kór-
házban. Nagyon szerettem 
az ápolónői hivatást – talán 
azért, mert kisgyerekko-
romban nagyon beteg vol-
tam, egy évig feküdtem Pé-
csett, és valamiféle kötődés 
alakult ki bennem a kórház 
iránt. Bátáról nagyon körül-
ményes volt bejárni Szek-
szárdra, így aztán pályát 
váltottam: elvégeztem a pos-
tatiszti iskolát, és a helyi 
postán dolgoztam, egészen 
addig, míg el nem költöz-
tünk. Munkaidő után pedig 

szőttem. A Sárközben volt 
egy bácsi, aki ülőmagasság 
alapján, személyre szabot-
tan készítette a szövőszéke-
ket. Az enyém a mai napig 
megvan. 1982-ben felköltöz-
tünk Érdre a családommal, 
a szüleim után. Édesanyá-
méknak nagy telkük volt, 
oda építkeztünk, de ma már 
nem abban a házban élünk: a 
férjemtől elváltam, új párra 
találtam. A munkahelyemen 
ismerkedtünk meg: Érdre 
költözve a fővárosban he-
lyezkedtem el, a Fővárosi 
Építőipari Vállalatnál, sztk-
ügyintézőként. Természete-
sen elvégeztem a szükséges 
iskolát is. Ami nem volt baj, 
mert később, vállalkozóként, 
nagy hasznát vettem a tanul-
taknak. Akkoriban, mikor 
az állami vállalatok – köztük 
az én munkahelyem is – 
megszűntek, nagyobb kelet-
je volt a népművészeti alko-
tásoknak. Úgy gondoltam, 
ha már tudok szőni, elvégzek 
valami iskolát, hogy legyen 
róla papírom is. Az iparmű-
vészeti főiskola kirendeltsé-
gére jártam, szakoktatói ké-
pesítést szereztem. 1997-ben 
rendeztek Érden egy szőt-
teskiállítást, amit az egyik 
volt tanárom nyitott meg. Ő 
vetette fel a művelődési ház 
élére frissen kinevezett 
Szedlacsek Emíliának, 
hogy ugyan miért nincs Ér-
den szövőszakkör, mikor itt 
ez a Margit, aki taníthatná 
az érdeklődőket… Így indult 
el 1997 októberében a szövő-
szakkör, ami a mai napig 
működik.

–  Milyen volt az indulás? 
Sok volt az érdeklődő?

–  Meghirdettük a helyi 
lapban a lehetőséget, és jöt-
tek vagy harminc-harminc-
öten. Persze nem maradt 
meg mindenki, de a húsz év 
alatt több mint százan tanul-
tak nálam. Két-három olyan 
tag van, aki kezdetektől jár 
hozzám. Van köztünk nyug-
díjas óvónő, doktori címmel 
rendelkező tudományos 
munkatárs, aki 85 évesen, 
Pestről is visszajár.

–  Olyan ez, mint amikor 
régen a fonóban összeültek 
az asszonyok?

–  Igen. Jó a társaság: se-
gítjük egymást, ahol tudjuk. 
Másrészt mindig azon va-
gyok, hogy valami újdonsá-
got mutassak, csináltassak 
velük. Így a szövőszakkör 
sosem „ül le”, hanem izgal-
mas marad. Van persze egy 
alapszabályunk: aki beke-
rül, annak először meg kell 
tanulnia a szövés alapjait, 
technikáit.

–  Vannak fiatalok is?

–  A legfiatalabb tagunk 
40 év körüli. Korábban vol-
tak gyerekcsoportjaim is, 
de mióta kötelező délután 
négy óráig bent lenni az is-
kolában, ezt már nem tu-
dom elindítani, pedig nagy 
sikere volt. Pedagógusok-
nak is tartottam már kéz-
műves képzést; olyan esz-
közökkel dolgoztam, ame-

Októberben kiállítással ünnepli majd 20. születésnapját a Margit 
által alapított érdi szövőszakkör
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lyek kifejezetten gyerekek-
nek valók, ahogy a megva-
lósítandó feladat is. Sok 
ilyen van: babakészítés, ta-
risznyaszövés… Ezeket a 
nyári gyerektáborokban is 
csináltuk. Ma már csak fel-
nőtteknek tartom ezt is. 
Idén tízen-tizenketten jöt-
tek el, sokan a régiek közül, 
és teljesen kezdők is.

–  Azért vannak gyerekek 
is a környezetében, az uno-
kák. Ők tudnak szőni?

–  Hajjaj, úgy szőnek, mint 
a huszonegy! Ugyanúgy be-
leszülettek, ahogy én annak 
idején. Most tizenhárom és 
tizenegy évesek.

–  A saját trükkjeit, ötleteit 
is továbbadja a tanulóinak?

–  Igen. Én szövőszéken 
szőttem, mielőtt szakokta-
tónak tanultam volna; az 
iparművészetin ismerked-
tem meg a szövőkerettel. 
Mást se hallottam a taná-
raimtól, mint hogy „csi-
náld, majd rájössz”. Gyűlöl-
tem ezt a kifejezést, és 
megfogadtam: ha én taní-
tok majd valakit szőni, 
megmutatom majd az apró 
trükköket is, hogy ne kín-
lódjon, annál is inkább, 
mert nem mindenki olyan 
kitartó és makacs, mint én, 
akinek a kihívás nem töri 
le a kedvét, sőt…

–  Mennyire talál ki új min-
tákat, és mennyire követi a 
hagyományokat?

–  Az alap, azaz a geomet-
rikus minta adott. Négyzet-
ből, téglalapból és három-

szögből építkezem, mint elő-
deim, de nem a régit máso-
lom, hanem úgy formálom, 
hogy az általam készített 
szőttes a mai lakásokba illő 
legyen. Így tudom továbbél-
tetni a hagyományt.

–  A szövésen kívül van 
még olyan kézimunka, amit 
szívesen csinál?

–  Hát persze! Két éve 
elkezdtünk foglalkozni 

más technikákkal is. Szer-
da a szövőnap, csütörtö-
könként pedig jöhetnek 
azok, akik szeretnek 
patch worközni, horgolni, 
kötni. Minden olyan tech-
nikát kipróbálunk, amire 
igény van. Ha esetleg én 
nem ismerem, szerzünk 
olyat, aki igen, és megta-
nítja nekünk.

–  Hol tartják a találkozó-
kat? Itt, a műhelyben, ahol a 
nyári tábort is tartották?

–  Nem, a szakkör válto-
zatlanul az Enikő utcában 
van, minden szerdán és csü-
törtökön, fél négytől akár 
este nyolcig is. Hiszen egy 
kézműves terméket nem le-
het egy-két óra alatt össze-
csapni.

–  Drágák ezek az alkalmak?

–  Szinte ingyenesek. A 
szövőkör a művelődési köz-
pont égisze alatt működik, a 
tagdíj 300 forint, és ugyan-
ennyit szedünk a különféle 
költségek fedezésére, úgy-
hogy havi 600 forintot fizet-
nek a tagok.

–  De hát ebből nem lehet 
megélni…

–  Nem is azért csiná-
lom, hanem hogy népsze-
rűsítsem e régi mestersé-
get, no meg a jó társaság 
kedvéért. Örömmel jönnek 
a tagok, és örömmel me-
gyek én is. Ennél több mi 
kell?! Ha három-négy em-
bert oda tudok bolondíta-
ni, hogy megtanuljon sző-
ni, már azzal előrébb lép-
tem. Nincs szükségem tö-
meges érdeklődésre. Mit is 
tudnék kezdeni egyszerre 

száz emberrel?! Ez nem 
erről szól. És nem is a 
pénzről.

–  És akkor miből él meg 
egy kézműves mester?

–  Egyrészt nyugdíjas va-
gyok, másrészt a mai napig 
vannak magántanítványa-
im, és sokat dolgozom múze-

umoknak is. Megrendelésre 
is készítek szőtteseket.

–  Van-e kedvenc darabja, 
mármint azok közt, amiket 
maga készített?

–  A bukovinai hagyomá-
nyos mintájú és színű dara-
bok. Az a minta belém ivó-
dott, sem kitörölni, sem le-
vetkőzni nem tudom. Évente 
egy ilyet szőnöm kell.

–  Ősszel kiállítást rendez 
a húszéves szövőkör. Mit lát-
hatnak majd az érdeklődők?

–  Be szeretnénk mutatni, 
mi mindent lehet szőni külön-
féle – akár otthon is előállít-
ható – eszközökkel, hátha 
kedvet kapnak hozzá az em-
berek. Meg szeretném hívni 
azokat, akik évekig hozzánk 
jártak, hogy mutassák be, mi 
mindent alkottak. Azokat az 
érdeklődőket, akiknek meg-
tetszenek a munkáink, és szí-
vesen ellátogatnának egy-egy 
alkalommal hozzánk, szere-
tettel várjuk a minden hónap 
harmadik szombatján meg-
tartott kézműves foglalkozá-
sunkra, az Enikő utcába, 
akár gyermek, akár felnőtt.

–  Ön szerint ilyen foglal-
kozásokkal, szakkörökkel él-
tethetők tovább a népi mes-
terségek?

–  Egyszer valaki megkér-
dezte tőlem: nem félek-e attól, 
hogy a népművészet kimegy 
a divatból? Azt feleltem neki: 
nézzem rám. Mindig akad 
egy-két magamfajta bolond, 
aki továbbélteti. Ha csak ket-
ten vagyunk is, már nem fog 
kihalni.

„Nem tanultam ezt a mesterséget, hanem beleszülettem”
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Ismét TeSzedd!
Szeptember 15–16–17-én rendezik Magyarország legna-
gyobb hulladékgyűjtési akcióját, amellyel az ország a nem-
zetközi takarítási világnaphoz csatlakozik. Érden az ön-
kormányzat és a civil szervezetek szeptember 16-ára, 
szombatra szerveznek csoportokat, több helyszínre is.

Talán még sosem volt olyan 
tiszta a város, mint most ősz-
szel, köszönhetően a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek fel-
számolásának és a tavaszi vá-
rostakarító akciónak. Mégis 
maradt tennivaló őszre, a Te-
Szedd! akció idejére is. A civil 
szervezetek már jelezték, 
hogy szívesen részt vesznek a 
hulladék összeszedésében, 
bezsákolásában; hozzájuk 
bárki csatlakozhat.

– Szombaton nyolc óra és 
dél között várjuk az önkénte-
seket, több helyszínen. Az Ör-
döglovas SE, az Ö.T.H.É.T. 
Egyesület Pest megyei tago-
zata és az Azúr kutyaiskola a 
Kolozsvári utca végén lévő 
kiserdőt takarítja. A Fidelitas 
és egy parkvárosi csapat a Fa-
ragó utcában szedi a szeme-
tet, az Eb-Dorádó Egyesület 
Ófaluban, a Külső Római út-
nál dolgozik majd, a Horgász-
egyesület a Duna-parton, az 
Érdi Környezetvédő Egyesü-
let önkéntesei pedig az Ötvös 
utcánál – ismertette a helyszí-
neket Macsotay Tibor, a pol-

gárőrség vezetője, a TeSzedd! 
akció helyi koordinátora, aki 
várja további önkéntesek je-
lentkezését is, akár a fenti 
helyszínekre, akár más terü-
letekre. Mint hangsúlyozta, 
nemcsak szombaton, hanem 
pénteken és vasárnap is részt 
lehet venni az akcióban. Akár 
iskolai osztályok is jelentkez-
hetnek – a Teleki iskola évek 
óta részt vesz a várostakarí-
tásban, idén is ötven gyerek és 
tanáraik szedik a szemetet a 
Tetőfedő utca környékén.

Jelentkezni Macsotay Ti-
bornál a 06-30-2000-890-es 
telefonszámon lehet, de aki 
elmulasztja, az csatlakozhat a 
helyszínen is. Fontos, hogy 
aki nem a szervezett csopor-
tok tagjaként, hanem más 
helyszínen, időpontban sze-
retne takarítani, jelezze e 
szándékát legkésőbb szep-
tember 13-áig Macsotay Ti-
bornak, aki gondoskodik kellő 
számú kesztyűről, zsákról, és 
intézkedik, hogy az össze-
gyűjtött hulladékot elvigyék 
az ÉTH munkatársai. n Á. K.

Indul a kampány
Szeptember 1-jén nemcsak a tanév kezdődött el, hanem 
elindult az érdi középiskolások kampánya is, amely so-
rán a hónap végéig arról győzhetik meg a diákpolgár-
mester-jelöltek, valamint a képviselőjelöltek az érdi is-
kolásokat, hogy miért éppen ők volnának a legalkalma-
sabbak arra, hogy egy tanéven keresztül képviseljék 
őket az Érdi Ifjúsági Önkormányzatban.

Ennek apropóján augusz-
tus 31-én az ÉRD TV stúdió-
jában egyeztető megbeszélé-
sen kaptak információkat a 
kampány menetéről és a ren-
delkezésre álló lehetőségek-
ről. A három diákpolgármes-
ter-jelölt egyetértett abban, 
hogy szeretné valamennyi 
lehetőséget kihasználni, 
amit az Érd Médiacentrum 
biztosít számukra. A válasz-
tási kampány a szeptemberi 
iskolakezdéskor indul és kö-
zel egy hónapig tart majd.

A szeptember végi válasz-
táson az érdi középiskolák 
tanulói vehetnek részt. Vala-
mennyi érdi középiskolás 
(9–12. évfolyamosok) válasz-
tójoggal rendelkezik, és min-
den érdi, nem végzős évfo-
lyamba járó középiskolás 
indulhat a választáson. Min-
den középiskola maximum 
két polgármesterjelöltet in-
díthat, ők pedig öt főből álló 

képviselőjelölti listát állít-
hatnak. A szavazás így két 
listán történik: az egyiken a 
diákpolgármester-jelöltek-
re, a másik listán a diákkép-
viselő-jelöltekre lehet sza-
vazni. A választásban részt 
vevő középiskolák eltérő di-
áklétszáma okán a szavaza-
tok összeszámolása súlyoz-
va történik, így kiküszöböl-
hető, hogy a nagyobb létszá-
mú iskola egymaga döntse el 
a szavazást.

A város közgyűlésének 
döntése szerint az új ifjúsági 
önkormányzat – akárcsak a 
most mandátumát töltő tes-
tület – tízmillió forinttal gaz-
dálkodhat majd.

A jelenleg működő diák-
képviselőtestület mandátu-
ma szeptember 29-ig tart, az 
új ifjúsági önkormányzat 
pedig október 1-jén lép hiva-
talba.

Qn Bnyh

Csö  kken az állástalanok száma
Mozgalmas és pezsgő volt a nyár Érden – tájékoztatta 
a sajtót dr. Aradszki András (Fidesz–KDNP), a térség 
országgyűlési képviselője múlt szerdán.

Az energiaügyi államtit-
kár elmondta, hogy az Érd-
ligeten épülő záportározó 
jelentős hatással lesz a vá-
ros életére. Annak a veszé-
lye, hogy a csapadékvíz el-
öntéseket okoz, nagyban 
csökken majd. Beszélt ar-
ról is, hogy az egészség-
ügyi fejlesztések is folyta-
tódnak Érden. Ezek sorá-
ban a szakorvosi rendelő-
intézet régi szárnyának 
felújításához szükséges 
forrás már a város rendel-
kezésére áll, és jó hír az 
érdieknek, hogy nemrég 
átadták a Modern Városok 
programból felújított ófalu-
si háziorvosi rendelőt, to-
vábbá új, korszerű tüdő-
szűrő berendezéssel gaz-
dagodott az érdi tüdőgon-
dozó is.

Az országos politikával 
kapcsolatban a tájékozta-
tón elhangzott, hogy min-
den korosztályban több a 
foglalkoztatott, egy év alatt 
62 ezer fővel dolgoztak töb-
ben a május és július közöt-
ti időszakban, így a mun-
kavállalók száma átlépte a 
4,4 millió főt. Dr. Aradszki 
András kiemelte: a számok 
az egységes, stabil gazda-
ságot igazolják. Dinamiku-
san csökken az állástala-
nok száma is, Magyaror-
szág júniusban a negyedik 
legalacsonyabb munkanél-
küliségű ország volt az Eu-
rópai Unióban.

