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Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
ingyenes hetilapja

Fegya, Malac, Cigány és Cyklon nem ismerték a félelmet
Varga Ferenc Gábor, az egykori pesti srác ébren tartja 1956 emlékét 4–5. oldal

Rövidesen eltűnhetnek a rozsdamarta buszok az érdi utakról

Nem várnak egymásra – mi várunk rájuk

Gimnáziumi
osztályok
indulnak
A meglévők mellett két
újabb gimnáziuma is lesz
Érdnek, és épül egy korszerű Érdi Szakképzési
Centrum is, amelyben
modern tanműhely és új
tornaterem is lesz.
n 6. OLDAL

Mit tenne
Jézus?
Habos László csupán négy
évvel ezelőtt csatlakozott
az érdi Irodalomkedvelők
klubjábhoz, de felpezsdítette a klubéletet. Javaslatára indították útjára az Érdi
IRKA irodalmi folyóiratot is.
n 8. OLDAL

Győztek a lányok

n 21. OLDAL

TŰZIFA

294488

293811

285101

Városunk, azon kívül, hogy folyamatosan jelzi a problémákat, nemigen tehet semmit a Volánbusz és a MÁV menetrendjeinek összehangolásáért. A busztársaság öreg Ikarusait azonban a Modern Városok program segítségével Érd rövidesen lecserélheti. A város veszi az új buszokat, mert a Volánbusznak nincs pénze rá. Jó hír, hogy nemsokára a 3-as kék busz eljön Érd határáig, rossz hír viszont, hogy az Inter
citykről továbbra is le kell mondanunk. 3. oldal

Remek győzelmet aratott
a női kézilabda NB I 9. fordulójában az ÉRD kézilabdacsapata: hét góllal, 33–
26-ra nyert az ellen a Dunaújváros ellen, amelyben nem is egy volt érdi
játszik.

Kedvező árak, gyors, pontos kiszolgálás.
Tűzifa rönkben, kalodába ömlesztve.
Brikett bevezető áron.
Érd, Felső utca 31/A
+36 30 9509 816 • www.tuzifaker.hu
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A polgármester fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS

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

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

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

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

A képviselők fogadóórája:
1. A
 NTUNOVITS ANTAL
 06/20-259-2555
 antunovits.antal@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

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

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

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

3. M
 ÓRÁS ZSOLT
 06/20-280-8197
 moras.zsolt@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint
4. D
 R. BÁCS ISTVÁN
 06/23-522-313
 bacs.istvan@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint
5. T
 EKAUER NORBERT
 06/20-914-4037
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint
6. K
 OPOR TIHAMÉR
 06/30-211-1963
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: Minden hónap
első hétfőjén 17–18 óráig a
Jószomszédság Könyvtárban, Sárd u. 35.
7. D
 ONKÓ IGNÁC
 06/20-571-1063
 donko.ignac@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint
8. D
 EMJÉN ATTILA
 06/20-569-9243
 demjen.attila@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint
9. F
 ÜLÖP SÁNDORNÉ
 06/20-513-7218
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés alapján minden hónap
második csütörtökén 18–19 óra között az Összefogás
Egyesület székházában, Alsó u. 8.

12. S
 ZABÓ BÉLA
 06/30-827-3467
 szabo.bela@erdifidesz.hu.
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés alapján a Parkvárosi
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206–208.
SZŰCS GÁBOR
 06/20-399-6227
 szgabor@mszp.hu,
szucsgabor.erd@gmail.com
képviselői fogadóóra: telefonon
mindennap, személyesen minden szerdán 15.00–20.00
között a Mária utca 22-ben
DR. HAVASI MÁRTA
 06/30-683-7509
 havasi.marta.erd@gmail.com
képviselői fogadóóra: előzetes egyeztetés
szerint
CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT
 06/30-9868- 808
 cs.romhanyi.judit@gmail.com
képviselői fogadóóra: telefonon
vagy e-mailen történő egyeztetés után
PULAI EDINA
 06/70-374-8877
 pulai.edina@jobbik.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés után
DR. CSŐZIK LÁSZLÓ
 06/30-268-3852
 csozik@csozik-szala.hu
képviselői fogadóóra: telefonos megkeresés
vagy e-mail alapján folyamatosan

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

HIVATALOK

HATÓSÁGOK

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

BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23420-336, 06-23-420-337; E-mail:
birosag@budaors.birosag.hu
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
rendje: minden hónap első
hétfőjén 9.00–11.00 óráig előzetes
bejelentkezés alapján. A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: hétfőn
9.00–12.00 és 13.00–15.30,
szerda-péntek 9.00–11.00. Panasznapi ügyintézés: minden hétfő
9.00–11.00. Illetékességi terület:
Budapest Környéki Törvényszék.

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail:
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu;
Illetékesség: Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta,
Tárnok, Törökbálint; Ügyfélfogadás: A hivatalvezető előzetes
időpont-egyeztetés alapján
fogadja az ügyfeleket.
OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail:
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00,
kedd 8.00–18.00, szerda 8.00–
20.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 8.00–16.00.
KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail:
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00,
csütörtök 8.00–18.00, péntek
8.00–16.00.

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE
VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail:
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
kedd-szerda-csütörtök 7.30–
15.00, péntek 7.00–13.00.
www.erdivizmuvek.hu
ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉK
KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, szerda
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.eth-erd.hu
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
Telefon: 06-23-365-610; E-mail:
titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,
06-23-365-041
ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu
ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon:06-30-621-2596,
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail:
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-366-104; E-mail:
gyerjo@gmail.com
www.szocgond.hu
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
2030 Érd, Emma u. 8.
Telefon: 06-23-366-105; E-mail:
cssk@szocgond.hu
www.szocgond.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192; E-mail:
habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu
IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2
Telefon: 06-23-375-185; E-mail:
idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu

a hét témája
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A tömegközlekedési társaságok egymásra mutogatnak

Nincs eszközünk a menetrendek összehangolására
Önnel is előfordult már, hogy pár perccel késte le a buszt, amikor például vonattal jött haza a fővárosból? Vagy az, hogy Érden belül leszállva az egyik buszról,
épp látta a csatlakozó járatot távolodni? Valóban idegesítő és időt rabló, ha párperces csúszások miatt kell fél vagy akár egy órát is várni a hazajutásra. Egyelőre
kevés a remény a menetrendek összehangolására, de legalább a rozsdamarta
sárga buszok rövidesen eltűnnek útjainkról.
A MÁV és a Volánbusz illeté
kesei és városunk vezetői min
den évben egyeztetnek a tömeg
közlekedés rendjéről. A Közle
kedéstudományi Intézet minden
évben kezdeményezi egy egyez
tető fórum összehívását az érdi
járás területén lévő önkormány
zatok és a közösségi közlekedés
szolgáltatói között. Diósd és Tö
rökbálint esetében BKV, Puszta
zámor és Sóskút esetében a Vo
lánbusz, míg a többiek – így Érd
– tekintetében Volánbusz és
MÁV az érintettek. – A megbe
széléseknek van értelme és ha
tása: sok eredményt értünk el
két év alatt, többet, mint előtte
tíz év alatt – mondta érdeklődé
sünkre dr. Bács István alpol
gármester, aki a város képvise
letében vesz részt a találkozó
kon. – A tárgyalásokon minden
szolgáltató képviselője elmondja
a maga koncepcióját, a települé
sek pedig előállnak a maguk
hosszú igénylistájával. Megvi
tatjuk, mi teljesíthető, mi nem.
Érd mindig a csatlakozásokra, a
déli országrészbe tartó Inter
cityk érdi megállására és a 3-as
busz vonalának Nagytétény-Érd
határáig történő meghosszabbí
tására hívja fel a figyelmet.
Utóbbi, úgy tűnik, rövidesen
meg is oldódik – tette hozzá bi
zakodva az alpolgármester. – A
Közlekedéstudományi Intézet
már tartott is terepszemlét,
megvizsgálták az alternatív út
vonalakat. Nem egy-két hóna
pon belül, de belátható időn belül
a 3-as busz Tétényliget vasútál
lomásig fog közlekedni, ez már
Érd határa.
A gyorsvonatok rendszeresen
megállnak Érden, a Balaton
északi és déli részére menők,
valamint a Sárbogárd felé közle
kedők egyaránt. Intercityk meg
állására viszont egyelőre esély
sincs. A MÁV kimutatása szerint
az Érd–Pécs viszonylatban na
ponta négy-hat utasról van szó.
Ennyi emberért nem éri meg fel
borítani a menetrendet – ez még
talán érthető is.
A harmadik, mindig felmerü
lő kérdés a csatlakozásoké. A
MÁV és a Volánbusz-járatok ös�
szehangolásának hiányosságai
nemigen magyarázhatók, em
berek ezreinek életét naponta

megkeserítő helyzetről van
ugyanis szó. – Ebben a kérdés
ben a Volánbusz a meghatározó
szereplő, hiszen a MÁV nem fog
ja a csatlakozásokhoz igazítani
a menetrendet. Ez a Volánbusz
feladata lenne – húzta alá Bács
István. – Vannak persze olyan
anomáliák, mint most a Bem téri
építkezés, ami nehéz helyzet elé
állítja a busztársaságot. A Csa
ba utcai buszok menetrendjét
kénytelenek voltak megváltoz
tatni, mert ha most is a MÁV-hoz
igazodnak, akkor a Budapestre
utazók a Bem téren már nem
érik el a Bajcsy-Zsilinszky úton,
M7-en át a Budapestre közleke
dő csatlakozást, s nekik kell fél
órát várakozni. Elvileg tehát a
Volánbusz most úgy alakította
át a menetrendet, hogy a Buda
pestre M7-en közlekedő utasok
nak kedvez; a Budapestről MÁVval érkezőknek az azonnali
csatlakozás sokszor lehetetlen,
legalább fél órába telik.

csak buszok – folytatta az alpol
gármester. – Lépniük kellene,
több busszal húszperces indulá
si időközöket tarthatnának.
Érd, azonkívül, hogy folyama
tosan jelzi a problémákat, nem
igen tehet semmit. – A helyzet
megoldása a Volánbusz kezé
ben van. Van elegendő busza, de
csak csúcsidőben járatja azo
kat, napközben bent állnak a
garázsban, a pályaudvarokon.
Igaz, a buszok eléggé le vannak
már strapálva, vannak köztük
bőven 20–25 éves darabok is –
tette hozzá Bács –, Pest megyé
ben az érdi üzemegységnek van
a legöregebb állománya.
A város jogi értelemben nem
tud nyomást gyakorolni a Volán
buszra – hangsúlyozta az alpol
gármester: csak a helyi járatok
nak megrendelője Érd, a helykö
ziek menetrendjére csak javas
latot tehet, amit vagy megfogad
nak, vagy nem; jobbára, mint
látjuk, nem. – Igazából a helyi

Váróterem
– Általában tizenöt-húsz percet szoktam itt várakozni –
mondta egy, a buszpályaudvaron várakozó ötvenes férfi. –
Problémás a Lőcsei járat, rosszul szervezik: amikor sokan
vagyunk, akkor küldenek rövid buszt, amikor pedig kevesen, akkor rendre hosszú busz érkezik – magyarázta, véleményét a többi, általunk megkérdezett utas is osztotta. Akik
sokat várnak a buszokra és vonatra, egyetértettek abban,
hogy a Volánbusznak kellene igazodnia a MÁV-hoz.
Többen kifogásolták azt is, hogy az utóbbi időben egyre
többször és többet késnek a járatai, s ezen is változtatnának.
Sokan megjegyezték: az M7-es vonalán közlekedő buszok
reggelente rendre öt-tíz perceket késnek, de meséltek olyan
esetről is, amikor egyáltalán nem jött a busz.
A Kossuth Lajos utca–Vadlúd utca vonalon közlekedő körjárat hétvégi menetrendjével kapcsolatban is sokaknak problémája van, hisz a Velencei út felé induló utolsó (!) járat délelőtt 9.05-kor indul a pályaudvarról – mondták többen is.
A helyi járatokon egyébként diáknak és felnőttnek is egyaránt 225 forint a menetjegy, abban az esetben is, ha csak
egy megállót utazik, és akkor is, ha végigmegy a vonalon. Ez
alól kivétel a buszpályaudvar automatájában megváltott
jegy, amely 185 forint.
n D. B.
– Ez átmeneti állapot, de a Vo
lánbusz nagyobb léptékben
nemigen hajlandó változtatni
húszéves stratégiáján. Pontosan
kétszer ennyi busznak kellene
közlekednie, mert az nem szín
vonalas városi közlekedés, ahol
óránként, kétóránként mennek

buszközlekedésre is csak korlá
tozott rálátása van a városnak:
megrendeljük a szolgáltatást, de
nem tudjuk kikötni, hogy a jára
tokat alacsonypadlós, tíz évnél
nem öregebb, légkondicionált
buszokkal köteles ellátni – jelez
te az alpolgármester.

De akkor mit tehet a város?
Például adhat buszokat – a Vo
lánbusznak –, hogy az érdiek
végre európai színvonalú járato
kon utazhassanak. – Elkötele
zettek vagyunk a szolgáltatás
színvonalának emelése érdeké
ben. A Modern Városok program
keretében, amikor Orbán Viktor miniszterelnök 2015. július
3-án Érden járt, az egyik prog
rampont az elővárosi és a helyi
tömegközlekedés fejlesztése
volt. Szeretnénk tehát új buszo
kat beszerezni, amit átadnánk
az itt szolgáltató társaságnak,
hogy ezekkel vigyék az érdi uta
zóközönséget. Szeptember kö
zepén volt a legutóbbi egyezteté
sünk a Közlekedéstudományi
Intézettel, ők azt mondták: nincs
reális esély rá, hogy a Volán a
közeljövőben buszokat vegyen.
Szóval ezt is Érdnek kell elintéz
nie – magyarázta Bács István
alpolgármester. Hozzátette: sa
ját, városi tömegközlekedési cé
get nem hoz létre Érd. – Az egy
pénznyelő lenne, és nem va
gyunk abban a helyzetben, hogy
a költségvetési forrásokat kiönt
sük az ablakon – tette hozzá.
Megkérdeztük a Volánbuszt
is: terveznek-e valami változta
tást. Noha, mint kiderült, a város
nyomást gyakorolni rájuk nem
tud, de kíváncsiak voltunk, érzé
kelik-e egyáltalán a problémát.
– Az autóbuszjáratok közle
kedési rendjének megtervezése
kor számolunk átszállási idővel,
amely során kalkulálunk a két
közlekedési eszköz közötti tá
volság megtételével és a jegyvá
sárlás időszükségletével egy
aránt – kezdte válaszát
Kameniczky Ákos, a Volánbusz
Zrt. forgalmi igazgatója. – Az
Ófaluba közlekedő járatok pél
dául 8 perces átszállási időt kö
vetően indulnak, de ezen járatok
egyaránt csatlakoznak mind a
Diósd, mind pedig a Parkváros
felé/felől érkező/induló járatok
hoz, hiszen ez utóbbinál jóval
nagyobb az igény akár az egész
ségügyi, akár az iskolás forga

lom biztosítására. Ezen csatla
kozásokba az 1–2 perces menet
rendi eltérések beleférnek, de
komplex közlekedési rendsze
reknél nem várható el – különö
sen úgy, hogy az utasok többsé
ge ebben nem érintett –, hogy
10–15 percet várjanak a vasúti
csatlakozásokra az egyes jára
tok – vélekedett a Volánbusz ille
tékese. A menetrendek hangolá
sa folyamatos – állította –, külö
nösen a helyi vonalak esetében.
Emlékeztetett: a helyi közleke
dés megrendelője az önkor
mányzat, így amennyiben nem
ítélik megfelelőnek a menetren
det, úgy bármikor kérhetik an
nak módosítását.
Kameniczky Ákos gyorsan
tovább is dobta a labdát a MÁVnak: „mivel a pontatlan szolgál
tatást nem a Volánbusz Zrt.
nyújtja, így a kérdést célszerűbb
lenne a MÁV illetékes szerveze
tének feltenni” – javasolta.
Megtettük.
Lőcsei Virág, a MÁV szóvivő
je azonban nem adott interjút.
Közölte: a menetrend összeállí
tása nem a MÁV feladata, hanem
a Nemzeti Fejlesztési Miniszté
riumban készül. Így a menetren
dek összehangolása sem az ő
dolguk – mondta kurtán.
Azt azért még szerettük volna
megtudni a Volánbusz illetéke
sétől: a csúcsidőn kívüli idő
szakban miért közlekedik jóval
kevesebb járat? A Volánbusz
forgalmi igazgatója szerint a
reggeli 8 órás munka- és iskola
kezdést követően töredékére
esik vissza az igénybevétel, így
gazdaságossági és hatékonysá
gi okokból a lecsökkent utasfor
galmi igényeknek megfelelően
indítják járataikat. Ugyanakkor
bíznak abban: még az idei évben
meg tudják indítani az új autó
buszokra szóló közbeszerzést,
amelyekből – ígéretük szerint –
jó néhány az Érdet érintő hely
közi viszonylatokon közlekedik
majd, várhatóan a jövő év máso
dik felében.
n VULTUR CSABA
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Interjú egy valahai pesti sráccal, Varga Ferenc Gáborral

„Nem ismertük a félelmet!”
Nyolcéves volt a forradalom kitörésekor, amelynek eseményeiben tevékenyen részt vett: embereket menekített az ávósok elől. Az a pár hét
örökre rányomta bélyegét ő és családja életére:
egyik testvére külföldre menekült, a többiek
maradtak, ám egyikük sem tudott érvényesülni.
Évtizedek óta munkálkodik azon, hogy 1956
eseményei ne menjenek feledésbe.
n Ádám K atalin

– Még nem volt nyolcéves
a forradalom kitörésekor,
mégis tevékenyen részt vett
az eseményekben. Hogyan
kerülhetett kisfiúként közel a
harcokhoz?
– Budapesten születtem és
nevelkedtem, a feleségem ré
vén kerültem Érdre, már fel
nőtt fiatalemberként. Édes
apám 1910-ben született,
végzettsége szerint női fod
rász volt, de a II. világhábo
rúban már fuvarozott. Mivel
hivatásos fuvarengedélye
volt, elvitték a ruszkik a lo
vával együtt és befogták
munkára. Ma is megvan az
igazolvány, amely tanúsítot
ta – és megszabta –, hogy hol
dolgozhatott. Aztán súlyos
beteg lett. Kapott egy gond
noki állást és lakást a Fehér
vári úti SZTK-ban, ott éltünk
a három bátyámmal: ők vol
tak a Malac, a Cigány és a
Cyklon, én pedig a Fegya.
Volt még egy elválaszthatat
lan barátunk, az Irodista.
Tökös srácok voltunk mi
öten. A forradalom kitörése
kor a Malac huszonkét éves
volt, én, a legkisebb, közel
nyolc. Az események ott zaj
lottak a közvetlen közelünk
ben, a Móricz Zsigmond kör
téren. Emlékszem, hogy kez
dődött minden 23-án éjjel:
apámmal épp kint voltam az
utcán – gondnokként időn
ként körbe kellett járnia az
épületet –, mikor egy moto
ros kifordult a szemben lévő
töltőállomásról, egy kanna
benzinnel. Lefelé fordította a
kanna száját, és miközben
távolodott, locsolta maga
után az üzemanyagot. Sze
rencsére sikerült eloltanunk

a tüzet, a többi környéken
lakó segítségével. Sose tud
tuk meg, ki volt és miért csi
nálta… Aztán arra is emlék
szem, hogy két-három nap
múlva már húztuk fel a bari
kádokat éjjel. Sok ismerős
volt ott, környékbeli srácok
is.

– Édesapja nem féltette
önt?
– Akkoriban folyamatosan
szolgálatban volt, de amúgy
is tudta, hogy nem tud otthon
tartani minket. Az Irodista
és én voltunk a legkisebbek,
ránk olyan feladatot bíztak,
amihez üg yesség kellett:
azokat kellett vezetnünk,
akiket az ávósok üldöztek. A
bátyáim mindig tudták, ki
van veszélyben: jött az ös�
szekötő, megmondta, mikor
és mit kell csinálni. Sose
kérdeztük, hogy miért és ki
ről van szó, tettük, amit kel
lett. Mi, legkisebbek, a Mó
ricz Zsigmond körtér vala
melyik házán keresztül
egész a Bocskai útig vezet
tük a menekülőket, mivel na
gyon jól tudtuk, hogyan lehe
tett átmenni egyik épületből
a másikba, udvarokon, kerí
téseken, folyosókon át. A na
gyobbakat állandóan figyel
ték, de minket nem, bár elő
fordult, hogy majdnem rajta
vesztettünk: két ávós jött
utánunk, csak épp azt nem
tudták, felfelé vagy lefelé in
dultunk, és a lakók rosszul
igazították útba őket – di
rekt, persze. A szöktetések
mellett tanúja voltam a har
coknak és a lincseléseknek
is: volt, hogy egy ávós száza
dos, akit üldözött a tömeg,
szaladt fel az SZTK lépcső
jén, de csak félútig jutott: a