Az államtitkár beszélt 
arról is, hogy bővül az 
elektromos autók vásárlá-
sának támogatási köre és 
adminisztratív könnyíté-
sek is életbe lépnek a kör-
nyezetbarát közlekedés 
ösztönzése érdekében. 
Hozzátette: a kormány ter-
vei szerint 80 km-enként 
épülnek nagy teljesítmé-
nyű elektromos töltőállo-
mások a fontosabb főútvo-
nalak mentén és normál 
töltők a célállomásoknál, 
az önkormányzatok pedig 
100 százalékos, vissza nem 
térítendő állami támoga-
tással létesíthetnek új töl-
tőállomásokat, így az or-
szág teljesen átjárható lesz 
elektromos autókkal. Ed-
dig 535 millió forint érték-
ben, 75 önkormányzat 443 
töltőpontra vonatkozó pá-
lyázatát hagyták jóvá – 
zárta szavait dr. Aradszki 
András.

A sajtótájékoztatón dr. 
Aradszki András arra szó-
lította fel a helyi jobbikos 
politikusokat, hogy leg-
alább ők kérjenek bocsána-
tot a nyugdíjasoktól az el-
lenzéki párt elnöke, Vona 
Gábor helyett.

A képviselő kifejtette: 
több mint egy hónap telt el 
azóta, hogy Vona Gábor a 
nyugdíjasokon gúnyoló-
dott egy közösségi olda-
lon. Vona azt írta, hogy 
„nemzeti ünnepeken rend-
szeres esemény, hogy hét-
köznapokon kedves bácsi-
kák és nénikék magukból 
kivetkőzve ugranak egy-
másnak, vért akarnak on-
tani remegő kezeikkel, or-
dibálnak trágárul és hör-
gik fel a XX. század min-
den traumáját”.

Dr. Aradszki András 
hangsúlyozta: Vona Gá-
bort már többször felszólí-
tották, kérjen bocsánatot, 
de erre a Jobbik elnöke 
nem volt hajlandó annak 
ellenére sem, hogy nyugdí-
jasszervezetek is ezt kér-
ték tőle.

– Az a véleményünk, tájé-
koztatni kell az embereket 
arról, mi hangzott el, miket 
mondott a Jobbik elnöke, 
ezért telefonos és e-mailes 
tájékoztató kampányt indí-
tott a Fidesz, hogy infor-
málja a nyugdíjasokat ar-
ról, milyen megengedhetet-
len kifejezéseket, sértő jel-
zőket használt a magyar 
nyugdíjasokra Vona Gábor.

– Tudjuk jól, hogy pén-
zért és hatalomért bármit 
megtesz, korábban is tett 
már sértő és minősíthetet-
len megjegyzést más tár-
sadalmi csoportokra. Szá-
mára senki és semmi sem 
szent, csak azt tartja szem 
előtt, hogy kitartójának, 
Simicska Lajosnak meg-
feleljen – fűzte hozzá 
Aradszki.

Ha ezentúl sem kér bo-
csánatot, akkor Vona Gá-
bort kiírja magát a komo-
lyan vehető politikusok kö-
réből. Ugyanakkor a Fi-
desz azt várja, hogy ha a 
Jobbik elnöke elmulasztja 
a bocsánatkérést a három-
millió megsértett nyugdí-
jastól, akkor valamelyik 
jobbikos politikus megte-
szi majd ezt helyette – je-
lentette ki az országgyűlé-
si képviselő.

– Felszólítom Pulai Edi-
nát, az érdi közgyűlés job-
bikos képviselőjét, Török-
bálint jobbikos elnökét, 
Keresztély Attilát, a diósdi 
Jobbik elnökét, Elszaszer 
Tibor Csörszöt, hogy hatá-
rolódjanak el pártelnökük 
kijelentésétől. Külön ké-
rem, hogy Nánási Kristóf 
diósdi Jobbik-képviselő, 
aki a párt országgyűlési 
képviselőjeként indul a kö-
vetkező választáson, szin-
tén kérjen bocsánatot Vona 
Gábor helyett – zárta sza-
vait dr. Aradszki András.

Pulai Edina, a Jobbik 
érdi képviselője szerint 
félretájékoztatás van a 
háttérben, ezért ismertet-
te Vona Gábor levelét, 
amelyben a Jobbik pártel-
nöke azt írja: „Magam 
azok közé a politikusok 
közé tartozom, aki kért 
már elnézést, amikor hi-
bázott, mert úgy gondo-
lom, hogy az nem a gyen-
geség, hanem éppen ellen-
kezőleg, az erő jele. Ez 
esetben viszont csak vala-
mi félreértésről lehet szó. 
Attól tartok, hogy a Ta-
nács tagjai a teljes be-
jegyzést nem olvasták el, 
csupán a kormányközeli 
sajtóban kiragadott és fél-
remagyarázott mondato-
kat hallhatták. Tisztelet-
tel arra kérem Önöket, 
hogy a levél alatt bemá-
solt bejegyzést olvassák 
el teljes terjedelemben. 
Látni fogják, hogy abban 
semmiféle nyugdíjasokat 
általánosan sértő meg-
jegyzés nem található, ha-
nem éppen ellenkezőleg, 
az ellen emelem fel a sza-
vam, ami ellen Önök is, 
hogy az egész életüket 
tisztességgel ledolgozó, 
az országot már többször 
újjáépítő embereket a po-
litika kihasználja.”

Pulai Edina méltatlannak 
nevezte a megszólítást, 
mert azt mondta, nap mint 
nap kapcsolatot tart az érdi 
idősekkel, ahol tud, mindig 
segít nekik. – Úgy érzem, 
rendkívül sokat teszek az 
idősekért, ma reggel is fel-
hívott egy ófalusi bácsi, 
hogy segítsek neki, termé-
szetesen igent mondtam. 
Szeretném még elmondani, 
hogy irányomban az elmúlt 
egy hónapban semmilyen 
negatív visszajelzés nem 
jött Vona Gábor Facebook-
bejegyzése miatt – mondta 
a képviselőnő.

Qn Bnyh
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Újabb egészségügyi  
fejlesztés
Digitális tüdőszűrő gépet adtak át múlt szerdán az Érdi 
Tüdőgondozóban. A 27 millió forintos készülék segítsé-
gével jóval több információhoz jutnak az orvosok, mint a 
hagyományos gép által végzett vizsgálat esetén, sokkal 
kisebb sugárterhelés éri a betegeket, és az adminisztrá-
ció is egyszerűsödik. A korszerű eszköz beszerzését az 
önkormányzat finanszírozta.

Egy húszéves, elavult di-
agnosztikai eszközt cserél-
tünk le egy modern, a XXI. 
század igényeinek megfelelő 
berendezésre – hangsúlyoz-
ta T. Mészáros András pol-
gármester az átadó ünnep-
ségen, bejelentve: a városve-
zetés a szakorvosi rendelő-
intézet régi, 1990-ben át-
adott szárnyának felújításá-
ra készül a Modern Városok 
program keretében, 1,6 mil-
liárd forintból. Ennek kere-
tében tervezik a tüdőszűrő 
átköltöztetését az Alsó utcai 
szárnyba.

– A sürgősségi ellátással, 
az egynapos sebészettel és a 
rendelőintézet további bővü-
lésével együtt az intézmény 
kisebb kórházként tud mű-
ködni a jövőben. Az átalakí-
tás költségének fedezete 

már a város kasszájában 
van, így egy-másfél éven be-
lül megvalósulhat a régi 
szárny felújítása – zárta sza-
vait T. Mészáros András.

Dr. Aradszki András, a 
térség országgyűlési képvi-
selője a rendezvényen azt 
hangsúlyozta, hogy az 
egészségügy kiemelt fon-
tosságú területe a magyar 
kormánynak; 2010-től igye-
keznek pótolni azokat az 
összegeket, amelyeket az 
előző szocialista kormány-
zás az egészségügyből ki-
vont. A 2018-ra benyújtott 
költségvetés már 546 milli-
árd forinttal többet tartal-
maz az egészségügy vonat-
kozásában, mint a 2010-es 
– emelte ki a politikus, hoz-
zátéve: mind intézmény-, 
mind bérfejlesztés tekinte-

tében sikerül felszámolni a 
szocialisták által okozott 
károkat.

Az országgyűlési képvise-
lő hangsúlyozta a megelőzés 
fontosságát is: elmondta, 
hogy országszerte prevenci-
ós központok alakulnak, 
ahol már korai stádiumban 
kiszűrhetőek az esetleges 
elváltozások, és a gyógyítás 
kevesebb beavatkozással és 
költséggel járhat. Mint 
mondta, a most átadott digi-
tális tüdőszűrő gép is haté-
kony eszköze lesz a preven-
ciós munkának.

Az új tüdőszűrő berende-
zés nemcsak Érd, hanem a 
környék lakosságát is ellátja: 
beüzemelése 110 ezer em-
bert, az ország lakosságának 
1 százalékát kiszolgálja – ezt 
már dr. Kőszegi Gábor, az 
érdi szakorvosi rendelő fő-
igazgató-főorvosa mondta az 
ünnepségen. Mint hozzátette: 
a hagyományos felvételek 
gyakran nem sikerültek, meg 
kellett ismételni őket, ijedtsé-
get és kellemetlenséget okoz-
va ezzel pácienseknek, ez 
azonban az új, digitális esz-
közzel már nem fordulhat elő. 

Az új gép által készített ké-
pek ráadásul jóval részlete-
sebbek, mint a hagyományos 
filmfelvételek.

Mint a főorvos lapunknak 
elmondta, a pácienseket a ko-
rábbinál jóval kisebb sugár-
terhelés – a korábbinak mint-
egy nyolcada-tizede – éri a 
vizsgálat során. Kőszegi Gá-
bor elmondta azt is: a tüdő-
gondozóban ugyan működik 
még egy hagyományos átvi-
lágító berendezés, de a szű-
rővizsgálatokat mostantól 
már csak a digitális eszköz-
zel végzik. n ÁdÁm Katalin

Rendkívüli közgyűlési összefoglaló

Par kvárosi  
beruházásokról  
döntöttek
Érd Megyei Jogú Város közgyűlése rendkívüli ülést tar-
tott múlt csütörtökön. A képviselők hat napirendi pontot 
tárgyaltak, amelyből három Parkvárost érintette. A tes-
tület elfogadta a Töhötöm utcában tervezett játszótér 
megvalósításáról szóló beruházási célokmányt is. Ezzel 
együtt idén három új játszótér épül a városban, egy pe-
dig megújul és kibővül.

Még az idén három új ját-
szótér épül a városban, és 
teljesen megújul és kibővül 
a Bádogos utcai játszótér. A 
város fontos célnak tartja, 
hogy Érd különböző terüle-
tein újabb közösségi zöldfe-
lületek jöjjenek létre, növel-
ve ezáltal a közelben lakók 
életminőségét és komfort-
érzetét. Egy újabb játszótér 
kialakításának tervezett 
helyszíne a Töhötöm utca 
mentén valósul meg, az eh-
hez szükséges ingatlanokat 
már korábban megvette és 
elbontotta a város. Az új ját-
szótéren többek között lesz 

homokozó, fészekhinta, má-
szótorony, csúszda, további 
hinták és pihenőpadok is. A 
végleges átadási határidőt 
jövő év március végében ha-
tározták meg, de ha az idő-
járás engedi, akkor akár 
november végére megépül-
het az új játszótér.

Szintén Parkvárost érin-
tette az a döntés, amelyben 
módosították a Szepes Gyu-
la Művelődési Központ és a 
Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár alapító okiratát, 
hiszen elkészült az új Park-
városi Közösségi Ház, amit 
az Interspar épített a Gé-

pész utca és az Aszfaltozó 
utca sarkán. A döntésekre 
azért volt szükség, mert 
ebbe az épületbe költözik a 
könyvtár, ami egy teljes 
státuszt kapott, s amelynek 
köszönhetően hosszabb 
nyitvatartásra lesz lehető-
ség, mint korábban. A mű-
velődési ház pedig szakmai 
tartalommal és progra-
mokkal tölti fel az új közös-
ségi házat, amihez két stá-
tuszt kapott az intézmény. 

Az üzemeltetéssel pedig az 
Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft.-t bízta meg 
a közgyűlés, amiről szintén 
most született döntés. Az új 
Parkvárosi Közösségi Ház 
ünnepélyes átadását 2017. 
szeptember 7-én 11 órakor 
tartják.

Dr. Bács István alpolgár-
mester az ülést követően 
elmondta, hogy ingyenesen 
átvette a város a tavaly el-
készült közvilágítási háló-

zatot, amely a Bem téri In-
terspar áruház beruházás-
sal egyidejűleg épült ki, a 
beruházó NIF Zrt. jóvoltá-
ból. A törvény kimondja 
ugyanis, hogy országos 
közút esetén a tulajdonos 
üzemeltetésébe kell adni a 
közvilágítási hálózat fej-
lesztésével létrehozott köz-
műelemeket. A hivatalos 
átadás-átvételre pedig 
most került sor.

Qn nyH

A korszerű eszköz beszerzését az önkormányzat finanszírozta

A testület elfogadta a Töhötöm utcába tervezett játszótér megvalósításáról szóló beruházási célok-
mányt is
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Hit és megújulás
Mindegy, vannak-e képeid vagy nincsenek, imádásuk 
tilos csupán, s nem készítésük. Lehetséges, hogy van-
nak emberek, akik képesek jó célokra használni a képe-
ket – idézte Luther Mártont a reformáció kezdetének 
500. évfordulója alkalmából rendezett Hit és megújulás 
című képzőművészeti tárlat megnyitóján T. Mészáros 
András polgármester az Érdi Galériában. 

A lutheri gondolatokat to-
vábbszőve a polgármester 
felhívta a figyelmet arra is, 
hogy a reformátor szerint a 
jó célra használt képek segí-
tik az emlékeztetést és a lel-
kiismeret megvilágítását. A 
művészet célja tehát, hogy 
emelje fel szívünket. A néző, 
a befogadó feladata pedig, 

hogy a képet ne tisztelje, ha-
nem értelmezze. Ha műalko-
tásokat, képeket szeretnénk 
a szentírás szavai mellé hoz-
ni az életünkbe, akkor tanul-
juk meg jól látni, olvasni, ér-
telmezni a látottakat.

– Ünnepeljük hát a lelki 
és szellemi megújulás kez-
detét ezzel a kiállítással is 
– mondta T. Mészáros And-
rás –, mert a református 

örökségnek megbékélést és 
szabadságot adó ereje van, 
ami jelentős mértékben 
hozzájárul a társadalom 
összetartozásához, az em-
beri egységhez és a világ-
ban keresendő igaz ságos 
békéhez.

Erdélyi Takács István re-
formátus lelkész, megkö-

szönve az alkotók munkáit, 
emlékeztetett rá, hogy e tár-
lat a hit és megújulás össze-
kapcsolódásának ékes bizo-
nyítéka, mert a művészek-
nek van hitük, hiszen, aki-
nek nincsen, az képtelen al-
kotni, s a művészek a folya-
matos megújulásra is képe-
sek, mert melyikük ne szü-
letne újjá minden egyes új 
művében?

– A vallás és a művészet 
gyökerei közösek – mondta 
szakmai megnyitójában 
Kéri Mihály festőművész, az 
Érdi Galéria vezetője –, egy 
tőről fakadnak, mindkettő a 
legmélyebben szól a lélekről, 
a művészetnek talán ez a 
legfontosabb feladata, s ez 
független attól, hogy egy al-
kotó milyen stílusban, mi-
lyen technikával készíti el 
művét, és hogyan közelít té-
májához.

A hit és megújulás gondo-
latkört is másképp és más-
képp dolgozta föl a tárlaton 
19 alkotást bemutató 14 mű-
vész, akik elfogadták a fel-
kérését, elsősorban érdiek, 
de a szentendrei Kossuth-dí-
jas Aknay János és a buda-
pesti Wrobel Péter is adott 
műveket.