„Azokat a hónapokat nem lehet elfelejteni.” Hogy mások se feledjék, az egykori pesti srác eljár az érdi és
környékbeli iskolákba előadásokat tartani
tömeg agyonverte. Mi ott áll
tunk az üvegajtó mögött
apámmal – ha akartuk, se
tudtuk volna beengedni. Em
lékszem a harcokra is a ba
rikádokon. Még él az a tisz
telendő atya, aki a Villányi
úti templomból az ennivalót
hordta ki az embereknek.
Pár éve láttam egy összejö
vetelen, megszólalni se tud
tam. Mai napig sajnálom,
hogy nem mentem oda hoz
zá. De hiába volt megszer
vezve a körtéri védekezés,

sok volt a tégla köztünk, ZIL-t, rátettek egy vöröske
ezért nagyon sok volt a civil resztes zászlót, és azzal
áldozat.
szedték össze a halottakat a
Cigánnyal meg az Irodistá
– Nem félt?
val. Ennek megvolt a hátul
ütője, mert amikor elárulták
– Nem ismertük a félelmet. Budapestet, és a ruszkik el
kezdtek dühöngeni, sorra
– Míg önök ketten a barát- szedték össze a srácokat. El
jával az üldözötteket mene- kapták a parancsnokhelyet
kítették, a bátyjai mit csinál- test, házkutatást tartottak
tak?
nála, de szerencsére minden
iratot, igazolványt időben
– A Malac szerzett a rusz megsemmisítettek. A mi la
kiktól egy hosszú platós kásunkba is bejöttek, feltúr
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tak mindent, még a padlásra
is felmentek, ahol apám a ga
lambjait tartotta, és szétver
ték a dúcokat. Nem találtak
semmit. Mindent jókor eltün
tettünk – ám így nekem sem
maradt se fotóm, se egyéb
dokumentumom abból az idő
ből. Tudták egyébként, hogy
mit csinálunk, csak szeren
csére nem volt idejük rá, hogy
velünk, gyerekekkel foglal
kozzanak. Amikor a négy
ávós megjelent a lakásunk
ban, nem voltam otthon: a kö
zeli boltban vásároltam ép
pen. Az sem volt veszélytelen:
egyszer a sorban kilőtték az
előttem álló bácsit. Volt, hogy
engem is eltaláltak: egy alka
lommal, mikor forró teát vit
tem a Fehérvári úton fagyos
kodó Karcsi bácsinak, aki
nek az volt a munkája, hogy a
villamossínek váltóit igazí
totta, megjelent az úton egy
harckocsi. Azonnal lőni kez
dett kettőnket, alig tudtunk
elszaladni. Az meg jött utá
nunk. Ahol most a vásárcsar
nok van, ’56-ban még sport
pályák álltak, arrafelé ro
hantunk. Már majdnem elér
tük a kerítést, mikor a harc
kocsi ismét ránk lőtt, el is ta
lálta a lábamat, de szerencsé
re csak súrolta. Úgy mene
kültünk meg, hogy átmász
tunk a kerítésen. Az is előfor
dult, hogy egy tank az SZTKra irányozta a csövét – ahol
akkoriban a harcok sebesült
jeit ápolták, kint is volt rajta a
vöröskeresztes zászló –, de
végül nem lőtt. Mi hárman –
az egyik fivéremmel és a ba
rátommal – az útszéli sövény
mögött lapultunk, onnan les
tük. Azóta se tudom, miért
tette az Irodista, amit tett:
fogott egy benzinespalackot,
kiszaladt, felugrott a harcko
csira, ám a toronynál meg
csúszott, nem tudta bedobni.
Szitává lőtték, apró darabok
ban szedtük össze. De ők sem
menekültek meg: kicsit távo
labb elkapták őket. Ettől az
esettől csak felbátorodtunk:
mi, gyerekek elkaptunk egy
sérült ruszki katonát. Bevit
tük az SZTK-ba, a sebészet
re, ott megműtötték a kezét,
majd elvitték a szovjet nagy
követségre. A fegyverét oda
adtuk a felnőtteknek – mi,
gyerekek, nem fegyverrel
harcoltunk –, a pufajkáját
azonban eltettem. Csak azért
nincs most nálam, mert oda
adtam egy bajtársamnak,
aki egy 1956-os kiállítást
szervez.

– Ez ösztönösen jött. So
kan vannak, akik azt mond
ják: csak sodródtam a többi
ekkel. Ez nem igaz. Minket
nem kellett rábeszélni sem
mire, tudtuk, éreztük, hogy
szükség van ránk, és azt is,
hogy hol van ránk szükség –
a kisebbeket sokkal kevésbé
tartották szemmel, hiszen a
nagyobbakkal voltak elfog
lalva. Arra egyébként vi
gyáztak az idősebbek, a pa
rancsnokok, hogy a fiatalok
lehetőleg olyan feladatokat
végezzenek, amelyekkel nem
sodorják magukat bajba.
Minden kerület más és más
parancsnokság alá tarto
zott, és nem avatkoztunk
egymás dolgába, csak ha ezt
kérték. Persze tudtuk, hol mi
történik, tartottuk az össze
köttetést. Sajnos, sok volt
köztünk a tégla; vannak
olyanok is, akik utólag köny
vekből szedegették ki az ese
ményeket, és most úgy adják
elő, mintha maguk is átélték
volna őket, de ezek általában
lebuknak, ha elbeszélgetünk
velük…
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apával, segíts neki, úgyis na
gyon beteg. Majd jelentke
zem – búcsúzott. Két-három
hétre rá kaptuk az értesítést,
hogy Ausztriában van, egy
templomban. Onnan került
Dél-Afrikába. Az a tetű kor
mány hontalanította. Alig
tudtuk egymással tartani a
kapcsolatot: vagy az ő levelei
tűntek el, vagy a mieink.
Harmincegy év telt el, mire
újra találkoztunk. A Vörös
kereszttel kerestettem, meg
is találták. Élelmezési veze
tőként dolgozott odakint, a
kollégái meghallották a rá
dióban, hogy keresem, azon
nal felhangosították az
adást… Ötször próbáltam
kimenni hozzá, hatodszorra
végre sikerült, Svájcon ke
resztül kaptam jegyet, jelen
tősen drágábban, mint lehe
tett volna. Két hónapig vol
tam kint, mikor hazajöttem,
kiderült: bátyám panaszt
tett, így aztán kifizették a
svájci kerülő miatti különbö
zetet. Úgy volt, hogy a csalá
dommal – feleségemmel és
két kislányommal – megláto
gatjuk majd őt egy-két hó
– Mi történt a családjával napra, ám egy esztendő múl 1956 rányomta bélyegét az egész életére. Az utókor megbecsülése
november 4-e után?
va nem ő, hanem a halálhíre kárpótolja az elveszett évekért
érkezett.
anyám megakadályozta: azt be utólag. A nemzetőrségben
– Tudtuk, hogy vége. Mi
kor kicsit elcsendesedtek a
– 1956 után mi történt ön- akarta, hogy minél előbb is volt három emberem, akik
harcok, jött a megtorlás, a nel és az itthon maradt báty- dolgozzak, ezért harmadév így tettek – le is buktattam
népbíróság, a megkínzások, jaival?
ben kivett az iskolából. Kü őket.
lönböző gyáraknál helyez
a halál. Az volt a cél, hogy
– Azok közül, akik 1956minél többeket kinyírjanak
– Egyikünk se tudott érvé kedtem el, de mivel nem vol
ok nélkül. Egyszer apámat nyesülni. Az iskolában per tam hajlandó belépni a párt ban tevőleges szerepet válértesítették, hogy a legidő sze megtudták, mit csinál ba, mindenütt kinyírtak. laltak, ön a legfiatalabbak
sebb fiát is el akarják fogni. tam – nyilván nekem sem állt Dolgoztam a fővárosban és közé tartozik.
Volt a Malacnak egy verseny be a szám. A jegyeimet folya Érden is, voltam minden,
– Így igaz. Sokan, akik
bringája meg egy nagy háti matosan lerontották, így az csak akasztott ember nem.
zsákja, abba beleültetett en tán általános után Csepelre 1956 rányomta a bélyegét könyvekből, filmekből, be
gem, és végigszáguldottunk mentem, esztergályosnak egész életemre. Azokat a hó szédekből lopnak mondato
a harminc méter hosszú alsó tanultam. Szerettem sportol napokat nem lehet elfelejte kat, hogy alátámasszák, mi
folyosón. Elmentünk a liftig. ni, jól kosaraztam, röplab ni. Hogy mások se feledjék, lyen hőstetteket is hajtottak
Ott a bátyám meggondolta dáztam. Ifiválogatott lehet eljárok a környékbeli isko végre, irigykednek rám. Pe
magát. Maradj itt, öcskös, tem volna, ám ezt nevelő lákba előadásokat tartani, dig mi, testvérek, akik részt
ott vagyok minden megemlé vettünk 1956 eseményeiben,
kezésen. Tagja vagyok a csórók maradtunk, üldözöt
nemzetőrségnek; Érd és von tek, sehol nem kaptunk meg
záskörzetének alegységpa becsülést a rendszerváltozá
rancsnoka vagyok. Rendsze sig. Van egy vers, nagyon
resen összejövünk az érdi, idekívánkozik a beszélgeté
környékbeli bajtársaimmal sünk végére. Édesapám leg
is, már akik még élnek. Saj idősebb unokatestvére – ő
nos, az utóbbi időben egyre volt az, aki a Sztálin-szobrot
több ember halt meg körülöt szétdarabolta – 1956 októbe
tem, a testvéreim sem élnek rében írta, Örök dicsőség a
már.
pesti srácoknak címmel.
„Rólatok hadd zengjen a dal
– Arról van-e tudomása, / Corvin-közi pesti srácok /
hogy Érden hány áldozata kik egy világ csodálatát,
lehetett a harcoknak?
ámulatát kivívtátok. / Széna
téri és a többi felkelőkről /
– Érden tudtommal nyolc- kiknek szintén / elszánt, hősi
tíz, de köztük voltak olyanok küzdelmükre / pesti utca volt
is, akik a fővárosban estek a színtér.” Szeretném, hogy
el. Nem könnyű egyébként az ha már a kommunizmus évti
1956-os események feltárá zedeiben nem kaptuk meg
– Miért csinál ilyeneket egy
sa, sokan voltak, vannak, ezt a megbecsülést, legalább
nyolcéves gyerek? Tudott valamit egyáltalán az esemé- Fegya (balról) és bátyja, a Cigány. Tudták, érezték, hogy hol van rá- akik sumákoltak, nem a va az utókortól megkapnánk
juk szükség
lós szerepükről számolnak mi, ’56-os pesti srácok.
nyek politikai hátteréről?
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Kibővített elnökségi ülést tartott az Érd és Környéke Ipartestület

Négymilliárd forint érkezhet hamarosan Érdre
November végéig négymilliárd forintot kaphat
Érd, a Modern Városok program keretében –
hangzott el az Érd és Környéke Ipartestület rendezvényén, amelynek vendége T. Mészáros András
polgármester volt, aki Bács István alpolgármesterrel a Batthyány 2020 programról, illetve a vállalkozói falu terveiről is beszélt.
Kibővített elnökségi ülést tar
tott hétfő délután az Érd és Kör
nyéke Ipartestület. A Korona ét
teremben tartott rendezvény té
mája Érd gazdaságfejlesztése
volt, az elnökségi ülés vendége
pedig T. Mészáros András pol
gármester, aki beszámolt a Bat
thyány 2020 programról. Ennek
keretében valósulnak meg azok
a fejlesztések, amelyekre a kor
mány a Modern Városok prog
ramban 40 milliárd forintot ítélt
meg Érdnek. A polgármester ki
emelte a vállalkozókat is érintő
projekteket, az ipari parkot és a
vállalkozói falut.
– Az ipartestület számára
fontos, hogy a helyi vállalkozók
minél több információval ren
delkezzenek azokról a beruhá
zásokról, amelyek őket is érint
hetik – mondta lapunknak Csóli
Csaba, az Érd és Környéke Ipar
testület ügyvezető igazgatója. –
Ezért találkozóra hívtuk testü
letünk elnökségét, valamint
azokat a vállalkozókat, akik a
Tesco áruházban nemrég nyílt
bemutatótermünkben jelen van
nak, és azokat az érdi nagyvál
lalkozókat is, akik tagjai szerve
zetünknek. Szeretnénk, ha az
önkormányzat és az ipartestü

let között megállapodás jönne
létre, hogy a vállalkozók is aktí
van részt tudjanak venni a gaz
daságfejlesztési munkában, és
magukénak érezzék a beruhá
zásokat – hangsúlyozta az ügy
vezető.
T. Mészáros András emlékez
tetett: a Batthyány 2020 prog
ramnak négy fő pillére van: a
gazdaságfejlesztés, az intéz
ményfejlesztés, a közszolgálta
tás-fejlesztés és a nemzeti va
gyon hasznosítása. Kiemelte: a
gazdaságfejlesztés szempontjá
ból a legfontosabb, hogy új mun
kahelyeket hozzanak létre Ér

den. Ez nemcsak az ipari park
és a vállalkozói falu létesítésével
valósul majd meg, hanem egyéb
projekteken keresztül is: példá
ul az úgynevezett papi földek
vagy a Duna-part hasznosításá
val.
A városvezető hozzátette:
nemcsak a munkahelyeket kell
fejleszteni, hanem Érd intéz
ményrendszerét is, hiszen egy
megyei jogú városnak biztosíta
nia kell a közigazgatási szolgál
tatásokat (bíróság, ügyészség,
rendőrség) az itt, illetve a kör
nyéken élő 100–120 ezer ember
nek. A Batthyány 2020 program
ezek létrejöttét is segíti majd.
– A rendőrség új székházá
nak tervei elkészültek már, ha
marosan jöhet az első kapavá
gás is. Remélem, a többi intéz
ménnyel kapcsolatos tárgyalá
sokat fel tudjuk gyorsítani. Ha
ez sikerül, pár év múlva ezek a
szolgáltatások is megjelennek
Érden – mondta T. Mészáros
András, megjegyezve: ahogy a

Egyeztetnek a faluról
Bács István alpolgármester a vállalkozói faluval kapcsolatban elmondta: a héten elkészül az a vitaanyag, amivel az illetékes szaktárcához mennek tárgyalni november 16-án. Bács István a rendezvényen felajánlotta, hogy a vitaanyagot az ipartestület rendelkezésére bocsátják, így még a tárgyalások előtt egyeztetni tud a városvezetés a vállalkozókat képviselő testülettel.
– A vállalkozói falu nagyjából egymilliárd forintos beruházás lesz, 4
ezer négyzetméteren. Minden igényt ki tudunk majd elégíteni, a
kisebb irodáktól a nagyobb csarnokokig. Több száz millió forintot
kívánunk megpályázni a szaktárcánál, azzal a céllal, hogy a helyi
iparosoknak támogatást nyújtsunk a helyiségbérletre és az egyéb
szolgáltatások igénybevételére – mondta az alpolgármester.

Csóli Csaba, T. Mészáros András és Bács István egyaránt bizakodó
felnőttek számára helybeli mun
kahelyeket, úgy a gyerekek szá
mára a helybeli középiskola le
hetőségét kell biztosítani (erről
részletes cikkünket alább olvas
hatják – a szerk.).
– Érd folyamatosan fiatalo
dó, növekvő település, ami di
namikusan fejlődő várossá va
rázsolható. Ennek megvalósí
tásához az elmúlt időszakban
közel ötvenmilliárd forint euró
pai forrást kaptunk. Most újabb
negyvenmilliárdhoz jutunk,
immár magyar forrásból. Tud
ni kell: a programunk útépítést
nem tartalmaz. Sok ilyen igény
érkezett, ám ha a hiányzó 350
kilométernyi aszfaltutat meg
építenénk, az körülbelül 30 mil
liárd forintba kerülne, és a vé
gén itt állnánk egy olyan úthá
lózattal, amit nem tudunk fenn
tartani. Ezért előbb szeretnénk
megteremteni annak feltétele
it, hogy működőképes legyen a
város, és csak ezután, 2019-től
fejlesztenénk a járdákat és az
utakat – magyarázta a polgár
mester. A vállalkozói faluval
kapcsolatban a városvezető
azt hangsúlyozta: azok a vál

lalkozások, amelyek most kü
lönféle módon terhelik a lakó
környezetet, oda kiköltözve
men zavarják majd a lakókat,
és a kezdő vállalkozók segítsé
get kaphatnak majd az indulás
hoz, a működők pedig minden
napi ügyeik intézéséhez.
A kétszáz hektárnyi gazda
ságfejlesztési övezetben pedig
olyan beruházók, termelők,
nagyszolgáltatók, kereskedelmi
egységek jelennének meg – leg
alább 20–30 nagyvállalkozásról
lenne szó –, amelyek az iparűzé
si adón keresztül biztosítanák a
város üzemeltetését.
– A Batthyány 2020 projektjeit
2–3 éven belül szeretnénk befe
jezni. Felvettük a kapcsolatot az
illetékes minisztériumokkal, és
tervezésre fordítottunk eddig
több mint százmillió forintot.
Ígéretet kaptunk, hogy terve
zésre, a felszíni vízelvezetés
folytatására és egyéb problé
mák megoldására négymilliárd
forintot kapunk november végé
ig. Ez felgyorsítja az összes ter
vezési, előkészítési munkát –
zárta szavait a polgármester.
n ÁDÁM KATALIN

Középiskolai osztályok indulhatnak a Batthyányban és a Telekiben
A következő öt évben a meglévők mellett két
újabb gimnáziuma is lesz Érdnek, és épül egy
korszerű Érdi Szakképzési Centrum is, amelyben
multifunkcionális tanműhely és új tornaterem is
lesz. Mindez a Batthyány 2020 program keretén
belül valósulhat meg.
Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése októberben fogadta el
a település köznevelési, szak
képzési intézményrendszeré
nek fejlesztésére vonatkozó
programját. Tekintettel arra,
hogy az iskolákat az állam
üzemelteti, a fejlesztési célo
kat a várossal egyeztetve az
érdi tankerület fogalmazta
meg. Ebben pedagógiai, tar
talmi, átszervezési, valamint

infrastrukturális területen
megvalósítható javaslatok ke
rültek a képviselők asztalára.
A program több szempont
figyelembevételével készült.
Elsőként a tanulói létszámot
mérlegelte: Érden évente 450
nyolcadik osztályos tanuló fe
jezi be tanulmányait. A három
középiskolában körülbelül 330
gyermek tud középiskolába,
azaz a kilencedik évfolyamba

iratkozni. Ahhoz, hogy biztosí
tani tudják a 14 éves korosz
tály érdi továbbtanulását,
szükség van további középis
kolai osztályok indítására. Ez
a Batthyány Sportiskolai Álta
lános Iskola és a Teleki Sámu
el Általános Iskola átalakítá
sával és középiskolai osztá
lyokkal való bővítésével való
sítható meg; az érdi tankerület
ezért ezen intézmények fej
lesztését javasolja.
Hosszabb távú terv az isko
lák infrastruktúrájának javí
tása. Mivel a szakképzés át
alakítása és fejlesztése Ma
gyarország nemzetközi ver
senyképességének szempont
jából is sarkalatos kérdés, és
szükséges megfelelni a mun
kaerő-piaci elvárásoknak is,

ezért egyre nagyobb szerepet
kap hazánkban a duális kép
zés. Ehhez pedig Érden is nél
külözhetetlen egy, a XXI. szá
zad követelményeinek megfe
lelő új iskolaépület, amelyben
tanműhelyt és új tornatermet
is kialakítanak. Ezzel együtt a
program javaslatot tesz – az
Érdi Szakképzési Centrum
személyi, tárgyi feltételeinek
biztosításához – egy új, 12
munkaállásból álló irodarend
szer megteremtésére vagy az
Érdi Kós Károly Szakképző
Iskolán belül, vagy attól külön
váltan.
Ezekkel a fejlesztésekkel
megoldható, hogy a 14 éves érdi
korosztály az általános iskolai
tanulmányait követően is hely
ben folytathassa iskoláit.

A program tárgyaláskor
Szűcs Gábor (MSZP) képvise
lő arra volt kíváncsi, hogy
amennyiben Érd megyeköz
ponttá válna, és esetleg távo
labbi településekről is érkez
nének diákok a városba, nem
lenne-e célszerű a kollégiumi
ellátásról is gondoskodni? T.
Mészáros András polgármes
ter szerint nem, mert épp a
közelmúltban szüntették meg
teljes kihasználatlansága mi
att a Vörösmarty gimnázium
kollégiumát.
A közgyűlés végül 17 igen, 1
nem szavazattal elfogadta az
Érd Megyei Jogú Város közne
velési, szakképzési intéz
ményrendszerének fejlesztése
című programot.
n BE

közélet

ÉRDI ÚJSÁG

| 2015. november 4. |

7

Több forrás tanulmányi kirándulásra és testvérvárosi látogatásra
Megalakulását követően másodszor ült össze
az érdi diákságot képviselő testület. Az Érdi
Ifjúsági Önkormányzat
módosította egyéves
költségvetését, majd
elfogadta szervezeti és
működési szabályzatát.
Korábban már beszámol
tunk az október 30-án megala
kult Érdi Ifjúsági Önkormány
zat első üléséről, amelynek el
sődleges feladata az egyéves
költségvetés elfogadása volt. A
diáktestület a városvezetés ál
tal a rendelkezésére bocsátott
tízmillió forint keretösszeget a
diákság javát szolgáló célokra
és programokra fordíthatja. A
Tomka Lilla diákpolgármester

vezette testület október 14-én
meghozta döntését arról, mire
és mennyi forrást különít el, ám
az október 28-ai ülésen meghí
vottként részt vevő Bács István,
Érd alpolgármestere arról tájé
koztatta a testületet, hogy a fia
talok által tervezett fitneszpar
kok megvalósítását a városve
zetés más forrásokból kezde
ményezi. Így az erre szánt ös�
szeget a fiatalok másra fordít
hatják. Az ifjúsági önkormány
zat korábban 2 millió forintot
tervezett egy ilyen, a diákok
szabadidős sportolását elősegí
tő park létesítésére, de a diák
képviselők örömmel üdvözölték
a városvezetés javaslatát, és az
így felszabaduló forrást a tanul
mányi kirándulások és a test
vérvárosi látogatások finanszí
rozására csoportosították át.
Az Érdi Ifjúsági Önkor
mányzat, az országban egye
dülálló módon, tízmillió forint

tal gazdálkodhat, amelynek
felhasználásáról a diáktestü
let tagjai egyhangúan döntöt
tek. Támogatják a középisko
lák szalagavató ünnepségét

lasztás győztese, Tomka Lilla
még diákcsereprogrammal
kampányolt, időközben kide
rült, hogy ez az elképzelés túl
sok forrást vinne el a költség

Az ifjúsági önkormányzat tagjai második ülésükön döntöttek a
költségvetésről
is, azzal, hogy jelentős mér
tékben hozzájárulnak az Érd
Aréna terembérletének kifize
téséhez. Ezenkívül a középis
kolák stúdióinak hangtechni
kájára is szánnak forrást.
Noha a diákpolgármester-vá

vetésből, így inkább tanulmá
nyi kirándulásokat és testvér
városi látogatásokat szervez
nek, amelyeken – a kétmillió
forint átcsoportosításnak kö
szönhetően – jóval több tanuló
vehet majd részt.