Sokszínű és változatos hát 
az anyag, volt, aki egészen 
távolról közelített a témához, 
olykor kapaszkodót is csak 
alaposabb értelmezés után 
lehet megtalálni – Hudák 
Mariann, Karsch Manfred, 
Wrobel Péter, Kovács Jo-
hanna –, van olyan alkotó, 

aki a keresztény hitvilág ér-
telmezését keresi műveivel – 
Tóth Ernő, Kéri Mihály, Ko-
zák Attila, Aknay János, 
Ilka Gábor –, mások pedig 
egész konkrét bibliai törté-
nésekből, szövegrészletek-

ből indulnak ki – Darabont 
Tamás, Eőry Emil, Homo-
lya Gábor, Fritz Rautner, 
Wegenast Róbert.

A tárlat szeptember 23-ig 
látogatható a galéria emeleti 
kiállítótermében. n M. Nagy

T. Mészáros András: a református örökségnek megbékélést és szabadságot adó ereje van

Darabont Tamás: Mikor még az ég, sem a föld nem volt megformálva

Homolya Gábor: Luther
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Láttamár?!

Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Új ékszerüzlet nyílt az érdi Intersparban!

Szolid árak, hatalmas
választék, profi kiszolgálás!

Győződjönmeg róla, és
mesélje elÖn is ismerőseinek!

TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS
12.000 Ft/gr

Hozzamagával törtaranyát és kérje
mélyre szabott árainkat.

é

Cím
R

g
szem

Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig
8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail:

aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu;
ertekesites@erdiujsag.plt.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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Más t néznek, de ugyanúgy látnak
Fotós barangolások cím-
mel mutatja fényképeit a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ fotógalériájában a 
Duna–Art Fotóklub két 
tagja, Kiss Borbála és Ré-
vész László, a házaspár 
utazásaik emlékeit villant-
ja föl messze nem családi 
albumba ragasztandó em-
lékkép-színvonalon.

Találó a barangolás kife-
jezés a Kiss–Révész páros 
kiállításának címében, mert 
a válogatás szempontjait 
nem szigorú tematika hatá-
rozta meg, mindenből föl 
akartak mutatni egy picit, 
ahogy a látvány eléjük buk-
kan mintegy a semmiből.

A komponáltság a legjelleg-
zetesebb vonása a páros képe-
inek. Ha ránézünk egy-egy 
felvételükre, elsőre talán nem 
is látunk többet egy szép olasz, 
spanyol, izlandi vagy éppen 
magyar városképnél, annyira 
helyén van minden, hogy a ren-
dezettség magától értetődő, 
akkor tudnánk ezt igazán ér-
tékelni, ha véletlenül valami 
nem ennek megfelelő is föltűn-
ne a képmezőn. De véletlenek, 
mint tudjuk, nincsenek…

Még az olyan műfajban is 
lehet törekedni a zavaró vé-
letlenek kiküszöbölésére, 
mint a spontán utcai pillana-
tokat megörökítő streetfo-
tográfia, amiből szintén ka-
punk egy csokorra valót a 
tárlaton.

Érdekesség, illetve elsőre 
annak tűnik, de aztán belát-
juk, ez a természetes: a kiál-
lított negyven kép alatt nin-
csenek nevek. Nem tudjuk, 
melyiket készítette Kiss 
Borbála és melyiket Révész 
László. Ez egyrészt nem ke-
vesebbet jelent, mint azt, 

hogy nincs bennük a félté-
kenységnek csírája sem egy-
más képeire, s jelenti azt is, 
hogy annyira egy húron pen-
dülnek, annyira egyformán 
látják a világot, hogy meg-
bonthatatlanul egységes 
anyaggá álltak össze fotóik. 
Pedig az adott keretek kö-
zött külön-külön dolgoznak, 
nem az történik, hogy mind-
ketten rögzítenek mindent, 
aztán győzzön a jobbik, nem, 
mindegyikük mást néz, mást 
fényképez le – csak az ered-
mény közös, mert látni 
ugyanúgy látnak. n (mnp)

Vik, evangélikus templom (Izland)

Ruhaszobrok Lubaczówból
A testvérvárosi kapcsola-
tok nem csak arról szól-
nak, hogy városvezetők, 
helyi politikusok találkoz-
zanak, egymás kultúrájá-
nak megismerése is része 
az együttműködésnek.

Ennek jegyében mutatko-
zott most be Érden a lu-
baczówi Anita Žmurko, aki 
ruhaterveit hozta el a Szepes 
Gyula Művelődési Központ-
ba. A tárlatmegnyitó – amely 
egyben az Érdi Napok első 
rendezvénye volt – közönsé-
gét T. Mészáros András pol-
gármester és Krzysztof 
Szpyt, Lubaczów polgár-
mestere köszöntötte.

Ruhákat leginkább divat-
bemutatókon szoktunk látni, 
amikor csinos és profi mo-
dellek vonulnak föl a terve-
zők által megálmodott öltö-
zékekben. Ezúttal a falakra, 
fogasokra akasztott, varro-
dai próbababákra adott ru-
hákat láttunk, a látvány 
mégis nagyon hatásos, ami 
legfőképp a rendkívüli, oly-
kor meghökkentő formáknak 
és anyagoknak köszönhető. 

Anita Žmurko eredetileg 
festőművész, aki több egyéb 

művészeti ág mellett a divat-
tervezésben is képezte ma-
gát, s most ebben találta meg 
a számára legizgalmasabb 
önkifejezési lehetőséget. Mint 
elmondta, nagyon közel áll 
hozzá a japán kultúra, művé-
szet, ezért kreációi – ez a jó 
szó, mert amiket készít, saját 
bevallása szerint sem nevez-
hetők a hagyományos érte-
lemben vett ruháknak, nem 
hétköznapi használatra ter-
vezi ezeket, mert nem kom-
mersz ipari termékek gyártó-
jaként szeretne megjelenni a 
divat piacán – a keleti motívu-
mokhoz nyúlnak vissza.

Nagy Dorottya, a kiállí-
tást megnyitó divattervező 
is azt emelte ki, hogy ezek 
az alkotások valójában nem 
ruhák, sokkal inkább textil-
képek, vagy inkább textil-
szobrok, amelyek rendkívül 
látványosak, s tükrözik, 
hogy alkotójuk egyedi mó-
don gondolkozó képzőmű-
vész, aki fittyet hány a funk-
cionalitásra, s a látványt, a 
kreativitást helyezi előtér-
be, olykor elragadtatásra, 
olykor gondolkodásra, néha 
pedig meghökkenésre ösztö-
nözve a nézőt.

Qn -y-

Anita Žmurko kreációi valójában nem ruhák, sokkal inkább textilképek

SZÍNHÁZBÉRLET 
2017 ŐSZ

A három alkalomra szóló bérlet ára 7500 Ft.
Bérletek válthatók a művelődési központ pénztárában, hétköznapokon 10–18 óráig.

Az időpont- és a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 
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vasárnaponként 15 órakor

INDUL A BAKTERHÁZ – vígjáték két részben

A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ – zenés vígjáték két részben
Hunyady Sándor műve alapján írta Topolcsányi Laura

FRANCIA SZOBALÁNY– vígjáték két részben

A TurAy IdA Színház előAdáSAI

SZEREPLŐK: Sztárek Andrea, Kurkó J. Kristóf, Rárósi Anita, Vásári 
Mónika: / Borbély Krisztina, Nyírő Bea, Bódi Barbara, Germán Lívia, 
Somfai Éva, Berkes Gábor, Győri Péter, Pásztor Máté, Bácsatyai Gergely, 
Seprenyi László, Topolcsányi Laura. Rendező: SZTÁREK ANDREA,
A finom erotikával fűszerezett keserédes történet a századforduló Kolozs-
várjának egyik bordélyába kalauzolja a nézőt. Az éjszakák és nappalok rend-
jét a fiatal egyetemista, Kelepei Jenő beköltözése borítja fel, ám hamarosan 
kiderül: valójában ennél sokkal szokatlanabb okok állnak az egyre gyűrűző 
és már-már misztikusan rejtélyes események hátterében...

Rideg Sándor könyvéből színpadra írta: Tímár Péter
SZEREPLŐK: Mikó István, Boros Zoltán, Nemcsák Károly , Tóth Judit , 
Szacsvay László / Chajnóczky Balázs, Nyírő Bea, Zsolnay András, Győri 
Péter, Szabó Anikó, Rusz Milán, Kurkó J. Kristóf/ Pásztor Máté.  
Rendező: CSEKE PÉTER

„Tudom én jól, az a baja a világnak, hogy nem tehénpásztorok kormányoz-
zák. Ha én valamikor miniszter leszek, mindent a visszájára fordítok. A 
csősztől elveszem a bunkósbotot. A pofonokat végképp eltiltom. Aki vét a 

törvény ellen, felpofoztatom a bakterrel. Az ország vászontarisznyájára lakatot tetetek, nehogy kilopják belőle a 
pénzt. Ha én leszek a fő, nem lesz panasza a szegény embernek, mert még a Bundás kutyának is akkora pampuskát 
juttatok, mint a két öklöm. Törvénybe iktatom, hogy palacsintán köll élni a tehénpásztornak.”

Írta: Jacques Deval 
SZEREPLŐK: Győri Péter, Xantus Barbara, Pásztor Máté, Bódi 
Barbara, Rárósi Anita, Boros Zoltán, Germán Lívia, Benkő Péter,  
Rendező: SZURDI MIKLÓS
Elegáns amerikai család, jólét, előkelő társaság, ahol minden rend-
ben van. Látszólag. Mert az üzleti élet kiszámíthatatlan és kegyet-
len. Egyszer fent, másszor lent. De ha már lent vagy, nehéz újra 
visszakerülni. Hacsak nem segít valaki! Egy kedves, bűbájos, cser-
fes francia szobalány, aki talán nem is az, aminek látszik, viszont 
nagyon szerethető! Filmen eredetileg a Tolnay Klári játszotta sze-
repet színpadon Xantus Barbara vitte sikerre. A darab különleges-
sége, hogy a művésznő nálunk most az édesanyát alakítja.
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Huszka Szegeden született 
1875-ben, egy olyan családban, 
ahol a zenetanulás egyenran-
gú volt más tanulmányokkal. 
Párhuzamosan végezte a Zene-
akadémiát a Jogi Egyetemmel, 
később híres operettszerzőként 
is minisztériumi dolgozó volt, 
egészen nyugdíjazásáig.

Második operettje, a Bob 
herceg szövegkönyvét szege-
di barátai írták: Martos Ferenc, 
aki hivatali szobatársa is volt és 
Bakonyi Károly. Az operett cse-
lekménye sokak által ismert, 
leginkább az 1972-es Keleti Már-
ton rendezte filmnek köszön-
hetően. György, a trónörökös 
álruhában, Bob néven szökik ki 
Londonba, hogy találkozhasson 
szerelmével, Annie-val. A 20. szü-

letésnapján megkapja anyjától a 
Szent György-kardot, a nagyko-
rúsággal azonban együtt jár egy 
menyasszony is, aki azonban egy 
gárdatisztet szeret, és csak nagy-
ravágyásból menne feleségül a 
trónörököshöz. Annie-t pedig egy 
idős, fondorlatos borbély akarja 
feleségül venni, ezzel elengedné 
Annie apjának tartozását. Sok bo-
nyodalom után végül a szerelem 
minden ármányt legyőz, és maga 
a királynő adja áldását György/
Bob és Annie egybekelésére.

Az első, 1941-es filmváltozat 
után készült el a közismert tévé-
film, a főbb szerepekben Nagy 
Gáborral, Szerencsi Évával, Már-
kus Lászlóval, Bárdy Györggyel, 
Bánki Zsuzsával. A színészek 
énekhangjai a kor neves ope-

ra- és operetténekesei voltak: 
Ilosfalvy Róbert, Németh Marika, 
Bende Zsolt, Palcsó Sándor, Ágay 
Karola.

A Kossuth Kiadó, a Budapesti 
Operettszínház és az MTVA kö-
zös kiadásában jelent meg a Hí-
res Operettek című, 20 darabból 
álló sorozat, amely bemutatja 
az adott zeneszerzők életét, az 
aktuális művek keletkezésének 
történetét, a cselekményt, a sze-
replőket és az előadóművésze-
ket. A könyvekhez mellékletként 
tartozik az operettek CD-je.

A sorozat megtalálható a Csu-
ka Zoltán Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtárában. A Bob herceg és 
más operettek nemcsak CD le-
mezen, hanem filmváltozatban 
is kölcsönözhetőek.

Huszka Jenő: Bob herceg

Ha örökbe fogadná 
Pennyt vagy Daltont, 
vegye fel a kapcsola-
tot az alapítvány 
munkatársaival. Te-
lefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, 
E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a 
w w w.s i r iusa lapit -
vany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Ala-
pítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Penny 5 hónap körüli, kis-köze-
pesre növő, kedves, élénk szuka 
kölyökkutyus, nagyon emberba-
rát. Testvérével együtt találták Érd 
külterületén, hamar beilleszked-
tek a menhelyen.

Dalton nagytermetű, barátsá-
gos, bújós, 5 év körüli kan kutyus. 
Azonosító nélkül találták, eredeti 
gazdája nem kereste. Kertes ház-
ba költözne szívesen, szuka ku-
tyákkal jól megfér.

A műsorváltozás
jogát fenntartjuk.

ÉRD TISZTASÁGÁÉRT

       Tel: Macsotay Tibor:06 30 2000 890
      egyéni szedést jelezzék, hogy zsákot, 
            kesztyűt biztosítani tudjunk!

Szendvicset, ásványvizet, üdítőt
               biztosítunk!

2017 szept.16-án
    szombaton
 8-12 óra között

Várjuk egyesületek, magánszemélyek
jelentkezését a következő pontokon:
1: Ötvös u.-Szövő u. (Martin Norbert)
2: Visegrádi u.-Zólyom u.
                (Fülöp Sándorné, Magdika)
3: Dunapart (Pluhár István)
4: Tárnoki u.temető melleti rész
                                (Bada Zoltán)
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83

ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

GGyyeerrmmeekk yyóó yycciippőő
oorrvvoossii renddellvvéénnyyrree

30 nap
alatt!
30 nap

orvosi rendelvényre
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79

87

30 nap
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79

64Szabó Csaba Ev. Érd, Budai út 5.

Élménypedagógia a nyelvoktatásban!

ovisoknak babáknak iskolásoknak

Angol nyelvoktatás gyerekeknek
3hónapos kortól 19 éves korig.

www.helendoron.hu

Tel.: 30/427-4027
e-mail: erddiosd@helendoron.com
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Egy  jó szerszámkészlet otthonra
Aki szeret barkácsolni, 

szerelni, vagy hobbi autó-
tuningoló, az nagyon jól is-
meri az érzést, mikor több 
idő megy el a szerszámok 
megtalálásával, mint a sze-
reléssel. Erre megoldás 
egy jó szerszámkészlet le-
het, mely egy kofferben 
mindent rendszerezve tá-
rol, a dugókulcs készlettől 
a csavarhúzóig. Minden-
képpen króm-vanádium 
(Cr-Va) alapanyagú szer-
számokból összeállított 
készletet vegyünk, az biz-
tosan nem nyílik ki, nem 
törik el. További szempont 
még a használható mére-
tekkel ellátott készlet, au-
tószereléshez és otthoni 
munkákhoz jellemzően 6 
mm és 32 mm közötti kulcs-
nyílású szerszámkészlettel 

mindent meg tudunk olda-
ni. Hasznos emellett, ha a 
csavarok oldására bitfej 
készletet is tartalmaz. La-
pos, kereszt, torx, imbusz. 
Ma már ezek a csavarfejek 
találhatóak szinte minden-
hol. Ha mindezt egy racs-
nis hajtókarhoz csatlakoz-
tatva tudjuk használni, a 
munka gyors és könnyű 
lesz. A racsnis hajtókar 
nagy előnye, hogy mindkét 
irányban rendkívül gyor-
san lehet vele szerelni és 
csatlakoztathatunk hozzá 
szinte mindenféle dugókul-
csot - a csavar fejétől függő-
en. A jobb készletek tartal-
maznak további okos ele-
meket, mint toldó, hosszab-
bító, csukló a nehezen hoz-
záférhető helyeken való 
egyszerű szereléshez.