Ezeken kívül az ifjúsági ön
kormányzat az arra rászoruló,
általános iskolás diákok szá
mára egész éves, a tanulást
segítő, illetve készségfejlesztő
programot is indít.
Támogatják az iskolai rajz-,
tanulmányi és sportversenye
ket is, valamint forrást nyújta
nak valamennyi intézmény di
ákönkormányzatának, amit
azok működésükre fordíthat
nak.
Az ifjúsági önkormányzat
a tervek szerint november
9-én tartja következő ülését,
amelyen a környezetvéde
lem lesz a fő napirendi pont.
A diákképviselők ugyanis
azt tervezik, hogy területörökbefogadási programot
hirdetnek, amelynek kereté
ben a város diákjai vállalják
egy-egy városrész tisztán
tartását.
n BÁLINT EDIT

Épülnek a vízelvezetők az utak mentén Hamarosan a Szepes
Bár október végén sütkérez tatta a vízelvezető rendszer
hettünk a verőfényben, a hó teherbírásának felső határát.
nap elején-közepén bőven kiju
– Ilyenkor az amúgy jól mű
tott Érdnek is az esőből. Ho ködő rendszerek is túlterhel
gyan vizsgáztak az újonnan tek lesznek, ott is felmerülhet
kiépített árkok, volt-e gond vá gond, ahol korábban nem for
rosunkban a vízelvezetéssel? dult elő probléma – hangsú
Simó Károly alpolgármes lyozta az alpolgármester, hoz
tert, a csatornatársulat elnök zátéve: esős időben a szakem
helyettesét kérdeztük.
berek nemcsak a kárelhárítá
Az elmúlt hónapokban sok son dolgoznak, hanem felmé
pénzt szántak vízelvezető rik az elkészült rendszerek
rendszerekre: egyrészt a min működését és kijelölik azokat
den képviselő rendelkezésére a helyeket, ahol a közeljövőben
álló ötmillió forintos keretből be kell avatkozni.
(például a madár nevű utcák
– Hét-tíz olyan pont van,
ban, a Fő utcában, a Tárnoki ahol már jövőre átalakításo
úton és a Felsővölgyi
út környékén), más
részt a csatornázás
B - prog ra mjá na k
költség keretéből
épültek a vízelveze
tők azokon a terüle
teken, ahol a szenny
vízcsatorna védel
mében meg kell erő
síteni a burkolatot
vagy a csatornaár Egyre kevesebb gondot okoz az esővíz
kot védeni kell.
Teljesen kiépült a vízelveze kat kell végrehajtani: például
tő rendszer a Cseresznyefa– a Kalotaszegi utca végénél, a
Eperfa utca útszakaszon vagy Riminyáki út alsó részénél, a
a Felsővölgyi úton, és jelenleg Tárnoki út–Csaba utca kör
is zajlanak a munkálatok a nyékén, az Ébenfa utcában.
Sárd utcában. Itt a csatornare Ezek a beavatkozások „tűzol
konstrukciós munkákhoz kap tásnak” jók, ám a végleges
csolódóan nemcsak a vízelve megoldást a komplett rend
zetést, hanem az útfelújítást is szerek kiépítése jelenti majd
sikerült megoldani – tudtuk – hangsúlyozta az elnökhe
meg Simó Károlytól.
lyettes, aki arra a kérdésre,
Az idei esztendőben kétszer hogyan folytatódik a jövő
hullott rendkívüli mennyiségű esztendőben a vízelvezető
csapadék – olyan, ami megmu rendszerek kiépítése, el

mondta: a Modern Városok
program keretében, állami
finanszírozással megvalósu
ló Batthyány 2020 program a
vízelvezetései rendszer to
vábbfejlesztését is tartal
mazza.
– Két nagy vízgyűjtő kiépí
tését szeretnénk megvalósí
tani. Az egyik a keleti, amely
az F betűs fanevű utcáktól a
Felsővölgyi–Alsóvölgyi uta
kon keresztül a papi földekig
tart. Itt egy záportározó ki
építését is tervezzük. A má
sik a nyugati vízgyűjtő, amely
a Kalotaszegi–Kolozsvári ut
cák végénél fekvő
területen végző
dik: ide folyik
majd a Lőcsei út
tól nyugatra eső
területek csapa
dékvize, beleértve
a Tárnoki út nem
sokára kiépülő
szakaszának vi
zét is – ismertette
az elképzeléseket
Simó Károly.
– Az előzetes tervek, elvi en
gedélyek már elkészültek. Re
ményeim szerint télen, kora
tavasszal elkészülhetnek a
végleges tervek és megtörtén
het az engedélyeztetés. Ta
vasszal, illetve a jövő nyáron
már a konkrét kivitelezési
munkákat láthatják a város
lakói. A munkálatok abban az
ütemben zajlanak majd, ahogy
a pénzügyi források rendelke
zésünkre állnak – tette hozzá.
n Á. K.

környékét is megfigyelik
A város közgyűlése októ
beri ülésén új térfigyelő ka
merahelyek kijelöléséről is
döntött. Hamarosan a Szepes
Gyula Művelődési Központ
közelébe is biztonsági térfi
gyelő kamerarendszert tele
pítenek.
A városban jelenleg műkö
dő térfigyelő kamerarend
szer 51 kamerájának telepíté
si helyeit a közgyűlés már
korábbi rendeleteiben kijelöl
te, továbbiakat pedig a Bat
thyány 2020 városfejlesztési
programcsomag keretében
szerelnek fel.
Az utóbbi hónapokban a
Szepes Gyula Művelődési
Központ parkolójában isme
retlen elkövetők több gépjár
művet is megrongáltak, ezért
a városvezetés indokoltnak
látta, hogy erre a területre
soron kívül telepítsenek ka
merákat. Ez nemcsak az itt
parkoló sok autó hatéko
nyabb védelmét segíti, hanem
a szabadtéri városi rendezvé
nyek biztosítási feladatainak
eredményesebb végrehajtá
sához is hozzájárul. A kame
rák elhelyezését az Érdi
Rendőrkapitányság is támo
gatja, illetve az előzmények
tükrében szükségesnek és
indokoltnak tartja.
A két kamera telepítéséhez
szükséges forrást a város a
2015. évi költségvetésben a
kamerafejlesztésre tervezett
keretből biztosítja. Kocsis Já-

nos, az önkormányzat védel
mi referense a javaslat tár
gyalása során kifejtette: a
város teljes lefedettsége érde
kében új térképet terveztek,
és kijelölték azokat a helyszí
neket, ahol jó szolgálatot ten
ne a térfigyelő kamera. Van
nak azonban olyan területek,
amelyek nem az önkormány
zat üzemeltetésében állnak,
viszont a teljes lefedettség,
valamint a sűrű autós és gya
logos forgalom ott is indokol
ná a kamerák kihelyezését.
Ilyen többek között a MÁV
kezelésében lévő két vasútál
lomás a városközpontban.
Már tárgyalnak a MÁV-val.
A védelmi referens rövid tá
jékoztatójában arra is kitért,
hogy az utóbbi hetekben több
esetben is a térfigyelő kamera
buktatta le a tolvajokat, vagy
segítette a rendőrség munká
ját más bűncselekmények fel
derítésében, vagy közúti bal
eset körülményeinek tisztázá
sában. Azt is elmondta, hogy a
legkorábban telepített kame
rák jó része már elavult és
cserére szorul, így az újak te
lepítése mellett a régieket na
gyobb képfelbontású műsze
rekre fogják cserélni.
A képviselők a közbizton
ság hatékony védelme érde
kében, egyhangúlag támo
gatták, hogy a művelődési
központ közelébe soron kívül
helyezzék ki a kamerarend
szert. 
n B. E.
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Habos László mutatkozott be a KÉSZ Érdi Szervezete programsorozatában

…vajon mit tenne most Jézus?
szei által felajánlott művek
kel oldják meg – tudtuk meg
Daróci Lajosné Márta klub
vezetőtől, aki azt est során
Habos László beszélgetőtár
sa volt.

Habos László
A hatkötetes szerző már
középiskolás korában barát
ságot kötött az irodalommal,
és magyartanára biztatásá
ra maga is elkezdett verseket
írni. Később a prózaírásba is
belefogott, leginkább az egy
perces novellák világa vonz
za. Vallását ugyan szüleitől
örökölte, ám akkor erősödött

287663

Alig húszévesen választot
ta inkább a börtönt, mintsem,
hogy fegyvert fogjon. Később
megírta, és Homokember
című kötetébe gyűjtötte an
nak a huszonnégy katolikus
fiatalembernek a történetét,
akikkel ugyanazon okból,
együtt raboskodott. Habos
Lászlóval, az érdi Irodalom
kedvelők klubja vers- és pró
zaírójával a Keresztény Ér
telmiség iek Szövetsége
(KÉSZ) Érdi Szervezetének
az Érdi Galériában megtar
tott rendezvényén ismerked
hettek meg az érdeklődők.
Habos László csupán négy
évvel ezelőtt csatlakozott az
érdi Irodalomkedvelők klub
jához, de felpezsdítette a
klubéletet, hiszen szinte ki
fogyhatatlan az ötletekből.
Javaslatára indították útjára
az Érdi IRKA irodalmi folyó
iratot, de rendszeresen jelen
tetnek meg zsebkönyveket,
gyűjteményes köteteket is.
Tematikus irodalmi pályáza
tokat írnak ki, amelyek díja
zását a Poly-Art képzőművé

meg igazán a hitében, amikor
a maga kérdéseit tette fel a
Bibliát olvasva, és így kísé
relte meg a mindennapok
döntéseit is meghozni. Bár
milyen helyzetbe került,
egyetlen kérdést tett fel: va
jon mit tenne most Jézus? Mi
vel biztos volt benne, hogy
Jézus nem fogna fegyvert,
Habos László megtagadta a
katonai szolgálatot, amiért
börtönbe került. Homokem
ber című kötete arról a hu
szonnégy sorstársáról szól,
akik hozzá hasonlóan inkább
a zárkát választották, mint
sem a fegyveres kiképzést.
Egy, az erőszakmentessé
get mélyebben elemző gon
dolkodó bölcsességét zárta a
szívébe, így szólt: „Legyetek
homok, s ne olaj a világ gépe
zetében!” Az est vendége nem
rejtette véka alá, hogy a ver
seiben – kimondva vagy ki
mondatlanul – de a szinte
mindig ott lappangó fájda
lomnak nagyon is valós oka
van. Igaz, hogy ötgyermekes
apaként harmonikus családi