Érd alkotói: Eőry Emil
Bár Eőry Emil 1939-ben Rá-

bacsécsényben született, Érd a 
felnövelő tája, ahol eddig negy-
ven esztendőt töltött el gyer-
mekkor élményeitől az alkotás 
lázáig. Csalódásai közepette 
kereste műfaját, verseket írt, 
zenész lett, elmélkedett képes-
ségeinek természetéről és táv-
latairól. Első szobrait lábtörés 
közepette formálta 12 éves ko-
rában – s attól az időponttól 
kezdve Mesterházi Lajosné ta-
nári biztatása nyomán is érlelő-
dött képzőművészi hivatása.

Kitérők után került 1968-ban 
a zebegényi szabadiskolába, 
ahol Gyémánt László és Csík-
szentmihályi Róbert korrigálá-
sai nyomán gyorsult fejlődése 
egyéni irányba. Az anyaggal – 
kővel, bronzzal, krómacéllal, 
fával – együtt gondolkodik. 
Egyetlen személyes iránytűje 
Brancius művészete.

Élete így hangzik dióhéjban: 
szerszámkészítő lakatos volt, 
szobrász lett, s közben tíz éve 
már a 220. érdi szakmunkás-
képző intézet oktatója, most 
1980. júniusában kapta meg a 
Kiváló Pedagógus címet.

Teljes ember az iskolában, 
ahol adományozott rézdombo-
rítása is látható, teljes ember 
szobrászként is. Mindkét kö-
zegben helytáll.

Sokat dolgozik. Érd városá-
nak új tereit szerkeszti emlék-
művekkel, tanár, képzőművé-
szeti szakkört vezet, éjszakába 
nyúló munkája nyomán szüle-
tik meg a szobor.

Egyik első művének címe: 
Sziszifusz. Akár jelképnek te-

kinthetjük, mert valóban szi-
szifuszi erőfeszítéssel jutott el 
a szobrászi önmegvalósításig. 
Már ekkor, az indulás pillana-
tában is rendelkezett a lényeg-
re törés és a plasztikai kieme-
lés képességével. A Gyász 
egyetlen hajlítással fejez ki 
eszmét, a Don Quichote csön-
des felkiáltójel. Már ekkor 
gömbössé vagy karcsúvá mó-
dosítja figuráit. Belekapasz-
kodik egy-egy jelbe, mozdulat-
ba, motívumba, mely maga a 
szobrászi kifejezés hiányta-
lansága.

Követ, csontot, természeti 
formákat gyűjt, háttérnek, 
szobrászi raktárnak, hogy ren-
delkezzen a szükséges kiegé-
szítéssel, háttérrel, ha a képze-
let annyi kutatás után egyszer-
re nyomra bukkan.

Horpasztja, gyűri a fát meg-
szállott Fanyűvőként, de az 
anyag törvénye és értelme sza-
bályai szerint. Körkörös lendü-
lettel idézi az Ős-t. A Mitosz-t 
vasnyelven szólaltatja meg. A 
Ballada tőmondata is egy vilá-
got sűrít. A Cantata profana 
korunk világszimbóluma. A 
szarvasagancs alapformája 
Eőry Emil szobrászi indítása, 
tetőzése. 1977-ben bronzban 
gondolt Picassó emlékére.

Eőry Emil szobrászi szemlé-
lődése az esztétizált drámai-
ság jegyében éri el a formai 
eredményt. Ilyen megközelítés-
sel folytatta Kerényi Jenő Gol-
gota csoportját, úgy, hogy a fi-
gurákat monumentális cson-
kokra kötötte át – bevégezetle-
nül bevégzett formákra. Mer 

újítani, mer kitalálni, mer kez-
deményezni Eőry Emil – a régi 
és új eszmék, társadalmi gon-
dolatoknak, mozgalmaknak a 
szobrászi kifejezését. E szob-
rászi gondolkodás az anyag 
szövetségét keresi, azzal 
együtt küzd a kifejezés opti-
mumáért. A Niké az élet min-
den golgotájának ellentéteként 
szép, tiszta, nemes ívvel vil-
lantja fel zárt alakzatban a 
harmóniát.

Tavaly kilenc új város kapta 
meg státusát – Érd, Barcs, Vá-
sárosnamény, Fehérgyarmat, 
Lenti, Körmend, Paks, Celldö-
mölk, Berettyóújfalu. E tör-
vényerejű rendelet nyomán a 
fejlődő települések egymás kö-
zötti kapcsolata is növekszik, s 
ennek jegyében készítette el 
Eőry Emil a kilenc új város kö-
zös emblémáját. E vasból ké-
szült plasztika egy nagy kör-
gyűrűbe foglalja a kilenc város 
egységgé kovácsolódó téglaje-
lét, kubisztikus összefogással 
a jelen és a holnap emlékműve-
ként.

Eőry Emil művével igazolja, 
hogy a szobrászat is vállalhat 
időszerű feladatokat, a szobrá-
szat is sűrítő, mozgósító erő. 
Művészetéből ez az igazság 
árad, és még egy, hogy kellő te-
hetséggel, szorgalommal, oda-
adással sok-sok küzdelem után 
szabályos stúdiumok nélkül is 
elérheti valaki a szobrászat mi-
nőségi magaslatát. Erre akad-
nak példák, ritka kivételek. Az 
egyik Eőry Emil pályafutása.

Losonci Miklós
PMH, 1980. augusztus 7.

Urbán LászLó – sajtótükör
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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.

Szeptember 1. és 10. között, az Érdi 
Napokon a művelődési központ 

csak az általa szervezett 
rendezvények ideje alatt tart 

nyitva! A pénztár szeptember 10-ig 
8–16 óráig tart nyitva!

ÉRDI NAPOK
VERNISSZÁZS
Barabás Andi: Talpon maradni
Az érdi illetőségű fotós első önálló 
kiállítása, amely a Fészek Gyermekmentő 
Egyesület életét mutatja be.
Szeptember 7-én, csütörtökön 18 órakor

JAZZFESZTIVÁL A FŐTÉREN
Sárik Péter Trió feat. Urbán Orsolya 
& Gyárfás István
Szeptember 8-án, pénteken 19 órakor

Syrius Legacy és Binder – Borbély 
Formáció
Szeptember 9-én, szombaton 17.30 és 
19 órakor
Worldwide és László Attila – Oláh 
Kálmán Quartet feat. Soso Lakatos
Szeptember 10-én, vasárnap 17.30 és 
19 órakor

PROGRAM
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására
Asztaldíj: 1250 Ft. További információ 
Czinderné Bea (06-30-597-8823).
Szeptember 16-án, szombaton 9–12 óráig

KLUBÉLET
KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
A legújabb Mammilláriák 
bemutatása
Előadó Füleki József.
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szeptember 14., csütörtök 17 óra

ELŐZETES
SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!
A vöröslámpás ház
Zenés vígjáték két felvonásban
Szeptember 24-én, vasárnap 15 órakor
Indul a bakterház

Vígjáték két részben
Október 15-én, vasárnap 15 órakor
Francia szobalány
Vígjáték két felvonásban
November 19-én, vasárnap 15 órakor
A háromalkalmas bérlet ára 7500 Ft. 
Bérletek válthatók a művelődési központ 
pénztárában hétköznapokon 10–18 óra 
között.

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

06 23 365 490/105
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1-jétől november 30-ig:
Hétfő szünnap; kedd-vasárnap 10–18 
óráig

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

ÉRDI NAPOK
Balázs Dénes Tudománytörténeti 
Konferencia
A konferencia érdekessége egy film, 
amelyből megtudhatjuk, milyen sorsuk 
volt a világjáró magyaroknak a Francia 
Idegenlégióban.
Szeptember 7-én, csütörtökön 9 órától
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás 
megtekintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezményes jegy 
ára 500 Ft, tárlatvezetési díj 3000 Ft 
kiállításonként.

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.

Tel.: 06 23 365 470

www.csukalib.hu

Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-

gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 

információk elérhetőek a 06-23-365-470 

telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 

honlapon

Értesítjük Önöket, hogy a 
könyvtár kötészeti 

szolgáltatása szünetel.

FELNŐTTKÖNYVTÁR

KÖNYVAJÁNLÓ

A kínai irodalom gyöngyszemeiből

Szeptember 13-ig

ZENEI KÖNYVTÁR

ÉRDI NAPOK – JAZZFESZTIVÁL

Bögöthy Ádám, Kovács Linda és 

Váczi Dániel koncertje

Szeptember 7-én, csütörtökön 18 órakor

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

Foglalkozásokra csoportokat 
csak előzetes egyeztetés után 
tudunk fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 

személyesen, ahol a foglalkozás 
zajlik majd. Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!
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KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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: 10-től 18 óráig

Péntek: 10-től 17 óráig

Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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.

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig

TÁRLAT
Művészet és technika
A Regensburgi Egyetem hallgatóinak 
kiállítása.
Megtekinthető szeptember 7-től 23-ig.

SzEpTEMBEr 11., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
19:50  2017–2018. évi  női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Békéscsabai ENKSE 
21:05 A bíró
 Beszélgetés egy bíróval
21:45 Az 1956-os forradalom hatása Érden
 Pergel Antal előadása
22:00 Bibliai Szabadegyetem   62/90. rész
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Monda és valóság határán 7/10.
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
  0:00 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:15 Híradó
  0:30 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 12., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép                                                                                
 kulturális magazin
20:00 JAzz
 Tátrai Trend Lamantin
21:05 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:00 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–III.ker TTVE (ismétlés)
 23:40  Műábránd
   0:00 Mozgás
 sportmagazin
   0:30 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
   0:45 Híradó
    1:00 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 13., SzErDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin

20:00 Bibliai Szabadegyetem   63/90. rész
21:00  Újévi Hangverseny a Szepes Gyula 

Művelődési Központban
 dokumentumfilm  
23:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:30 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:50 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:05 Híradó
  0:20 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 14., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd EXTrA
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Sztárportré 115. rész
20:05 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:35  2017-2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Békéscsabai ENKSE (ismétlés)
21:50 Kempo magazin
22:05 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:35 Mozgás
 sportmagazin
23:05 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:35  Az 1956-os forradalom hatása Érden
 Pergel Antal előadása
23:50 párbeszéd EXTrA
 beszélgetés aktuális témákról
  0:10    Híradó
  0:25 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 15., pÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 115. rész
20:00 Műábránd
20:20  Művésszé vált tanítványok 

hangversenye 
  A Lukin László Zeneiskola jubileumi 

rendezvénye 
21:10 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

21:40   párhuzamos múlt
 dokumentumfilm
22:05 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:25 Mozgás
 sportmagazin
22:55 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:10  Híradó
23:25 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 16., SzOMBAT
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Az 1956-os forradalom hatása Érden
 Pergel Antal előadása
19:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:15 Mozgás
 sportmagazin
20:45  Újévi Hangverseny a Szepes Gyula 

Művelődési Központban
 dokumentumfilm  
22:45 Bibliai Szabadegyetem   63/90. rész
 23:45   Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:15 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 17., VASÁrNAp
19:00 Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00  Művésszé vált tanítványok 

hangversenye 
  A Lukin László Zeneiskola jubileumi 

rendezvénye 
21:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:45  Az 1956-os forradalom hatása Érden
 Pergel Antal előadása
23:00 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
 23:30 Érdi panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:00 Tűzijáték

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 Zeneválogatás
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 Heti menü ism.

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 Zeneválogatás
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 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00 Zeneválogatás
11.00 A tudomány mai állása
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 Rockbarlang  
 Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.

HALÁSZ JUDIT KONCERT
2017. november 5. 11 óra
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJÁRA

Az ösztöndíj célja
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése az Esélyteremtő Ösztöndíj 
alapításával lehetőséget és segítséget 
kíván biztosítani a tehetséges érdi 
tanulók számára az alap- és középfokú 
oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, 
remélve, hogy közülük sokan a város 
képzett szakembereivé válnak.
Jogosultsági feltételek
Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnye-
résének feltétele, hogy a pályázó 
nappali tagozaton, államilag 
elismert hazai vagy külföldi okta-
tási intézményben:
a) alapfokú, illetve középfokú 

tanulmányokat folytat,
b) Érd Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik,

c) tanulmányi eredménye 3,5-es 
átlagot eléri,

d) magatartása jó vagy példás, és
e) igazolatlan mulasztása nincs.
Ezenkívül a következő feltételek 
közül legalább egynek is fenn kell 
állnia:
a) a pályázó hátrányos vagy halmo-

zottan hátrányos helyzetű,

b) családba fogadott,
c) átmeneti nevelésben részesülő,
d) védelembe vett,
e) ideiglenes hatállyal elhelyezett,
f) utógondozói ellátásban része-

sülő.
A Köznevelési és Művelődési 
Bizottság a pályázatok elbírálása 
során az alábbi szempontok és 
sorrend alapján dönt:
a) a pályázó tanulmányi eredmé-

nye,
b) a pályázó családjában élő eltar-

tottak száma,
c) a család egy főre jutó jövedelme.
Családként kell figyelembe venni a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.
Alapfokú oktatási intézményben 
folytatott tanulmányok esetén az 
ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól 
lehet részesülni.
A pályázat benyújtásának szabá-
lyai
Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével 
és az abban meghatározott kötelező 
mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatot – a pályázó által aláírva 
– 1 példányban, zárt borítékban kell 
benyújtani személyesen a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy postai 
úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, 
Alsó u. 1., Pf.: 31.). A postai úton be-
nyújtott pályázat esetében a benyújtási 
határidőn a postára adás idejét kell 
érteni. A borítékon fel kell tüntetni: 
„Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”.
Pályázati dokumentáció átvehető a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján vagy letölthető a www.erd.hu 
honlapról a Pályázatok, álláshirdetések 
rovatból.
A pályázat benyújtási határideje 
2017. szeptember 19.
A pályázatok elbírálása
Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítéléséről 
a Köznevelési és Művelődési Bizottság 
dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a 
benyújtási határidő leteltétől számított 
45. munkanap.
Az elbírálás során a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság a határidőn 
túl benyújtott vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a bírálatból 

kizárja, minden határidőben benyújtott, 
formailag megfelelő pályázatot pedig 
érdemben elbírál. 
A döntés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs, a döntésről a pályázókat a Bizott-
ság írásban értesíti.
Az ösztöndíj összege és folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők minimum 
5000 Ft, maximum 20 000 Ft havi 
támogatásban részesülnek a tanév 10 
hónapjára.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat 
minden hónap 10-éig bankszámlára 
utalja át vagy azt a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában lehet felvenni. 
A tanév során a kifizetés módjának 
megváltoztatására nincs lehetőség. 
Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult 
esetén a kifizetés a törvényes képviselő 
részére történik.
A félévi bizonyítvány kézhezvételét 
követően az ösztöndíj továbbfo-
lyósításához a tanulói jogviszonyt 
február 28-ig igazolni kell.
A benyújtási határnapot követően beér-
kezett vagy postára adott igazolásokat 
érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos 
hiánypótlásra nincs lehetőség.
A tanulói jogviszony igazolás hiánya 

esetén a második félévi ösztöndíj 

folyósítását meg kell szüntetni.

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztön-

díját két hónapot meghaladóan nem 

veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre 

kerül.

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi 

időben a tanulónak felróható módon 

megszűnik, az ösztöndíjat meg kell 

szüntetni, és a tanév során átutalt ösz-

töndíj arányos részét vissza kell fizetni.

Az Esélyteremtő Ösztöndíj megszün-

tetéséről a Köznevelési és Művelődési 

Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a 
Tehetséggondozó Ösztöndíjban 
vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban 
részesíthető.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és 

tb-járulék-fizetési kötelezettség nem 

terheli, azonban az adóalapot növelő 

jövedelemnek számít ugyanúgy, mint 

az intézmények által adott szociális és 

tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési  
Bizottság

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA

Az ösztöndíj célja
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése a Tehetséggondozó 
Ösztöndíj alapításával lehetőséget 
és segítséget kíván biztosítani a 
tehetséges érdi tanulók számára 
az alap- és középfokú oktatásban 
folytatott tanulmányaikhoz, remélve, 
hogy közülük sokan a város képzett 
szakembereivé válnak.
Jogosultsági feltételek
A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
elnyerésének feltétele, hogy a pá-
lyázó nappali tagozaton, államilag 
elismert hazai vagy külföldi oktatási 
intézményben:
a) alapfokú, illetve középfokú 

tanulmányokat folytat,
b) Érd Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik, és

c) tanulmányi eredménye a pá-
lyázat benyújtását megelőző 
tanévben kimagasló, de legalább 
a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri.

Alapfokú oktatási intézményben foly-
tatott tanulmányok esetén a Tehetség-

gondozó Ösztöndíjban legkorábban az 
ötödik évfolyamtól lehet részesülni.
A pályázat benyújtásának szabá-
lyai
Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével 
és az abban meghatározott kötelező 
mellékletek csatolásával lehet.
A pályázatot – a pályázó által aláírva 
– 1 példányban, zárt borítékban kell 
benyújtani személyesen a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy postai 
úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, 
Alsó u. 1., Pf.: 31.). A postai úton be-
nyújtott pályázat esetében a benyújtási 
határidőn a postára adás idejét kell 
érteni. A borítékon fel kell tüntetni: 
„Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat”.
Pályázati dokumentáció átvehető a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján vagy letölthető a www.erd.hu 
honlapról a Pályázatok, álláshirdetések 
rovatból.
A pályázat benyújtási határideje 
2017. szeptember 19.
A pályázatok elbírálása
A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaíté-

léséről a Köznevelési és Művelődési 
Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a 
benyújtási határidő leteltétől számított 
45. munkanap.
Az elbírálás során a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság a határidőn 
túl benyújtott vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a bírálatból 
kizárja, minden határidőben benyújtott, 
formailag megfelelő pályázatot pedig 
érdemben elbírál.
A döntésre jogosult a pályázatok 
elbírálása során az alábbi szem-
pontok és sorrend alapján dönt:
a) a pályázó tanulmányi eredmé-

nye,
b) a pályázó családjában élő eltar-

tottak száma,
c) a család egy főre jutó jövedelme.
Családként kell figyelembe venni a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.
A döntésre jogosult a pályázó tanulmá-
nyi eredményén túl figyelembe veheti a 

műveltségi vagy szakmai versenyered-
ményeit is.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs, a döntésről a pályázókat a Bizott-
ság írásban értesíti.
Az ösztöndíj összege és folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők minimum 
5000 Ft, maximum 20 000 Ft havi 
támogatásban részesülnek a tanév 10 
hónapjára.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat 
minden hónap 10-éig bankszámlára 
utalja át vagy azt a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában lehet felvenni. 
A tanév során a kifizetés módjának 
megváltoztatására nincs lehetőség. 
Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult 
esetén a kifizetés a törvényes képviselő 
részére történik.
A félévi bizonyítvány kézhezvételét 
követően az ösztöndíj továbbfo-
lyósításához a tanulói jogviszonyt 
február 28-ig igazolni kell.
A benyújtási határnapot követően beér-
kezett vagy postára adott igazolásokat 
érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos 
hiánypótlásra nincs lehetőség.

A tanulói jogviszony igazolás hiánya 
esetén a második félévi ösztöndíj 
folyósítását meg kell szüntetni.
Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztön-
díját két hónapot meghaladóan nem 
veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre 
kerül.
Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi 
időben a tanulónak felróható módon 
megszűnik, az ösztöndíjat meg kell 
szüntetni, és a tanév során átutalt ösz-
töndíj arányos részét vissza kell fizetni.
A Tehetséggondozó Ösztöndíj megszün-
tetéséről a Köznevelési és Művelődési 
Bizottság dönt.
Egy pályázó egy tanévben vagy a 
Tehetséggondozó Ösztöndíjban 
vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban 
részesíthető.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és 
tb-járulék-fizetési kötelezettség nem 
terheli, azonban az adóalapot növelő 
jövedelemnek számít ugyanúgy, mint 
az intézmények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési  
Bizottság
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2017.08.30.
ÉRD FENYVES-PARKVÁROSBAN ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSE

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megkezdődtek a Fenyves-Parkvárosi új óvoda kivitelezési munkái. A projektet a Magyar Állam és az 
Európai Unió vissza nem térítendő támogatásként 300 millió Ft-tal támogatja, ami az elszámolható 
költségek 100% - át jelenti.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. június 29-én a „Kisgyermeket nevelő 
szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati kiírásra. A 2017. 
május 15-én kelt támogató levél alapján a Támogatási Szerződés 2017. június 13-án került aláírásra.

A VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 azonosító számú projekt átfogó célja a régión belüli társadalmi kohézió, 
a korszerű neveléshez való hozzáférés feltételrendszerének megteremtése, mely hozzájárul a régió hosszú 
távú versenyképességéhez, valamint a nők arányának növeléséhez a foglalkoztatásban. A Fenyves-
Parkvárosi terület óvodai intézménnyel nem ellátott, emiatt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata egy új 4 
csoportos óvoda építését tervezi megvalósítani, amely a hatályos jogszabályoknak megfelel. Az óvoda a 
Favágó utca 63. szám alatti üres ingatlanon épül, ahol 4 db 60m2-es csoportszoba kerül kialakításra, mely 
szobánként 20 óvodás gyermek elhelyezésére alkalmas. A tervezett épületben valamennyi funkció 
(tornaterem, orvosi szoba, öltözők, elkülönítő, nevelőtestületi szoba stb.) biztosítottá válik. Az óvoda az 
akadálymentes használat követelményeinek megfelelően lesz kialakítva. A telek déli irányába – a 
csoportszobák felé – jelentős zöldterület, míg a csoportszobák előtt saját teraszok lesznek kialakítva. A 
terasz délnyugati részén egy nagyméretű burkolt felületű játszóterasz lesz kiépítve. A teraszon az Európai 
Uniós előírásoknak megfelelő gyermekjátékok lesznek telepítve, ahol biztonságos gumi burkolat létesül.

A beruházás 2017. augusztusban elindult, amennyiben a munkálatok az ütemterv szerint haladnak az új 
óvoda várhatóan 2018-ban átadásra kerül.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Helyi egyedi védelem alatt álló építmények 

felújítását támogató pályázat 2017.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

a 193/2017. (VI.22.) határozata alapján pályázatot 

hirdet a városban található helyi egyedi építészeti 

értékvédelem alatt álló építmények állagmegóvásá-

nak, felújításának segítésére.

A pályázatra rendelkezésre álló összeg Érd MJV 2017. 

évi költségvetésében összesen bruttó 5 000 000 Ft, 

amely vissza nem térítendő támogatásként igényel-

hető.

A pályázat által támogatható helyi védett építmények 

listája a város építészeti örökségének helyi védelmé-

ről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. 

számú mellékletében található (a lista azonos tarta-

lommal megtalálható a 9/2016. (III.31.) rendelettel 

elfogadott HÉSZ 6. számú függelékében is.)

Támogatott célként kiemelt helyen szerepelnek az 

építészeti értékvédelemmel összhangban történő, a 

közterületről látható, a külső megjelenés javítására, 

az eredeti állapot helyreállítására irányuló munkák, 

de természetesen fontos az ezeket megalapozó, 

megelőző vízszigetelési, megerősítési, tetőjavítási, 

korszerűsítési, balesetveszély-elhárítási munkálatok 

segítése is.

A pályázat keretében önrész megléte szükséges; az 

önrész mértéke a tervezett beruházás összegének 

min. 50%-a kell legyen. Az igényelhető támogatás 

összege építményenként maximum bruttó 1 000 000 

Ft lehet, és utólagos finanszírozással fizethető ki.

A pályázatokat 2017. szeptember 29. délelőtt 10 

óráig kell beküldeni, vagy személyesen benyújtani 

Érd Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájához (2030 

Érd, Alsó u. 1., II. em. 209. szoba).

A támogatott munka kifizetésének feltétele, hogy 

pályázó a munka kivitelezését legkésőbb 2018. 

november 15-ig befejezze, készre jelentse.

A pályázati csomag 2017. július 1-jétől beszerezhető 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépí-

tészi Csoportjánál, ill. a http://www.erd.hu/nyitolap/

fontos/felhivasok honlapról letölthető.

További felvilágosítással Fehérné Tölgyesi Ildikó és 

Korsós Mónika szolgál a 06-23-522-396 telefon-

számon.

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi tele-

fonszámokon, illetve e-mail címen 
tehet bejelentést 0–24-ig:

06-30-2000-890,  
06-30-621-2596

macsotay.polgarorseg@gmail.com

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Csuka Zoltán Városi könyvtár HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT 
hirdet mindenkinek, aki valamilyen módon kötődik városunkhoz, Érdhez. A 
pályázaton egyének és csoportok (szakkörök, egyéb közösségek) kortól 
függetlenül részt vehetnek. 
Célunk a könyvtár helyismereti gyűjteményének gyarapítása, ezért várunk 
olyan írásos (könyv, irat, visszaemlékezés stb.) képi (fotó, képeslap) vagy 
hanganyagot (videó,- magnófelvétel), melyek lehetővé teszik településünk 
történetének még teljesebb megismerését. 
Néhány példa a témákra: 

- családtörténet 
- mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi 

tevékenységhez fűződő anyagok (üzletek, 
üzemek, kisiparosok működésével 
kapcsolatos fotó és írásos anyag) 

- sporttal, kulturális élettel kapcsolatos 
írásos és fotóanyag 

- régi térképek, képeslapok, fotó, grafika, 
leírás érdi nevezetességekről (különösen 
azokról, amelyek már nem léteznek, mint 
pl. strandok, kastély, téglagyárak, Szent 
György templom, országzászlók, 
hajókikötő, hajómalmok stb.) 

- 1945-1970 között keletkezett 
dokumentumok 

- országgyűlési és helyi választási anyagok 
(plakát, röplap). 
 

Ezen kívül pályázni lehet bármely szabadon választott helytörténeti téma 
feldolgozásával, amely kapcsolódik településünkhöz.  
A kép-és hanganyagokat kérjük magyarázattal, hivatkozással ellátni. 
 
A leadott pályaműveken kérjük feltüntetni a pályázó nevét, értesítési címét, 
életkorát. 
 
A legsikeresebb pályamunkák jutalomban részesülnek! 
  
A pályázat beküldési határideje: 2017. december 31. 
A pályázat leadásának helye:  
Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. 
 
További felvilágosítást telefonon (0623-365-470), emailben 
(csukalib@csukalib.hu) vagy személyesen a központi könyvtárban (Érd, 
Hivatalnok u. 14.) kérhetnek a könyvtár munkatársaitól. 
   
Minden kedves pályázónknak eredményes munkát kívánunk!  
 

AZ ÉTH FELHÍVÁSA
Bejelentkezés  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba
Felhívjuk az Érd városában lakóingatlannal rendelkező valamennyi lakos figyel-
mét, hogy a hulladékszállítás a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatások 
körébe tartozik.
Ez azt jelenti, hogy minden érintett ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatást 
végző cég (itt most az ÉTH) nyilvántartásában szerepelnie kell. Amennyiben ez 
a nyilvántartásba vétel bármely okból eddig elmaradt, azoknak be kell jelent-
kezniük ebbe a nyilvántartásba. A bejelentkezés megtehető személyesen (2030 
Érd Sas utca 2.), vagy ugyanerre a címre írt levélben, vagy elektronikus úton:   
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu. A bejelentkezéssel kapcsolatban telefonos tájékoz-
tatás is igénybe vehető: 06/23-522-600
Az ÉTH hulladékszállítási szolgáltatása díjköteles, amit negyedéves ütemezés-
ben kell megfizetni. Ennek fejében díjmentes jogosultság keletkezik:
•	 a heti rendszeres kommunális hulladékszállításra,
•	 a havi egyszeri szelektív hulladék elszállítására,
•	 a hulladékudvar igénybevételére,
•	 évi egyszeri lomtalanítás igénylésére.
A tájékoztatóval kapcsolatban a fenti elérhetőségek bármelyikén szívesen állunk 
az érdeklődők rendelkezésére.

Az ÉTH Sajtószolgálata



www.hubertparketta.hu
2030 Érd, Budafoki út 14.

23/375-833

Érvényes: 2017. szeptember 30.-ig vagy a készlet erejéig.
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.
Az akciós termékek üzleteként eltérhetnek.

10 MM-S LAMINÁLT PADLÓK
ÚJ SZÍNEKBEN

KEDVEZMÉNNYEL!25%
Ajándék szegélyléc és alátét fólia!
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Reformáció 500
Az európai történelem 

alakulásában nagy szere-
pet játszó vallás születésé-
nek emlékévében az érdi 
gyülekezetek – Érdi Köz-
ponti Református Gyüleke-
zet, Érdligeti Református 
Egyházközség, Érd-Park-
városi Református Egyház-
község, Érdi Evangélikus 
Eg yházközség – 
programok sorozatát 
szervezték, szerve-
zik. A közös városi 
megemlékezésre a 
főtéren került sor az 
Érdi Napok része-
ként, amelyen részt 
vett dr. Aradszki 
András államtitkár, 
országgyűlési képvi-
selő és T. Mészáros 
András polgármes-
ter is.

Az ünnepi isten-
tiszteleten – a Baptis-
ta Központi Énekkar 
és a Magyar Honvéd-
ség Légierő Zenekar, Veszp-
rém közreműködésével – 
négy érdi lelkész szolgált: 
Erdélyi Takács István, dr. 
Literáty Zoltán, Labossa 
Péter és Labossáné Kővágó 
Anita, majd egy fiatalem-
ber, Deme János tanúságté-
tele mutatta meg a hallgató-
ságnak, hogy találhat vala-
ki utat Jézushoz. 

A reformáció lényege: hit 
és megújulás. Erdélyi Ta-
kács István kérdésünkre 
válaszolva külön hangsúlyt 
helyezett a megújulásra:

– Csak emlékezni kevés, 
noha a tények megismerése 
fontos, de ennél is fonto-
sabb az azokból következő 

tanulságok levonása. Az 
egyház megújulása azért 
igazán lényeges, mert em-
berek alkotják, tehát az 
egyház, s az egész világ 
csak akkor újulhat meg, ha 
erre mi, emberek képesek 
vagyunk.

Amíg a színpadon az is-
tentisztelet eseményei pe-

regtek, addig a művelődési 
központban az érdeklődő 
gyerekek interaktív foglal-
kozáson vehettek részt, de 
a nap folyamán jutott még 
nekik bábelőadás Vitéz 
László kalandjaival és vi-
dám koncert is a Buborék 
Együttestől. Gryllus Vil-
mos és Gryllus Dániel 
egyházi dalokból és zsoltá-
rokból összeállított műso-
rát kicsik és nagyok egy-
aránt szívesen fogadták.

A nap zárásaként érdi 
képzőművészek tárlata 
nyílt az Érdi Galériában Hit 
és megújulás címmel, 
amelyről lapunk 8. oldalán 
számolunk be. n -y-

Az  európai polgárság megerősítése
Hagyomány már, hogy az Érdi Napokon városunkba lá-
togatnak testvérvárosaink képviselői, hogy részt vegye-
nek a programokon, amelyeknek számukra van egy visz-
szatérő eleme, a testvérvárosi konferencia, amely kiváló 
keretet kínál ahhoz, hogy olyan kérdéseket vitassanak 
meg, amelyek közös érdeklődésre tarthatnak számot. 
Az idei találkozón az európai polgárság megerősítésé-
nek témája került terítékre.