életet él, de ezt a boldogságot
nap mint nap beárnyékolják
a sérült ifjú szenvedései.
Csak éjjel, mikor a házat kö
rülöleli a csend, születhetnek
meg a versek, melyek a meg
élt napok „hordalékai”, a mi
értek és a „hogyanok” hatal
mas kérdőjelei.
Habos László költeményei
roppant igényesek, tudato
san cizelláltak. Sokféle költői
eszközt használ, és szinte
mérnöki pontossággal rója
sorait. – A magyar nyelv cso
dálatos, minden kifejezé
sünknek rengeteg szinoni
mája van, így nem nehéz rá
bukkanni a leginkább odaillő
szóra – állítja a szerző, aki az
Irodalomkedvelők klubjában
a japán haiku műfajával is
barátságot kötött. „Esőembe
rek ők is, mint istenmások,
csak egy kicsit mások” – írja
egyikben.
A Maroknyi fény című ver
seskötete a hit mélységeit ku
tatja. Nemcsak elfogadja,
amit Jézus mond a Bibliában,
hanem a Messiás követője

Habos László:
a Golgotán...
csak úgy
könnyű léptekkel
mintha lennék angyal
keresztemmel az úton
nyomodban nyomot
hagyva
világ szemében ostobán
bevégezném a Golgotán
ként is folyton elgondolkodik
és kérdéseket tesz fel, aho
gyan Ezüsthídon című ver
seskönyvében is. Vitathatat
lan érdemei vannak klubtár
sai munkásságának publiká
lásában és népszerűsítésé
ben is, de írásaival nemcsak
Érden ért el sikereket, orszá
gos pályázatokon is díjazták
írásait.
A jó ötletekből is szinte ki
fogyhatatlan, kitalálta példá
ul a képversek pályázatot, de
a jövőt illetően is vannak még
tervei: gyűlnek a versek az
újabb kötetre, és az egyper
ces novellák is gyarapodnak.
Az est folyamán Habos Lász
ló verseiből az IRKA-tagok
olvastak fel, a hangulatuk
hoz illő dalokat pedig Horvát
István előadásában hallhat
ták az érdeklődők.
n BE

Nemcsak az országban, külföldön is turnéznak a világhírű ope

Ma is imádják a százéves Csárdáski
A turné első állomása München volt idén júniusban, aztán júliusban Siófokon, Kálmán Imre szülővárosában vendégszerepelt az előadás, majd a
fesztiválok és a nagyvárosi bemutatók után a múlt héten Érdre is megérkezett a 100 éves Csárdáskirálynő, „aki” szép kora ellenére sem veszített
semmit fényéből és népszerűségéből.

TeTő-Zsindely ÉPíTőanyag sZaküZleT
www.tetouzlet.hu

Polikarbonát
lemez akció!

2.650 Ft/m2
OsB akció
2.490 Ft
/táblától
az árak a 27% áfát tartalmazzák! az akció a készlet erejéig tart!

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

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

293815

10 mm víztiszta

Hosszú turnéra indultak
az idén nyáron az operett
világ kiváló művészei, akik a
százéves Csárdáskirálynő
vel járják az országot, és
több külföldi vendégszerep
lésen is várta őket a közön
ség. A múlt héten városunk
ban, a Szepes Gyula Művelő
dési Központ színpadán
csendültek fel a – talán leg
népszerűbb – operettsláge
rek. Az est és a turné sztár
vendége a Csárdáskirálynő
szerepében Oszvald Marika Kossuth-díjas, érdemes
művész, akit sokáig ünne
pelt a helyi közönség, de va
lamennyi fellépőt nagy taps
sal jutalmaztak a műfaj sze
relmesei.
A világhírű operett törté
nete pedig kerek egy évszá
zadra nyúlik vissza. Az alap
ötlet állítólag Leo Steintől és
Béla Jenbachtól ered, akik
azzal keresték meg Kálmán

Imrét, hogy jó lenne írni egy
történetet egy pesti orfeumi
énekesnőről, akibe belesze
ret egy trónörökös. A zene
szerzőnek imponált az ötlet,
és miután megkapta a szö
vegkönyvet, el is kezdett dol
gozni rajta, de közben kitört
a háború, ezért elment a ked
ve a komponálástól, mert úgy
vélte, nem foglalkozhat a ze
nével, amíg a frontokon egy
mást öli a világ.
Egy év múlva azonban, Le
hár Ferenc tanácsára mégis
folytatta a megkezdett mun
kát, és be is fejezte a művet. A
bemutatóra Bécsben került
sor, 1915. november 17-én.
Időközben az eredeti címe is
megváltozott, az Es Lebe die
Liebe-ből, Éljen a szerelem –
Csárdásfürstin, Csárdáski
rálynő lett.
A magyar bemutatóra
csak egy évvel később, 1916.
november 3-án került sor.

A szövegkönyvet Gábor An
dor fordította le. Az első elő
adások Csárdáskirályné cí
men futottak, és ennél az
operettnél vezették be azt az
újítást, hogy a második és a
harmadik felvonás megkez
dése előtt fehér vásznat
eresztettek a függöny elé,

Az egyik leghíresebb Csárdáskirálynő 1934-ből: Németh Marika

kultúra
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Százhetven éve született Teleki Sámuel, a nagy utazó

Elsőként fedezte fel expedíciójával Afrikát
Mindenszentek napján, november 1-jén, százhetven évvel ezelőtt született Teleki Sámuel gróf, akit
Magyar László mellett a 19. század nagy Afrikautazójaként és kutatójaként tisztelünk.
trónörökös rábeszélte, hogy
vigyen magával térképészt, és
derítse fel Kelet-Afrika akkor
még ismeretlen vidékeit. Az
expedícióba a trónörökös
jachtján szolgáló pozsonyi
Ludwig von Höhnel térképész
ként került, de az ismeretlen
vidékről ő sem tudott sokat.
Helyben tanult meg szuahéli
nyelven, így kerített egy ta
pasztalt vezetőt, aki hallott
valamit egy „távoli nagy tóról”.
Amikor 1887 januárjában
útra keltek a tengerpartról a
földrész belseje felé, az expedí
ció inkább hadjáratnak tűnt,
hiszen 18 tonnányi felszerelést
cipeltek, a csereárut három
száz teherhordó vitte. A hos�
szú út még a vártnál is nehe
zebbnek bizonyult, mert a
megfogadott teherhordók el
szökdöstek, magukkal vitték a
puttonyukat is, így még a
könyveket és térképvázlatokat

erettel

Háromezer kilométert tett meg
Afrikában az első európai felfedező
tóként emlegetett titokzatos
tavat, amit Rudolf trónörö
kösről neveztek el, ma
Turkana-tó a neve. A közel
ben egy alig 600 méter ma
gas, működő tűzhányót is ta
láltak, amelyet Höhnel Tele
kiről nevezett el, a tó déli
partján pedig egy tűzhányó
Höhnel nevét kapta.
A nehézségekkel és viszon
tagságokkal teli expedíció so
rán csaknem háromezer kilo

métert tettek meg Afrika isme
retlen területén, amelynek so
rán gazdag állat-, növény- és
néprajzi gyűjteményre tettek
szert, és jelentős fotóanyagot
is hoztak erről a vidékről. Ők
voltak a tudományos fényké
pezés úttörői.
Teleki, aki a költségeket ma
gánvagyonából fedezte, ké
sőbb csak egy rövid cikket
publikált az utazásról, de a
részletes történetet Höhnel
megírta. Teleki Sámuel a mun
kásságáért számos kitünte
tést kapott, 1894-ben a Magyar
Tudományos Akadémia tiszte
leti tagjának választották,
1897-ben belső titkos tanácsosi
címet kapott. Az első világhá
ború alatt, 1916-ban, Budapes
ten halt meg; Sáromberkén, a
családi kriptában helyezték
örök nyugalomra. Teleki Sá
muelt – Magyar László mellett
– a 19. század másik nagy Afri
ka-utazójaként tisztelik. Ér
den általános iskola, Kenyá
ban turistaház és több növény
is viseli a nevét. A Magyar
Földrajzi Társaság Teleki-em
lékérmet is alapított.
n BE
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irálynőt

Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.hu

293814

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Konyhabútor Készítése
Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
www.edax.hu/adambutor

293813

Az ismeretlen tájakat felfe
dező útjára nem saját indítta
tásból indult el, hanem barátja,
Rudolf trónörökös beszélte rá,
aki a Monarchiának szeretett
volna afrikai gyarmatot alapí
tani. Így jutott el Teleki KeletAfrika addig ismeretlen vidé
keire.
Teleki gróf erdélyi családból
származott, dédapja kancellár
volt. Már gyermekkorában
vonzalmat érzett a természet
szépségei iránt, így a Debre
cenben letett érettségi után
Göttingenben és Berlinben
nemcsak államtudományt és
gazdaságtant hallgatott, ha
nem ásványtant, geológiát és
földrajzot is tanult.
1881-től országgyűlési kép
viselő volt és egészen közeli
barátságba került Rudolf trón
örökössel, sokat vadásztak
együtt. 1885-ben vadászni in
dult Afrikába, amikor Rudolf

tartalmazó ládáknak is nyo
ma veszett, a helyi törzsfőnö
kök földjén pedig csak bőséges
ajándékok ellenében halad
hattak át.
A Kilimandzsáró megmá
szására az expedíciót nehezí
tő, esős időszakban vállalkoz
tak, júniusban. Néhány nap
alatt az őserdei elefántcsapá
sokon 2700 méter magasságig
sikerült eljutniuk, majd ezután
nyílt terepen próbáltak egyre
feljebb haladni. A jéghideg eső
azonban igencsak hátráltatta
őket, sőt a két csúcs közti több
mint négyezer méter magasan
fekvő nyergen pedig már mí
nusz 11 fok volt, ezért Höhnel
4960 méternél visszafordult,
de a kiváló erőnlétnek örvendő
Teleki Sámuel nem adta fel,
így 5310 méternél, első európa
iként elérte a hóhatárt.
Később a maszájok terüle
tein Teleki még varázsló hí
rébe is keveredett, mert raké
tákkal esőt csinált, de ennek
a hírnevének később nagy
hasznát vették. 1888-ban első
európaiként pillantották meg
a bennszülöttek által Fekete-

HÚS-, HENTESÁRU
Érd, Béke tér 7.

Oszvald Marika egyik kedvenc szerepében
A jubileum tiszteletére, au
gusztus 20-án Hódmezővá
sárhelyen rendhagyó formá
ban, szinte díszletek nélkül
mutatták be, ezt követően
egy kolozsvári vendégjáték
következett, majd egy egé
szen rendhagyó előadásra is
készülnek a művészek no
vember közepén. Meghívást
kaptak ugyanis Ománba,
ahol három alkalommal a
maszkati operaházban adja
elő a társulat a Csárdáski
rálynőt. Ez igencsak komoly
kihívást jelent majd mind a
jelmezrészleg, mind a rende
ző számára, hiszen az arab
országban a hölgyeknek sem
lába, sem a dekoltázsa nem

látszódhat. Ezenkívül tilos a
színpadon – azaz nyilváno
san – csókot váltani, de még
ölelkezni is!
A „Csárdás évadot”, azaz a
százéves évfordulót vélhető
en 2016 novemberéig meg
hosszabbítják, mert a mosta
ni 100. születésnap csak a
bécsi ősbemutató dátumára
vonatkozik, a magyarországi
premierig azonban eltelt még
egy év, így a színház erről az
évfordulóról is méltó módon
szeretne megemlékezni. Aki
tehát valamiért lemaradt a
Csárdáskirálynő érdi elő
adásáról, bőven lehet még
alkalma élvezni a világhírű
operettet.
n BE

Márton-napi
libaakció

Sertés
Comb, lapocka
és tarja
Karaj
Karajfilé
Tarjafilé
Oldalas
Lehúzott félsertés
rendelhető

1149 Ft/kg
1198 Ft/kg
1498 Ft/kg
1398 Ft/kg
1099 Ft
949 Ft/kg

Libacomb
Liba szárnytő
Libanyak

1998 Ft/kg
599 Ft/kg
299 Ft

Házi
H hurka
ka
998 Ft/kg
Sütőkolbász
1298 Ft/kg
Házi disznósajt
1998 Ft/kg
Füstölt paraszt
májas
1450 Ft/kg
Füstölt kolbászok 1099 Ft/kg-tól

Csirke
Egész
Comb
Szárny
Mell
Mellfilé
Farhát

749 Ft/kg
699 Ft/kg
649 Ft/kg
1099 Ft/kg
1398 Ft/kg
199 Ft/kg

Tanyasi csirke kapható!