Ezt nevezte az unió előtt 
álló legfontosabb kihívásnak 
T. Mészáros András vitaindí-
tó előadásában, amit azzal a 
ténnyel támasztott alá, hogy 
amíg 2010-ben 43 millió 
muszlim élt Európában, ad-
dig 2050-re számuk elérheti 
a 70 milliót is. A számokon 
túl befolyásuk növelésének 
módszereire is figyelnünk 
kell – mondta a polgármester 
–, hiszen egyre gyakrabban 
bukkannak föl különböző 
pártok keretein belül, ahol 
muszlim tagozatokat is létre-
hoznak, s vezető posztokat 
szereznek meg, a pártok pe-
dig a szavazótábor növelése 
érdekében szemet hunynak. 
Ez így mindinkább nemzet-
biztonsági kockázatot is je-
lent, s hozzájárul párhuza-
mos társadalmak kialakulá-
sához. Ehhez a folyamathoz 
asszisztálnak az unió mai 
vezetői – figyelmeztetett T. 
Mészáros András –, s nem 
nyitják fel a szemüket a soro-
zatos terrorakciók sem. S 
mintha elfeledkeznének ar-
ról is, hogy ez a folyamat Eu-
rópa keresztény gyökereit 
veszélyezteti, s mintha nem 
emlékeznének Robert Schu-
mannak, az unió egyik alapí-
tó atyjának figyelmezetésé-
re: Európa vagy keresztény 
lesz, vagy nem lesz.

A vitaindítóra reagálva 
Krysztof Szpyt, Lubaczów 
polgármestere leszögezte, 
hogy Lengyelország nem 20 
éve csatlakozott Európá-
hoz, hiszen mindig is oda-
tartozott. A lengyelek 89 
százaléka ma is uniópárti, s 
a felmérések szerint mint-
egy 50 százalék erősebb in-
tegrációt szeretne, elsősor-
ban gazdasági téren, de azt 
is gondolják, hogy az adózá-
si stratégiáknak, az oktatá-
si, egészségügyi és társa-
dalmi kérdéseknek a tagál-
lamok hatáskörében kell 
maradniuk.

A Szászrégenből érkezett 
küldöttség tagja, Demeter 
Mária önkormányzati kép-
viselő az ország csatlakozá-
sának 10 éves évfordulója 
kapcsán vette számba a tag-
ság előnyeit és a fölvetődő 
kérdéseket, aggodalmakat. 
A csatlakozás Románia szá-
mára vitathatatlanul gazda-
sági fellendülést hozott, de 
már fölmerül a kérdés, hogy 
ilyen Európába akartunk-e 
belépni – fogalmazott a kép-
viselő asszony. Képes-e ez 
az Európa megvédeni az 
eredeti alapelveket, képes-e 
polgárai biztonságát szava-
tolni? Ezekre a kérdésekre 
kell sürgősen választ találni, 
hogy a következő generációk 

is európai polgárként tudja-
nak és akarjanak élni.

A szlovákiai Léva alpol-
gármestere, Ján Krtík éppen 
ezt erősítette meg, mondván, 
történelmi pi l lanatokat 
élünk, amikor olyan döntése-
ket kell hoznunk, amelyek a 
következő generációk létfel-
tételeit határozzák meg. Em-
lékeztetett a római szerző-
dés alapelveire, amelyet sze-
rinte bátran tekinthetünk az 
Európai Unió születési anya-
könyvi kivonatának, s föl-
idézte a lisszaboni szerző-
dést, ami az együttműködés 
jogi kereteit teremtette meg. 
De a fő kérdés most, hogy mi-
lyen Európát szeretnénk. Eb-
ből persze újabb kérdések 
sora következik – mondta az 
alpolgármester –, például, 
hogy milyen lesz az életünk 
húsz év múlva, hogyan tu-
dunk természeti erőforrása-
inkkal gazdálkodni, hogyan 
fognak az országok és per-
sze a polgárok egymással 
kommunikálni.

Sajátos megközelítésből 
szólt hozzá a témához az 
angliai Poyntont képviselő 
Susan Warrington, hiszen 
hazája éppen kilépőfélben 
van az unióból, s ő maga nem 
politikusként, hanem egy ci-
vil szerveződés, a testvérvá-
rosi egyesület elnökeként 
mondott véleményt, ponto-
sabban sorolta föl azokat a 
kételyeket, amelyek szinte 
minden brit polgárban föl-
merülnek a kilépés kapcsán, 
s aminek eredményét, követ-
kezményeit szerinte ma még 
képtelenség fölbecsülni.

Qn (mnp)

Erdélyi Takács István: a világ csak ak-
kor újulhat meg, ha erre mi, emberek is 
képesek vagyunk
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Ajtó-AblAk

Nyitási Akció!
55% kedvezméNy55% kedvezméNy
a 80mm-es 6 légkamrás német

AlUPlAstműanyag nyílászárókból
és a beépítési díjakból.

teRmékeiNk:
műanyag ablak,műanyag ajtó,

bejárati ajtó, redőny, rovarháló, párkány

szOlGáltAtásAiNk:
helyszíni felmérés, árajánlat készítés

szaktanácsadás, beépítés,
kőművesmunkák

az Ön partnere az építkezésben

2040 budaörs budapesti 69. tel: 06 70 773 5883 info@budaablak.hu

Az akció 2017. szeptember 30-ig tart.

Törökbálint TÜKÖRHEGYEN
a Balassi Bálint utcában,
Budaörsi-hegyre néző

panorámás
IKERHÁZ FELE ELADÓ!
Az igényes kivitelezésű ingatlanokhoz
saját, kizárólagos használatú nagy

méretű kertek tartoznak.

AZ ELADÓ IKERHÁZRÉSZ ADATAI:
Telek: 674m², felépítmény 152m²,

bruttó vételár: 72,9M

: 06 30 634 6361
ingatlan.com/22475117
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ZUMBAgold
ÚJ HELYEN!

Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Az izületkímélés mellett egy
kellemes táncos óra az idősebb
korosztálynak és mindazoknak,
akik finomabb ritmusban is
élvezik amozgást.

06-30/632-0917
Érd, Budai út 62. (Olívia Fitness)

Hétfőn 10-11 óráig
Érd, Riminyáki út 64. (emeleten)
Szerdán és pénteken 10-11-ig. 50

92
66

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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Ének az esőben
A szakadó eső nem tudta elrontani a jó hangulatot az 
Érdi Napok nyitófesztiválján. A főteret Péterfy Bori fű-
tötte fel fergeteges koncertjével, a múzeumkertben öt- 
és hetvenévesek rázták együtt a rockabilly partyn, és 
nem maradhatott el a várva várt tűzijáték sem.

A koncertek már délelőtt 
megkezdődtek: a főtéren ti-
zenegy órától helyi együtte-
sek mutatkoztak be, míg a 
múzeum kocsiszínjében gyer-
mekkoncerteket, -előadáso-
kat láthatott a közönség.

A kocsiszínben délután a 
helyi sport- és táncegyütte-
sek is bemutatkoztak, hatal-
mas sikerrel.

A művelődési központ elő-
terében az érdi kertbarátok 
által termesztett zöldségeket, 
gyümölcsöket csodálhatták 

és kóstolhatták meg az ér-
deklődők, akik recepteket, 
tanácsokat is kaptak a kert-
barátoktól.

A könyvek szerelmeseinek 
is kínált újdonságot a délután: 
a Városi Könyvtár több száz 
kedvezményes árú könyvvel, 
ingyenes beiratkozási lehető-
séggel és gyerekeknek szóló 
programokkal települt ki a 
főtérre. Sokan távoztak meg-
tömött szatyrokkal a stand-
juktól: pár óra alatt 365 darab 
könyv talált új gazdára.

A fiatalok között nagyon 
népszerű volt a falfestés – ter-
mészetesen nem a múzeum 
kerítését, hanem ideiglenes 
paravánokat festhettek teli a 
gyerekek.

A hangulatot még az eső 
sem ronthatta el: a Honey-
beast koncertje, a Salsa és a 
New Dance School flasmobja 
után Péterfy Bori űzte el az 
esőt és forrósította fel a han-
gulatot a főtéren.

A kocsiszínben is az elmúlt 
nyarat idézte a hangulat: a  
Rocky Monday csapatának szer-
vezésében megrendezett rocka-
billy partyn ötévesek és hetven 
felettiek egyaránt rázták.

Az egyre erősebben szaka-
dó esőben színpadra léptek 

Érd büszkeségei is: Milák 
Kristóf, Barócsai Petra és 
Joó Sára úszók, valamint 
Selmeczi Attila edző, akiket 
T. Mészáros András polgár-
mester és dr. Aradszki And-
rás országgyűlési képviselő 

köszöntött és ajándékozott 
meg a város nevében.

Végül nem maradhatott el a 
tűzijáték sem, az estét pedig 
a Catsby electro swing party-
ja zárta.

Forrás: ÉrdMost.hu

Családi űrkalandok
Hogyan lehetek űrhajós? Van-e élet a Marson? Hogyan 
működik egy rakétakilövő állomás és hogy néz ki egy 
meteorit? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is vá-
laszt kaphattak azok a gyerekek és felnőttek, akik ellá-
togattak a Magyar Földrajzi Múzeum szombati családi 
napjára. A rendezvény vendége volt Farkas Bertalan, az 
első magyar űrhajós is.

A nyugalmazott dandártá-
bornok, aki kétéves felké-
szülés után, 1980-ban 8 na-
pot tölthetett a világűrben, 
telt házas előadást tartott 
űrbéli élményeiről.

– Manapság az emberek 
rengeteg információt kap-
nak a televízióból; előadása-
inkkal ehhez mi is tudunk 
csatlakozni, úgy, hogy hite-
les ismereteket adunk át – 
mondta lapunknak Farkas 
Bertalan, aki nagyon sok-

szor találkozik fiatalokkal, 
és úgy látja: nagy bennük a 
lelkesedés az űrkutatás 
iránt, bár a világűrben való 
tartózkodás ma már nem ak-
kora szenzáció, mint pár év-
tizede volt.

– Amikor én repültem, ez 
még hatalmas dolog volt. Ma 
már több mint 560 olyan űr-
hajós van, aki megkerülte a 
Földet, és részese volt ko-
moly tudományos kísérle-
teknek – jegyezte meg Far-

kas Bertalan, aki elmondta, 
sokan el sem tudják képzel-
ni, hogy az űrutazás során 
mennyire másképp kell élni, 
viselkedni és reagálni, mint 
a Földön.

Nemcsak azt tudhattuk 
meg ezen a családi napon, 
hogy milyen érzés a világ-
űrben lebegni, hanem azt 
is, van-e, lehet-e élet a Mar-
son. Sik András adjunktus 
úgy látja: jelenleg a felszíni 
környezet eléggé zord és el-
viselhetetlen a fejlettebb 
életformák számára, de a 
bolygó múltbeli fejlődéstör-
ténetét ismerve úgy tűnik, 
néhány milliárd évvel ez-
előtt sokkal kedvezőbb fel-
tételeket kínált az élet szá-
mára.

Az adjunktus elmondta azt 
is: az űrkutatás gyorsuló üte-
mű, egyre több eredménnyel 
kecsegtető pályára állt, és az 
emberiség újra reményekkel 
tekint a naprendszer égitest-
jei felé. Véleménye szerint az 
első emberes Mars-expedíci-
óra a 2030-as évek közepén-
végén kerülhet sor, húsz évre 
rá pedig menetrend szerinti 

turistajáratok is közeleked-
hetnek a vörös bolygóra.

A legkisebbeket kézműves 
foglalkozások, a Csodák Pa-
lotája fejtörői, illetve mini 
rakétakilövő állomás várta, 
és a tetőtérben helyet kapott 
egy utazó planetárium is, 
ahol a csillagos ég titkaiba 
avatták be a gyerekeket.

QQ ÁdÁm Katalin

Farkas Bertalan hihetetlenül büszke arra, hogy első magyarként jut-
hatott ki a világűrbe harmincnyolc évvel ezelőtt

Péterfy Bori fergeteges koncertjéről az eső sem tudta elűzni a közön-
séget  (Fotó: Boros Sándor)



A mAgAzinbAn vAló megjelenésről, A szAbAd hirdetési felületekről
hirdetési tAnácsAdó kollegáink, ügyfélszolgálAti irodáink tájékoztAtják!

Ingatlanmelléklettel!g

Sztárinterjú
Malek Andreáva
• Együttélés kontraházasság

•a lEgszEbbőszi balkonnövén
yEk

• csináljunkbábszínházat

•a gyErEkkori Elhízás kockáza
tai

é ü ő

i

szEptEmbErbEn ismét családi lapozó!
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Múz eumi séták  
Uppsalától Érdig
Svéd muzeológus csoport ismerkedett múlt csütörtökön 
a Magyar Földrajzi Múzeum kiállításaival, illetve hely-
történeti gyűjteményével. A vendégek arra voltak kíván-
csiak, hogyan működnek a vidéki és fővárosi múzeumok 
Magyarországon.

Nagyon hasznos és fontos 
számunkra, hogy egy svéd 
múzeumi csoport a magyar 
múzeumi gyakorlat eredmé-
nyeit tanulmányozta. Külön 
öröm, hogy vidéki intézmé-
nyekhez is ellátogattak: dél-
előtt a Földrajzi Múzeum, 
délután a százhalombattai 
Matrica Múzeum vendégei 
voltak – mondta lapunknak 
dr. Kubassek János múze-
umigazgató, hangsúlyozva: 
Svédországban a múzeumi 
szféra rendkívül fejlett, ki-
váló kiállításokat, rendez-
vényeket, programokat 
nyújtanak.

– A gondolat- és tapaszta-
latcserék hozzájárulnak ah-
hoz, hogy munkánkat haté-
konyabbá tegyük – hangsú-
lyozta Kubassek János.

A delegáció nemcsak a 
Földrajzi Múzeum épületé-

nek, szoborparkjának törté-
netével, illetve a kiállítások-
kal ismerkedhetett meg – 
Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők; A Kárpát-me-
dence tudományos feltárói; 
a helytörténeti gyűjtemény; 
Érdiek a Gulag kényszer-
munkatáboraiban – angol, 
illetve svéd nyelvű bemuta-
tók keretében, hanem a 
svéd–magyar tudománytör-
téneti kapcsolatokról is szó 
esett.

Mint Ledvai Timár Edit, 
a múzeum munkatársa és a 
program főszervezője el-
mondta, a program svéd kez-
deményezésre jött létre; 
Svédország különböző mú-
zeumaiból tizenketten láto-
gattak el Magyarországra. 
A delegáció egy százhalom-
battai workshop keretében 
rövid beszámolót hallhatott 

a berettyóújfalui Bihar Mú-
zeum és a Marcali Múzeum 
munkájáról is.

– Bízom benne, hogy köl-
csönös együttműködés ala-
kul ki közöttünk, és mi is sok 
mindent megtudhatunk a 
svéd múzeumi rendszerről – 
mondta Lendvai Timár Edit, 
aki elmondta: a svéd múzeu-

moknak igen nagy a társa-
dalmi elismertsége.

Anders Blomqvist, a prog-
ram uppsalai ötletgazdája és 
szervezője lapunknak el-
mondta, hogy míg a magyar 
múzeumokban sok az állan-
dó kiállítás, a svédeknél in-
kább időszaki tárlatok van-
nak. Anders Blomqvist kitért 

arra is: a svéd intézmények-
nek más a finanszírozási 
rendszere, több forrásból ér-
keznek a működésükhöz 
szükséges források.

A svéd muzeológus több-
ször is járt már Érden, de a 
Földrajzi Múzeumba első íz-
ben látogatott el.

QQ ÁdÁm Katalin

A delegáció a Földrajzi Múzeum szoborparkjának történetével is megismerkedett
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ANGOL, NÉMET

NYELVOKTATÁS,
korrepetálás, nyelvvizsgára,
érettségire felkészítés

hatékonyan, nagy gyakorlattal.
Diákokhoz igény esetén

házhozmegyek.
Tel.:+36-20-392-4492
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Feladatok:
� Alapanyagok átvétele/kiadása/belső mozgatása
� Árumozgatások regisztrációja, nyomon követése a cég

által használt rendszerben
� A raktár tisztán tartása

Elvárások:
� 8 általános iskolai végzettség
� Targoncavezetői jogosítvány
� Felelősségteljes, megbízható munkavégzés
� Számítógépes alapismeretek

Előny:
� Raktárosi tapasztalat, (de pályakezdők jelentkezését is
várjuk).