Marha pacal 1198 Ft

Birka-, marha-, pulykahús széles választékban! Sertés belsőség
kapható! Kocsonyahús és zsírszalonna kapható! Füstölt húsok
széles választékban kaphatók!
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Erzsébet-utalványt elfogadunk!

294674

amire kivetítették azt a szö
veget, amit a zenekar éppen
játszott, így a közönség is
énekelhette a dalokat. Ettől
kezdve az operett elindult vi
lághódító útjára.
1917-ben már Szentpéter
várott is bemutatták, Sylvia
címmel. Az angolok és az
amerikaiak a Gypsy Princess
címet adták a műnek, és a fő
hősnőből, Szilviából cigány
hercegnőt faragtak.
1954-ben – Honthy Hanna
kedvéért – némileg átírták a
szövegkönyvet, de népszerű
ségéből semmit nem veszített
a darab, sőt ma sem kizáró
lag az idősebb korosztály
kedvence a darab.

Hétfő-Péntek: 7–18.30, Szombat: 7–13, Vasárnap: Zárva
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Sebő Ferenc – Lázár Ervin:

NAPOK ÉRDEN – 2015
AADVENTI
Erdei dalnokverseny
K
KARÁCSONYI ANGYALOK

November 29.
vasárNap
15–18 óráig

ADVENTI műSOR A VÁROSKözPONTI SÉTÁNYON

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

Karácsonyi angyalok címmel – GRYLLuS VILmOS koncertje

17 óra:

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

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

ÜÜNNEP – VÁSÁRY ANDRÉ
AAz IGAzI mIKuLÁS

december 4.
péNtek
18 óra

ADVENTI KONCERTJE A műVELőDÉSI KözPONTbAN
Belépő: 2000 Ft.

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

december 6.
vasárNap
11 óra

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

KKARÁCSONYVÁRó
A műVELőDÉSI KözPONTbAN

december 20.
vasárNap
15–17 óráig

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

Érd SSzépe
zépe

Lázár Ervin Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró, a Digitális
Akadémia alapító tagja.
Ugyanakkor a nagy baju
szos Mesélő is, akinek szi
porkázó elnevezései, szójá
tékai, egyszerre elgondol
kodtató és mulattató törté
netei az évek során beépül
tek az irodalmat szeretők –
gyerekek és felnőttek – min
dennapi életébe.
Hiszen ki ne ismerné
Vacskamatit, Dömdödömöt
vagy társaikat? És csak cso

dálkozunk, hogy lassan már
9 éve nincs közöttünk.
Az Erdei dalnokverseny tu
lajdonképpen Lázár Ervinemléklemez. Vathy Zsuzsa,
az író özvegye kérte fel 2008
tavaszán Sebő Ferencet, hogy
állítson össze születésnapi
műsort férje emlékére. A csa
ládi fényképalbumot lapozga
tó előadásból, a kegyeletüket
lerovó kollégák tisztelgéséből
készült a lemez. Tartalmaz
mások mellett Nagy László és
Varró Dániel szövegeket, de
prózát, dalokat is. Minden
hallgató örömére elhangza
nak rajta pl. a „Ha elpusztul a

„Iskolakóstolgató”
az Érdligeti Általános Iskolában

Meghívó

Sok szeretettel várunk minden iskolába
készülő nagycsoportos óvodás kisgyer
meket és szüleit első iskolakóstolgató
foglalkozásunkra:

III. Érd Szépe

2015. november 5-én
(csütörtökön) 16.30–17.30-ig

Szépségkirálynő választás

az Érdligeti Általános Iskolába.
2030 Érd, Diósdi u. 95–99.

JELENTKEZZ TE IS!

Vargáné Balogh Erika
igazgató

A feltételeket megtalálod a verseny
facebook és weboldalán!
Legyél TE 2016 Királynője!
Viseld TE a gyönyörű ZEMA porcelán koronát!
Érd Szépe választás régiós rendezvény sorozat,
ahol Érd és a környező települések
(Diósd,Tárnok, Százhalombatta, Sóskút,
Pusztazámor, Törökbálint, Budaörs)
jelentkező lányaiból kerül
megválasztásra a királynő.

Jelentkezés és információ:
nevezes@erdszepe.hu
facebook.com/erdszepe
www.erdszepe.hu
Minden jelentkezőt szeretettel
várnak a szervezők: Bada Zoltán,
versenyalapító-szervező és
Tórizs Hajnalka, versenyigazgató.

Grafikai
partnerünk:

tulok, szarvából lesz a tülök,
de ha én elpüsztülök, belőlem
nem lesz tulok” vagy a „Szer
da ablakában csütörtök ül, és
ordít csütörtökül” rigmusokversikék is.
A lemez a Hangzó Helikon
sorozatban jelent meg, 2008ban, s mint a sorozat minden
tagját, egy könyvecske kíséri.
Ebben olvashatjuk a lemezen
elhangzó szövegeket, és segít
ségével az olvasó/hallgató is
bepillantást nyerhet a koráb
ban emlegetett családi fény
képalbumba.
Különleges, személyes da
rab, inkább a bajuszos-mesé
lős Lázár Ervin-arcot mutatja
nekünk, nem a lexikonból elő
bukkanót. A mai napig friss,
élvezetes szórakozást nyújt.
Keressék a Csuka Zoltán Vá
rosi Könyvtár Zenei Könyvtá
rában!

ZAPROSZENIE
MEGHÍVÓ
Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie
Kulturalne w Érd zaprasza Panią/Pana,
rodzinę i znajomych
na organizowany w dniu 7 listopada
2015 r. (sobota), godz. 15.00
wykład/rozmowę z okazji Świeta Niepodległości Polski (11 Listopada)

Az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális
Egyesület meghívja Önt és ismerőseit
A lengyel függetlenség napja (no
vember 11.) alkalmából
2015. november 7. (szombat) 15
órakor rendezett

Hasonlóságok és különbségek –
pt. „Podobieństwa i różnice – Polacy lengyelek és magyarok a 20. szái Węgrzy w XX. wieku”.
zadban című beszélgetésre.
Gość wieczoru:
Előadást tart:
dr Gabor Lagzi, adiunkt Uniwersytetu Dr. Lagzi Gábor, egyetemi adjunktus
Pannon ((Veszprém))
(Pannon Egyetem, Veszprém)
Helyszín/Miejsce: Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.Tel. (23)365-470 www.csukalib.hu
A rendezvényen mód lesz az előadó „A lengyel keleti politika” c. könyvének megvásárlására is – kedvezményes áron.
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November első napjai
Verdi a temetőben
Ha a túlvilágból visszate
kintett, azon a napfényes őszi
délelőttön a megboldogult
elégedetten elmosolyodha
tott. Az ófalusi temetőben
szorgoskodó munkások ki
kapcsolták az aggregátort,
amikor a három ősz ember
felkapaszkodott a keskeny
lépcsőn a másik sírhoz. Min
denki ismert mindenkit: ők is
falubeliek voltak. Akkor is,
ha most már nem ebben a vá
rosrészben, Ófaluban laktak.
A férfiak megálltak a sír
nál. Könnyen megtalálták a
Sztoics család sírját, ahol a
fekete gránit sírkőre már rá
vésték András halálának év
számát is: 2015. Haláleset, te
metés – olyan alkalmak, ame
lyeken még ma is lehetőleg
részt vesz a közösség minden
tagja. A közvetlen rokonsá
gon kívül a közeli-távoli isme
rősök is. Akik értesülnek a
gyászhírről. Azonban nem
mindenki jár (abba) a temp
lomba, ahol az értesítést köz
zétették és a várossá fejlődött
Ófalu közösségét is eléggé
szétzilálta, szétsodorta az
utóbbi évszázad történelme.
Vannak, akik csak Újfaluba,
Parkvárosba költöztek, de so
kan más városba; vagy éppen
akaratuk ellenére vitték őket
Szibériába. Mások meg más
honnan jöttek Érdre. Ki tudja,
ki és honnan jön veled szem
ben az utcán? Még a város
mag Ófaluban is.
A néhány percnyi temetői
csönd után tenor és basszus
hangon férfiének hangzott
fel: „Most elhagylak, drága
föld, az ég megáldjon”. Két
versszakot énekeltek el Giu
seppe Verdi: Búcsú a hazától
című művéből. Még néhány
búcsúzó mondat – „Prékó,
nyugodj békességben!” – és
az egykori kórustársak el
ballagtak hazafelé. Janiék
újra beindították az aggregá
tort – és az élet ment tovább.
Engem azonban elgondol
kodtatott az eset. Egyszerre
volt felemelő, megható és le
hangoló.

A minaret
Azt kérdem: „minaret”?
Jani bácsi azt mondja: „török
torony”.
Azt kérdem: „minaret”?
Manci néni szerint: „a Mecset
utca végén”.
Azt kérdem: „minaret”?
Kissrác az artézi mellett, le

huppan a bringáról, leveszi a
kormányról a kannát: „Az út
másik végén, az autóbuszfordulónál”.
Azt kérdem: „minaret”? A
Magyar műemléki ABC sze
rint: „Négyzet alapzaton álló
karcsú torony, sokszögű
törzzsel, a török dzsámi mel
lett, az imára felhívó müezzin
számára. (…) Általános sza
bály, hogymegfelelő magas
ságban körerkély fusson a
minaré körül, s a belül felve
zető csigalépcsőnek az er
kélyre kivezető ajtaja Mekka
felé nyíljék.”
Azt kérdem: „minaret”? Az
érdi helytörténész tanárnő, a
néhai Erzsike néni úgy emlé
kezett, hogy a múlt század
harmincas éveiben „a tanítás
befejezése után körötte ját
szottunk. A merészebb fiúk
felmásztak az omladozó csi
galépcsőkön, s a peremen
előre-hátra hajladozva di
csérték Allah nevét.”
Az érdi kórusokról beszél
gettünk, a női karról, a ve
gyes karról, a bukovinai szé
kelyekről és az újabban ala
kult nemzetiségi kórusokról.
Valaki azt mondta, milyen
kár, hogy nincs a városban
férfikar, mint Battán és Diós
don.
Azt kérdeztem: „és a Mina
ret”? Beszélgetőtársam le
mondóan legyintett: „Meg
szűnt. Lassan kiöregedtek,
meghaltak sokan. Elfogyott a
kórus.” Mármint az érdi Mi
naret Férfikar.
Sic transit gloria mundi
(így múlik el a világ dicsősé
ge), mondta az egyik beszél
getőtárs.