Egyéb információ:
� Munkaidő: H.-Cs.: 7:00-15:50, P.: 7:00-14:00
� Túlóra ritkán, de előfordulhat és kifizetésre kerül
� Megegyezés szerint: munkába járási támogatás (autó,

bkv, vonat), cafeteria

Amit kínálunk:
� Hosszú távú munkalehetőség
� Versenyképes jövedelem

Munkavégzés helye:
� Budapest, Nagytétény

RRaa áá oossmmuunnkk áá tt

Az önéletrajzokat az alábbi email címen várjuk:

arrier@hensel.hu

„Biztos munkahely és a fizetés pon-
tosan megérkezik. A MAPEI a 2.
családom.
Ez a csapat összetart jóban-rosszban”

(Zs. O. raktáros)
„Feletteseim értékelik és elismerik a
munkámat - a megfelelő motivációs
eszközök mellett. Munkatársaimmal
nagyon jó személyes és munkakap-
csolatot alakítottunk ki, emiatt mun-
kaidőn túl is szívesen töltjük együtt
a szabadidőnket.”

(J. A. asszisztens)

Szeretnél Te is ebben
a csapatban
raktáros

vagy
logisztikai asszisztens

lenni Sóskúton?

Önéletrajzokat MAPEI KFT.
allas@mapei.hu

címekre kérjük elküldeni.
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Jónás Zsolt a legjobb megyei helyszínelő
Érdi győzelem született a múlt szerdán a rendőrség bal-
eset-helyszínelő versenyének megyei döntőjén. Váro-
sunk fiatal törzsőrmestere tizenkét rendőrkapitányság 
képviselőjét utasította maga mögé, így másodmagával ő 
képviseli majd Pest megyét az országos döntőn.

A Pest Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság au-
gusztus 30-án Gödöllőn ren-
dezte meg a baleset-helyszí-
nelő verseny megyei döntő-
jét. A megmérettetésen a 
térség 13 rendőrkapitánysá-
ga és az autópálya alosztá-
lyok munkatársai is képvi-
seltették magukat. A részt-
vevőknek több elméleti és 
gyakorlati feladatot kellett 
teljesíten iük. Először 
KRESZ- és szakmai elméleti 
tudásukról kellett számot 
adniuk, majd ezt követően 
még hét gyakorlati helyszí-
nen bizonyíthatták felké-
szültségüket. A gyakorlati 
végrehajtás során a baleset-
helyszínelési helytálláson 
túl migrációs intézkedéstak-
tikai, vezetéstechnikai, sőt 
elsősegélynyújtási felada-
tokban is összemérték felké-
szültségüket.

Az Érdi Rendőrkapitány-
ságot Jónás Zsolt r. törzsőr-
mester képviselte, aki kiváló 

teljesítményével első helye-
zést ért el. A fiatal érdi rend-
őr lapunknak nyilatkozva 
elárulta: roppant örül ennek 
az eredménynek, mert nagy 
vágya volt, hogy megméret-
tesse magát a versenyen. Ezt 
a győzelmet azért is tartja 
nagy dicsőségnek, mert ő 
volt korban és rendfokozat-
ban is a legfiatalabb részt-
vevő.

Kérdésünkre elmondta, 
hogy számára a legnagyobb 
próbatételt a jogszabályok 
betűpontos ismerete jelen-
tette, ezért igen sokat gya-
korolt, hogy véletlenül se hi-
bázzon. A napi gyakorlati 
rutinfeladatokkal viszont 
könnyen megbirkózott, leg-
feljebb a környezetünkben 
ritkábban előforduló – légi, 
vasúti és vízi közlekedés – 
baleseti helyszínelésénél 
kellett nagyon résen lennie, 
hogy ne kerülje el semmi lé-
nyeges mozzanat a figyel-
mét, gyorsan és pontosan 

intézkedjen. Utóbbiakra fő-
leg elméletben gyakorolt, de 
– nyilván nem napi szinten – 
időnként előfordult, hogy 
megyénkben is riasztották 
már repülőbalesethez – 
mondta, hozzátéve: ezen a 
versenyen számára talán az 
elsősegéllyel kapcsolatos 
feladatok voltak a legegysze-
rűbbek, mert ilyenekkel igen 
gyakran szembesülnie kell, 
hiszen közel három éve az 
Országos Mentőszolgálatnál 
is dolgozik másodállásban.

Azt is megtudtuk, hogy Jó-
nás Zsolt 2011-ben a Buda-
pesti Rendőr-főkapitánysá-
gon kezdte meg a rendőri 
pályafutását, de három éve 
Érden teljesít szolgálatot. 
Másfél évvel ezelőtt végezte 
el – tegyük hozzá: színötös 
bizonyítvánnyal – a baleset-
helyszínelési iskolát, azóta a 
kapitányság közlekedésren-
dészeti osztályán dolgozik. 
Nagyon örül, hogy ilyen 
eredményesen képviselhette 
az Érdi Rendőrkapitánysá-
got, hiszen úgy tudja, eddig 
még nem volt érdi győztes és 
természetesen mindent meg-
tesz azért, hogy az országos 
döntőn is hasonló sikert ér-

jen el. Továbbra is kitartóan 
gyakorol, különös tekintet-
tel a speciális – vasúti, vízi 
és légi – helyszínekre, célja 

az országos első hely – zárta 
szavait a baleset-helyszíne-
lés megyei győztese.

QQ B.E.

Korban és rendfokozatban is a legfiatalabb résztvevőként sikerült 
nyernie
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Városok vetélkedője
Debrecenben, huszonkét csapat részvételével zajlott 
le a Megyei Jogú Városok Országos Sporttalálkozója, 
amelyen Érd eddigi legjobb helyezését elérve, az elő-
kelő ötödik helyet szerezte meg.

Tizenötödször rendezték 
meg a Megyei Jogú Városok 
Országos Sporttalálkozó
ját, amelyen huszonkét tele
pülés csapata vett részt. A 
viadal egy nem klasszikus 
öttusával kezdődött, ame
lyen erőnléti, állóképességi 
és ügyességi feladatokat 
kellett megoldaniuk a 
résztvevőknek, valamint 
vízi vetélkedőn, minifocin, 
streetballon, tekén és vala
milyen nehéz tárgy – idén 
kisvonat – húzásán verse
nyeztek az egységek.

Az Érd jegyzője, Mecséri-
né dr. Szilágyi Erzsébet 
által vezetett csapat a nul
ladik napon a városismere
ti vetélkedőn hetedik, ezt 
követően öttusában tizen
hetedik, a vízi vetélkedőn 
második, a minifocin kilen
cedik, streetballban tizen
egyedik, kisvonathúzásban 
negyedik, tekében pedig 
hetedik helyen zárt, amely 
összesítésben így az előke
lő ötödik helyen végzett a 
viadalon.

QQ Domonkos

Kisvonathúzásban negyedik lett az érdi csapat

„Ne csak nézd, csináld is!”
Szeptember másodikán 
alapította meg amatőr 
szakágát az ÉRD női kézi-
labdacsapata, amely ezen a 
napon ünnepelte meg fenn-
állása negyvenedik évfor-
dulóját. Az ÉRD Amatőr 
Vándorkupáért tizenkét ba-
ráti társaságból, munkahe-
lyi közösségből álló csapat 
szállt harcba. Az első he-
lyen az Érdi Polgármesteri 
Hivatal egysége végzett.

A délelőtti csoportmérkő
zéseket és a délutáni helyosz
tókat is a klub által indított 
Rózsaszín Síp akcióban részt 
vevő ifjúsági kézilabdázók 
vezették. A csoportmeccsek 
után a bátor résztvevők bün
tetőket lőhettek az ÉRD he
tesölő legendájának, Grid-
nyeva Szvetlanának, majd a 
FACE TEAM akrobatikus 
sportszínház győri akadémi
ája tartott kézilabdashowt.

Ezt követően az ÉRD Aréna 
előtt T. Mészáros András pol
gármester és Tekauer Nor-
bert klubelnök felavatták a 
sportcsarnok falán kiállított 
idővonal táblákat, amelyekre 
a klub elmúlt negyven évének 
legfontosabb eseményei ke
rültek fel. A polgármester be

szédében kiemelte, hogy Ér
den a kézilabdának hatalmas 
közösségépítő ereje van. Ezt 
követően a városvezető gra
tulált Szabó Edináéknak a 
DélKoreában elért tornagyő
zelemhez, majd Janurik Kin-
gától vehette át a tavalyi sze
zonban szerzett bronzérmet.

A helyosztó mérkőzéseken 
a harmadik helyet maratoni 
hétméterespárbaj után a 
Még mozgunk csapata sze
rezte meg, míg a fináléban 

az Érdi Polgármesteri Hiva
tal legyőzte a Kétbalkezese
keket.

Az amatőr kézilabdaedzé
sek szeptember 12én, ked
den kezdődnek 20 órától, 
melyre a klub minden amatőr 
kézilabdázót szeretettel vár. 
A tagok a tagsági kártya fel
mutatásával ingyen tekinthe
tik meg az ÉRD–Békéscsaba 
mérkőzést a női kézilabda 
NB I első fordulójában.

QQ Domi

ÉRD Amatőr Vándorkupa végeredménye
1. Érdi Polgármesteri Hivatal; 2. Kétbalkezesek; 3. Még moz-
gunk; 4. Feláldozhatók 07; 5. Ifi III. szülők; 6. Vasmű út; 7. Tur-
mix 00’02; 8. U11 Veteránok; 9. Retro Team 2003; 10. Kapu-
reccsentők; 11. Diósdi Nyuggerek; 12. Unikornisok.

Az ÉRD Amatőr Vándorkupát a polgármesteri hivatal csapata vihette haza

Oda  a hibátlan mérleg
A szünetben még Melczer Vilmos és Balázsovics Máté 
találataival két góllal is vezetett az Érdi VSE az NB III 
Nyugati csoportjának negyedik fordulójában a vendég 
III. kerületi TVE ellen, de a fordulás után Kenesei Krisz-
tián büntetőjével szépített az óbudai csapat, amely ket-
tős emberhátrányból a 93. percben szerzett góllal ért el 
2–2-es döntetlent.

A házigazdánál visszatért 
betegsége után Balázsovics 
Máté és Tárkányi Gergő, 
valamint a sérüléséből fel

épülő Borek Norbert és Kó-
nya Benjámin is.

A mérkőzés elején az Érdi 
VSE előtt adódtak lehetősé

gek, de az első percek után a 
vendégek is többször veszé
lyeztettek. Ennek ellenére a 
19. percben Kárász Kriszti-
án jobb oldali nagy bedobá
sa után Melczer Vilmos két
szer vette át mellel a labdát, 
majd kilőtte a kapu hosszú 
sarkát, ezzel megszerezte a 
vezetést a házigazda (1–0).

A következő tíz percben az 
érdiek átvették az irányí
tást, s szűk fél óra elteltével 
a vendégek szabadrúgása 
után vezettek kontrát az ér
diek, amelynél Balázsovics 
Máté érkezett remekül egy 
jobb oldali beadásra, s ő is 
bevette Palásthy Dávid ka
puját (2–0).

A félidő hátralévő részé
ben az érdiek többször is 
veszélyeztettek, de kulcs
emberüket, Melczer Vilmost 
sérülés miatt le kellett cse
rélni.

A fordulás után többször 
eldönthette volna a mérkő
zést az érdi csapat, Kelemen 
Patrik ziccert hibázott, míg 
Koós Gábor az oldalhálót 
trafálta telibe. A második 
félidőben nem volt folyama
tos a játék, rengeteg sza

bálytalanság tördelte a mér
kőzést. Aztán az 58. percben 
Kenesei Krisztián harcolt ki 
tizenegyest, amelyet maga a 
sértett lőtt a kapu jobb olda
lába (2–1).

A folytatásban egy kontra 
után Kárász Krisztiánt buk
tatta Madarász Ádám, aki 
megkapta második sárga 
lapját és a 71. percben mehe
tett zuhanyozni. Aztán bő tíz 
perccel később a csereként 
beálló Szűcs László is mehe
tett az öltözőbe, amikor rek
lamálásért másodszor fi
gyelmeztette sárga lappal 
Kátai Gábor játékvezető. A 
kettős emberelőny a házi
gazdát jobban megzavarta, s 
hiába volt létszámfölényben, 
lehetőségeit nem tudta ki
használni. A slusszpoén pe
dig a 93. percben jött, amikor 
Kenesei Krisztián lódult meg 
a jobbon, majd beadására 
Szkunc Vjacseszláv érke

zett, s Kertész Ferenc kapu
jába juttatta a labdát.

– Meg kellett volna nyerni 
ezt a mérkőzést, kettő null 
után be kellett volna fejezni 
a meccset és akkor nem lett 
volna a végén ez az egész. 
Kapkodós volt a játék, való
jában a kiállítás minket job
ban megzavart, mint az el
lenfelet. Ennek is köszönhe
tő, hogy egyenlített a III. ke
rület – értékelt Limperger 
Zsolt.

– Rettentően idegbetegek 
voltunk, amikor bejöttünk 
az öltözőbe, kettős ember
előnyben voltunk, két góllal 
vezettünk, egyszerűen nem 
értem az okát, hogyan bír
tunk az utolsó pillanatban 
gólt kapni… Fel a fejjel, fel 
fogunk állni és nyerni to
vább a meccseket – mondta 
a két gólpasszt jegyző, kiál
lítást kiharcoló Kárász 
Krisztián. Q D.B.

ÉRDI VSE–III. KER. TVE 2–2 (2–0)
Érd, 300 néző. V: Kátai (Márkus, Katona)
Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – 
Koós, Kónya, Melczer (Pallagi, 43.) – Balázsovics (Hegedüs 
N., 64.), Pál Sz., Kelemen P. (Tárkányi, 84.). Vezetőedző: Lim-
perger Zsolt
Gólszerzők: Melczer (19.), Balázsovics (29.), ill. Kenesei (58. – 
tizenegyesből), Szkunc (93.)

Balázsovics Máté góljával kettővel is vezetett az Érdi VSE, mégis csak 
egy pontot szerzett  (fotó: Balogh István)
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Vízilabdatorna Érden
Szeptember 9-én és 10-én a serdülőknek és a 2004-es kor-
osztályban érdekelteknek tart utánpótlás vízilabdakupát 
a Budapesti Honvéd SE az ÉRD Aréna uszodájában.

Hagyományteremtő céllal 
rendez felkészülési tornát a 
házigazda Budapesti Hon-
véd SE-Érd kihelyezett vízi-
labda szakosztálya, amely 
mind a serdülő, mind a 2004-
es korosztályban négy-négy 
csapat részvételével rendezi 
meg a viadalt.

Előbb szeptember 9-én a 
2004-es korosztályok mér-
kőznek meg, amikor a hazai 

csapat mellett az Új-Hullám, 
az Aquaworm és a Győri VSE 
száll vízbe. Másnap a serdü-
lőknél az érdiek ellenfele a 
Százhalombatta, a Dorog és 
az OSC lesz.

Szeptember 9-én 12 óra-
kor, szeptember 10-én pedig 
13 órakor kezdődnek a küz-
delmek. Az első játéknapon 
nyolc, a másodikon hat mér-
kőzést rendeznek. n Domi

A serdülő pólócsapat a martfűi edzőtáborban készült a szezonra

Felkészülés,  
vigyázz, rajt!
Győrben játszotta utolsó felkészülési mérkőzését a 
szeptember 9-ei bajnoki rajt előtt az ÉRD női kézilabda-
csapata. A Bajnokok Ligája-győztes Audi ETO már 
szombaton, a DVSC-TVP ellen megkezdi a bajnokságot, 
így számára némileg fontosabb és sürgetőbb volt a for-
maidőzítés.

Az ÉRD-től nem került a 
keretbe az utolsó felkészülé-
si találkozón Mariama Sig-
naté, ám a védekezés nélkü-
le is stabil volt, s a kapuban 
Janurik Kinga is semlegesí-
teni tudta az ellenfél lövéseit.

A találkozó elején Klivi-
nyi Kinga és Mireya Gon-
zález találataival kettővel 
meglépett az ÉRD, de Nora 

Mörk két és Yvette Broch 
egy góljával átvette a veze-
tést a Győri Audi ETO KC. 
Ezt követően az ÉRD a tizen-
hetedik percig vezetett vagy 
egyenlő volt az állás, ám 
Görbicz Anita hat hétméte-
reséből öt bement (az utolsót 
Julie Foggea védte), a túlol-
dalon viszont az érdiek a 16. 
perc után csak egy gólt lőt-

tek a 29. percig, mialatt a 
Győr hatot, így a szünetre 
13–10-zel vonultak a felek.

A fordulás után bekezdtek a 
csapatok, körülbelül tizenöt 
másodperc alatt Eduarda 
Amorim kétszer, Jamina Ro-
berts egyszer volt eredmé-
nyes, de a Győr, amint elérte a 
tizenhat lőtt gólt Yvette Broch 
góljával, nagyon megtorpant. 
Vagy az ÉRD iramodott meg 
– ez már csak nézőpont kérdé-
se. Szabó Edináék pedig zsi-

nórban öt látványos, leroha-
nós gólt szerezve fordítani 
tudtak. Aztán egymás után 
két kétperces kiállítást is ka-
pott az ÉRD, na meg egy he-
test a Győr. A BL-győztest pe-
dig nem olyan fából faragták, 
amely egy ilyen alkalmat ne 
használna ki. A hetes után 
Görbicz tizenöt méteres, üres 
kapus gólt is lőtt, az ÉRD a 
kettős emberhátrányból nem 
jött ki jól, a Győr pillanatok 
alatt hárommal lépett meg.

Innentől kezdve a hazai 
csapat tartotta előnyét, s az 
utolsó percekig három-ötgó-
los különbséget. Végül a há-
zigazda egy – barátságos 
mérkőzéshez képest – remek 
iramú és hasznos találkozón 
győzött 30–26-ra.

Az ÉRD szeptember 9-én, 
a Békéscsaba ellen kezdi 
meg a bajnokságot hazai 
környezetben, az ÉRD Aré-
nában, 18 órakor.

Qn Domonkos

GYŐRI AUDI ETO KC–ÉRD 30–26 (13–10)
Győr, Audi Aréna. V: Altmár, Horváth M.
Győri Audi ETO KC: Kiss É. – Bódi 1, N. Mörk 3, Görbicz 10 (8), 
Broch 4, Amorim 4, Fodor. Csere: Bínó (kapus), S. Oftedal 3, 
A. M. Hansen 2, Tomori 2, Knedliková 1. Edző: Ambros Martín
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 4, M. González 7, A. Bulatovics, 
Kisfaludy, Klivinyi 3, Gávai. Csere: Foggea (kapus), Tóth G. 4 
(3), Kiss N. 1, Roberts 4, C. Lassource, Bernát, Szabó L. 3, Rei-
zinger. Edző: Szabó Edina
Kiállítások: 6, ill. 10 perc
Hétméteresek: 9/8, ill. 4/3

Kisfaludy Anették jó iramú, szoros meccset játszottak Győrben  (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)



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

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

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

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

Munkavégzés 2 műszakos munkarendben történik.

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

- OKJ bizonyítvány (targoncavezető, vagy
könnyűgépkezelő)

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés raktárvezetőnél: +36 30 990 6638
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ÁLLÁST KÍNÁL

A Kludi Szerelvények Kft. felvételt hirdet

öntödeigépbeállító
munkakörbe.

Feltételek:
középfokúgépészeti végzettségvagygéplakatos
szakmunkásvizsga.
Versenyképesbérezéstbiztosítunkprémiummal,
13.havifizetéssel kiegészítve.
Közlekedésihozzájárulás.

érdeklődni teleFonon:
0630856-9798KOÓSCSABA

SzemélyeSen:
KLUDISzerelvényekKft

2049DiósdHomokbányau.75.KoósCsaba
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Épületgépész szakkk ereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

Érdi építőanyag kereskedésbe
keresünk megbízható, önálló

munkavégzésre képes, de ha kell
csapatban is jól helytálló

eladót.
Elvárások: ápolt megjelenés,
jó kommunikációs készség.

Fényképes önéletrajzzal az alábbi
e-mail címre várjuk a jelentkezőket:

zsindelybolt@digikabel.hu

Akár azonnali munkakezdéssel!
Légy Te is egy sikeres csapat értékes

és megbecsült tagja!
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• MOSODAI BETANÍTOTT MUNKÁS
Feladatok: textíliák válogatása, gépekbe adagolása, vasalása, hajtogatása.

• KARBANTARTÓ (VILLANYSZERELŐ)
Feladatok: termelési folyamat zavartalanságának biztosítása; elektromos gépek, berendezések
megelőző karbantartása, javítása; meghibásodás esetén hibakeresés, -elhárítás, javítások elvégzése

• KISZÁLLÍTÁSÉRT FELELŐS MUNKATÁRS
Feladatok: tiszta textíliák kiszállításra előkészítése;
szállítólevelek ellenőrzése

Budapest SALESIANER MIETTEX Magyarországi Kft.
Osztrák családi vállalkozás teljes munkaidőben,
két műszakos munkarendben az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

www.sa le s iane r.hu

IPARI MOSODÁNKBA MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

Jelentkezés: személyesen és telefonon vagy kérjük, küldje önéletrajzát a hr@salesianer.hu e-mail címre!

AMIT NYúJTUNK: VERSENYKÉPES JÖVEDELEM,
NEMZETKÖZI BIZTOS HÁTTÉR, JÓ MUNKAKÖRNYEZET

Elérhetőségeink: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42–44.; tel.: 06 1 463 71 21, 06 1 463 71 25
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Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.
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LAKHATÁS – ÖSZTÖNDÍJ – TOVÁBBKÉPZÉS
– Azonnali belépéssel egy jó csapatba, ahol Te vagy a legfontosabb

– Jó nevű, elismert intézményben, kiváló munkakörülmények közt

– Szállás központi helyen, jó tömegközlekedéssel biztosított

BESZÉLJVELEMALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEIBE
KIPP-KOPP ÓVODA, ÓEGYMI

gyógypedagógust, óvodapedagógust keresünk

Jelentkezésed várjuk:
+36 30 970 5085 kopp.miklosne@beszeljvelem.hu
Hely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 67.

2030 Érd, Áfonya u. 12.

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

fodrász, kozmetikus, kéz- és lábápoló
munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 50
70
16

Értékesítőket keresünk érdi
Vodafone üzleteinkbe!

Jelentkezés:
viktoria.treszkai@mobilpalota.com
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ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu • Tel.: 06-23-520-117

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

Azapróhirdetési árak2016. január 1-től visszavonásigérvénysesek.

Lakossági 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft
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Budaörsi munkahelyre
keeeresünk

KÁBELKONFEKCIÓ GYÁRTÁSÁRA
muuunkaerőt.

Elvárások:  jó kézügyesség
 önállómunkavégzés
 minimum 8 általános iskolai

végzettség
 csapatszellem

Amit kínálunk:  versenyképes jövedelem,
 étkezési és utazási
 hozzájárulás
 fiatalosmunkahelyi légkör.

Fényképes önéletrajzát
küldje az:

aaattila.toma@artec-systems.eu

e-mail címre.

Tel: 0623/428-337

VÁLLALKOZÁS
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk

· Folyamatos akciók
Nyitva tartás:
H-P.: 8-17-ig
Szombat: 8-13-ig
www.k129.hu

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

Tel./Fax: 06-23/361-005
Mobil: 06-20/957-2950

AUTÓ/MOTOR

Ács és mindenféle famunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 49
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Házak, lakások, telkek teljes lomtalanítása
pincétől a padlásig hagyatékokból,

költöztetés után megmaradt lomok elszállítása.
BÁRMIT, BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396, 06-20-318-4555
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Ősi hagyományokon alapuló tra-
dicionális thai masszázs Diós-
don! Sashegyi köz 1/a. Beje-
lentkezés: 20/3539460,
www.thaimassagediosd.hu

ÁLLAT - NÖVÉNY

Ausztrál juhász szuka kiskutyák
black tricolor színben eladók
tenyészetből, oltva, chippel,
törzskönyvvel. Anya 2013. vi-
lággyőztes szuka, apa Champi-
on győztes kan. Ár megegye-
zéssel. www.vitalityaussies.we-
ebly.com, farkasdi45@outlo-
ok.hu, 06-23-381-152, 06-30-
6768939 Ács-kőműves-tetőfedő munkák

végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Érd és környékéről gyakorlott var-
rónőt keresek azonnali kezdés-
sel, egész vagy részmunkaidő-
re, nyugdíjas is lehet. Tel.: 06-
30-6570762.
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Fényképes önéletrajzokat a
zoldseghaz@freemail.hu címre várjuk.

Érdi vegyeskereskedésünkbe
szorgalmas, megbízható

eladó
munkatársat keresünk teljes munkaidőre.

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak augusztus 15-tôl a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Prémium Grafitos homlokzati
hôsziGetelô rendszer
1,5 mm vakolattal 5 cm 2030 ft/m2

6 cm 2229 ft/m2

8 cm 2627 ft/m2

10 cm 3025 ft/m2

12 cm 3423 ft/m2

14 cm 3820 ft/m2

15 cm 4019 ft/m2

16 cm 4219 ft/m2

18 cm 4617 ft/m2

20 cm 5015 ft/m2

λD=0,031W/mk

táblás kôzetGyaPot

5 cm 449 ft/m2

10 cm 899 ft/m2

15 cm 1349 ft/m2

kôzetGyaPot
hôsziGetelô rendszer

nem éghető – A1
magas páraáteresztő képesség
lég- és páraáteresztő mosható szilikon vakolat
kiváló hangszigetelő, jobban elnyeli a környezeti zajt
10 év rendszergarancia

komplett rendszer 1,5,
szilikon vakolattal: 10 cm 3999 ft/m2

12 cm 4499 ft/m2

Árak az áfát tartalmazzák.

AKCIÓ!

mlokzati hôsziGetelô rendszer
1,5 mm vakolattal

5 cm 1744 ft/m2

6 cm 1939 ft/m2

7 cm 2105 ft/m2

8 cm 2269 ft/m2

10 cm 2599 ft/m2

12 cm 2929 ft/m2

14 cm 3259 ft/m2

15 cm 3424 ft/m2

16 cm 3590 ft/m2

18 cm 3919 ft/m2

20 cm 4249 ft/m2

λD=0,039W/mk!

λD=0,037W/mk!

homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet

50
80

13

OKTATÁS

Orosz, német kezdőknek. 06-30/
566-4456, 06-23/386-324.

Kapcsolatdinamikai szakértő
rendel Érden. Szigeti Krisztina 50

70
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06303836936 www.szigetikrisztina.hu

Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/941-0775.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 50

78
39

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 20/9351-817, 20/9317-114

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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20 éve működő építőipari kisvállalkozás keres
munkájára igényeskőművest (nettó bér
1500 Ft/óra), valamint 1 fő építőiparban jártas

segédet (nettó bér 1200 Ft/óra).

Telefon: 06-20/920-3681
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67Konténeres teherautóra
keresünksofőrt

törökbálinti telephellyel.
06-20/934-6354

Villanyszerelőt keresünk 8 óra
munkaidőre, nappali műszak-
ba, bejelentett munkaviszony-
ba, törökbálinti irodaházba. Pá-
lyázni fényképes önéletrajz kül-
désével lehet a ferenc.erde-
lyi@hu.issworld.com email cí-
men vagy a 06-20/418-7812 te-
lefonszámon.

Érdi építőanyag-kereskedésünkbe

RAKTÁROS
munkatársat keresünk

targoncavezetői engedéllyel,
teljes munkaidőre.

B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzokat

a zsindelybolt@t-online.hu
címre várjuk. 50
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TÁRSKERESÉS

Hetvenes férfi hölgy társaságát
keresi szabadidő eltöltésére Te-
lefon: 06-70-202-9260.

Hetvenes hölgy társat keres 65-
75 éves korig. 06-70-3554241

Érdi építőanyag-kereskedésünkbe

udvarimunkás
kollégát keresünk részmunkaidőbe.
Feladatok: kertimunkák, söprögetés,

telephely tisztán tartása, hótakarítás stb.

Fényképes önéletrajzokat a
zsindelybolt@t-online.hu

címre várjuk. 50
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VEGYES

Garázsvásár (szeptember 9-én,
9-14h, Alispán u. 31.)! Költözés
végett eladó Lehel hűtőláda
200 literes, új villany grillsütő,
új és használt csatornák, kézi-
kocsi, barna cserépkályha, Inox
szennyvízszivattyú, Hajdu ener-
gomat mosógép, Grundfos ke-
ringető, 20 literes permetező,
cseresznye hálószobabútor
plusz heverő, ruha. cipők, ház-
tartási kellékek. Következő he-
tekben h-sz-p 9-14h-ig szintén
megtekinthető. Telefon: 06-23/
365-991, 06-30/568-8942.

Ápolás! Nyugdíjas ápolónő gyer-
mekfelügyeletet és idős embe-
rek ápolását, gondozását vállal-
ja. 06-30/9483-735.

Indián 40MS típusú kapagép +
komposztáló adapter eladó.
Irányár: 45.000 Ft. 06-20/465-
5028.

Bakelit lemezek (30 db) egyben
eladó. Könnyűzene, magyar
nóta, mesék: 10 000 Ft. 06-30-
290-0336

Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, ki-
tűntetést, bizsut, ezüstöt, köny-
veket. 06-20/525-1211.

Menyasszonyi ruha egyszer hasz-
nált, tisztított, S méretben 20
000 Ft-ért eladó. 06-30-290-
0336

Új ablak redőnnyel, 3 darab eladó.
Hőszigetelés: K=w/m2 1.1. 06-
30/665-0746.

Alkalmanként fuvarozást, költöz-
tetést vállalok. Tel.: 06-30-
7473655

Szőlőprés + daráló eladó. Irányár:
25.000 Ft. Telefon: 06-20/465-
5028.

Eladó szőlőprés és daráló, vala-
mint 2 darab üvegballon. 06-
20/5657-421.

Szőlőprés, 50 literes és daráló el-
adó 40.000,- Ft. T: 06-30/471-
9-111.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Honda Silver nagy robogó eladó.
06-20/5657-421.

Érd központjában külön álló szo-
ba kiadó 48E Ft rezsivel 1 fő ré-
szére. T:06-20-328-88-86.

TELEK

606 nm-es építési telek eladó Érd-
Tusculanumban, extra jó he-
lyen. 06-20-391-3601

KONTÉNER

Konténeres sittszállítás!
06-30-948-5901
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INGATLAN

Most épülő társasházban 27 m2-
es lakás eladó. 06-20-3662389

REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 50
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CSALÁDI HÁZ

Érden két generációs ház 300 nm
(2 lakással) eladó/kiadó. 06-30-
8858130
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Keretes hirdetésekkel kapcsolatban várjuk
érdeklődését az

ertekesites@erdiujsag.plt.hu
e-mail címen, vagy a

06-23/520-117-es telefonszámon.

Eladó 50 m2-es ház Százhalom-
battán, 1000 m2-es telken 8,2
millió forintért. 06-31-325-8127

Családi ház eladó. 06-23-377-576
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Közel van hozzám.
Közel áll hozzám.

2017. szeptember 4 - 30.

Bajcsy Zs. út 125-127.

EXTRA AKCIÓ

15Ft/db

Alföldi UHT tej
1,5% 1 l

Zimbo
frankfurti virsli

Ft/kg
1290

A minőség garanciája.

Krupp zsemle j

189Ft
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