Túlélő-elhaló
hagyomány
Egyébként évekkel ezelőtt
megismertem valakit a Mina
retből. Dignisz Hani egy sa
roknyira lakott a Művelődési
Központtól és egyszercsak
felt ű nt
a
Ha r món ia
Vegyeskar próbáin. Szép
szál, magas ember volt,
olyan, mint például a sorka
tonaságom két évében a Co
los. Hani is magasságával
emelkedett ki a tenor szólam
ból. Udvariasságát szívesen
viszonozták a próbaközi szü
netekben társaságát kereső
(elfogadó?) fiatal alt énekes
lányok.
Azután lassan el-elmara
dozott a próbákról. Eleinte a
feleségét ápolta, később ő
szorulhatott ápolásra. Már

nem emlékszem pontosan,
valami más miatt, vagy ép
pen az időpont ismeretében,
de az Ercsi úti temetőben ott
voltam a temetésén. A bú
csúztatás után a sírjához bal
lagó gyászmenettel tartot
tam, mert hazafelé is arra
vitt az utam. Már épp elkö
szöntem a mellettem ballagó
ismerőstől, amikor ő azt kér
te, tudván, hogy kórustag va
gyok én is, maradjak velük,
mert kevesen vannak most
itt.
Lassan szétoszlott a tö
meg. Elballagtak a sírásók is,
amikor hatan-nyolcan körül
álltuk a frissen fölhantolt
sírt. Csak a fejfa látszott ki a
koszorúkból. Megcsúsztam a
sárga agyagon, megbillen
tem, de végül oldalt álltam,
olyan mellett, akiről tudtam,
hogy biztosan énekel. Hani
kedvenc nótáját nem ismer
tem, de a Búcsú a hazától, kikihagyásokkal ugyan, de
ment. Az irigykedéstől kissé
megzavart szívvel baktattam
haza: Hani tartozott valaho
vá, valakikhez.
És megkapta a végtisztes
séget a társaitól.

most már tudják, mi az a for
radalom. Érezhették a sza
badság levegőjét. Az önök
élete része a történelemnek.
Önök a magyar történelem
ben élnek. A magyar törté
nelem önökben él.”
Bellér tanár úr nemsokára
elűnt az iskolából. Sok-sok év
után kezembe került a „gyor
suló idő” sorozat kis köny
vecskéje, a „Magyarországi
németek rövid története”. A
szerzője Bellér Béla. Egyike
volt azoknak az Emberek
nek, akiknek sokszor csak

n n n

Hetvenöt éves vagyok. Nem
tudom, mit és hogyan taníta
nak a gyerekeknek az iskolá
ban, miről hallanak ifjúko
rukban. És azt sem tudha
tom, mit hallanak otthon, a
szüleiktől, nagyszüleiktől.
Akik majdnem mind fiatalab
bak nálam. Nem irigylem
őket, sem a gyerekeket, sem a
fölmenőiket. Jószerivel azt
sem igen tudhatják, hol él
nek. A válasz, persze, egyér
telmű: Érd, megyei jogú vá
ros. Igen, Érden laknak, so
kan, több mint félszázezer
ember – de hol is élnek? Mit
tudnak? Mit gondolnak a vá
rosról… és az országról?
Ezerkilencszázötvenhat
végén, amikor Pesten a Vö
rösmarty Gimnáziumban új
rakezdődött a tanítás, az első
napon történelemóra is volt.
Bellér Béla tanár úr jött be az
osztályba. Még álltunk a pa
dok mellett, ő is állt, velünk
szemben. Nem ültette le az
osztályt. Furcsa, várakozó
csend volt, amikor előrelépett
a katedra mellé. Akkor, egy
szer, magázott minket: „Fiúk,
életük legfontosabb napjain
vannak túl. Átélték, részesei
voltak egy forradalomnak.
Ezt sose felejtsék el, bármit
írnak majd az újságok vagy
akár a tankönyvek. Önök

Azt kérdeztem: „és a Minaret”?
Beszélgetőtársam lemondóan
legyintett: „Megszűnt. Lassan kiöregedtek, meghaltak sokan. Elfogyott a kórus.” Mármint az érdi
Minaret Férfikar. (Fotó: Boros
Sándor)
egy-két mondata miatt ala
kult az életem úgy, ahogy.
Máig tisztelem őket. Zsidó
és cigány is volt közöttük.
n n n

Mozaik vagy
kaleidoszkóp
Éppen száz évvel ezelőtt
halt meg Baksay Sándor re
formátus püspök. Kortársa
és tudóstársa volt Rómer
Flóris katolikus püspöknek
és az érdi esperes-plébános
Kereskényi Gyulának. Sok
oldalú műveltségüket mind

annyian a közösségük ér
dekében hasznosították, a
vallásos irodalom mellett
régészet, történelem, művé
szettörténet, néprajz és
földrajz is a működési terü
letük volt.
Baksay Sándor azt írta va
lahol, hogy a dimbes-dombos
táj a változatosságával, folyó
vizekkel át- meg átszőtt sok
színű gobelin. Feljegyeztem
valamikor még néhány jel
lemző mondatát, arról az idő
ről, amikor a török időkben
elpusztult Érd újratelepülő
lakossága is kialakult. „A
magyarokon és a német ki
sebbségen kívül rácok lak
ják, ahogy a 18. században
nevezték a göröghitű szerbe
ket, és sokácok, a balkáni
katolikus szlávok, akik nyi
tott tenyérrel vetettek ke
resztet.” Régi cetli ez, amikor
még azért jegyzeteltem, mert
azt reméltem, egyszer majd
mások számára is értelmet
nyerhet az, amit megtudok,
megtanulok.
Természetes érdeklődés
volt és máig van bennem a
környezetem, a közvetlen és
a tágabb környezet élete
iránt. Tanult szakmáim gya
korlása és a neveltetésem,
tanulmányaim az épített kör
nyezethez (építészet, urba
nisztika) és azon belül speci
álisan a régmúlt korok törté
nelmének tárgyi emlékeihez
(a műemlékekhez), valamint
a körülöttük élt és a velünk
élő emberek sorsához affini
tást eredményezett. És, a lá
tott/tapasztalt dolgokról vé
leményem van – és azt akkor
sem rejtem véka alá, ha az
esetenként egyes pozíciók
ban lévőknek kellemetlen le
het. („Fáj az igazság.”) Így
azután, itt a városban is, ami
óta a véleményem nyilvános
ságot kaphat, bőven vannak
szemtől-szemben barátaim,
olyanok, akik mellett ellensé
get már nem is kell keresnem.
Érdre visszatérve. Amikor
harmincévesen ide költöz
tem, ebbe az akkor még fur
csa, felemás faluba, amely
azonban valahogy mégis
egységesebb volt, mint ma
napság, kifejezetten érdek
lődve néztem körül. Azóta is
szisztematikusan gyűjtök
minden adatot, figyelek min
denre, ami a várossá fejlődött
település életének megérté
séhez közelebb visz. Ez a tör
ténetét és a mindennapjait is
jelenti. Darázsfészekbe nyúl
az ember, ha megkövült véle
ményeket ütköztet tényekkel.
A hivatalosok számára mo
zaik, számomra kalidoszkóp
Érd színes élete és története.

n VOTIN JÓZSEF
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Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
2015. november 9-től november 15-ig
KIÁLLÍTÁS

gyek november 27-ig vásárol
hatók elővételben a művelődé
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
si központ pénztárában. Belé
Révész László és Sebők Fe- pőjegy 800 Ft, csomagjegy
renc kiállítása
600 Ft
A Duna-Art Fotóklub tagjai
December 6-án, vasárnap 11 órakor
nak közös tárlata
2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől pénte
kig 10-től 18 óráig, hétvégén
rendezvénytől függően, a ren
dezvény előtt 1 órával.
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
PROGRAM

KLUBÉLET
DUNA-ART FOTÓKLUB
Minden páratlan hét keddjén 18 órakor
Helyszín: Lakótelepi Kluböve
zet, Enikő u. 2.
KERTBARÁTKÖR
A terménybemutató kiértékelése, zöldségek és gyümölcsök téli tárolása
Helyszín: Lakótelepi Kluböve
zet, Enikő u. 2
November 13-án, pénteken 17 órakor

A Szepes Gyula Művelődési
Központ termei bérbe
vehetők kulturális,
közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
(06 23 365 490/105).

HALÁSZ JUDIT KONCERT
Kezdődhet a mulatság!
November 7-én, szombaton 16 óra- KÉZIMUNKAKLUB
Minden harmadik szombaton 10 2030 Érd, Budai út 4.
kor
Tel.: 06 23 363 036
órakor
www.foldrajzimuzeum.hu
MICIMACKÓ SZÍNHÁZ BÉR MERIDIAN TORNA
info@foldrajzimuzeum.hu
LET III/2.
ingyenes gyakorló klub
Nyitva tartás: keddtől vasár
A Fabula Gyermekzenekar Hétfőnként 9 órakor
napig 10-től 18 óráig
koncertje
SZÓKRATÉSZ KLUB
Egyéni belépőjegy 800 Ft
PROGRAM
November 9-én, hétfőn 10 és 14 óra- Minden páros héten kedden 15–16 óráig VILÁGJÁRÓ ESTÉK
kor
Geográfus szemmel Tasmá
VITALITÁS KLUB
niában
Mit üzennek a csillagok?
ZORÁN TURNÉ 2015
Előadó: Hajósi Ildikó asztroló Dr. Gercsák Gábor egyetemi
Kétórás élő koncert!
gus
docens (ELTE Térképtudo
Belépőjegy 4000 Ft
November 9-én, hétfőn 17 órakor
mányi Tanszék) előadása
November 11-én, szerdán 19 órakor
Földrajzi mozaikok a déli fél
Guzsalyas
teke távoli szigetéről, ismer
kézimunkaszakkör
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
kedés a hangutánzó madár
Minden csütörtökön
Ács József Ferenc festőműral, a kookaburrával.
15-től
18
óráig
vész emlékkiállítás
November 17-én, kedden 17 órakor
Szövőszakkör
A tárlatot megnyitja Feledy
Minden
szerdán
14.30-tól
18
Balázs művészeti író. Közre
óráig
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
működnek: Somfai István és
Helyszín: Lakótelepi
Magyar utazók, földrajzi felaz IRKA tagjai. Az előtéri kiál
Klubövezet, Enikő u. 2.
fedezők
lítótérben Ács Valéria Mária
Vezeti: Tamaskáné Jakab Margit
Teljes árú jegy: 800 Ft
kerámiái láthatók.
Tel.: 06 30 213 1209
Kedvezményes jegy: 400 Ft
November 13-án, pénteken 18 órakor
A szakkörökhöz folyamatosan
lehet csatlakozni!
A Kárpát-medence tudomáMinden érdeklődőt
SZÍNHÁZBÉRLET 2015. ŐSZ
szeretettel várunk!
nyos feltárói
III/2.
Teljes árú jegy: 800 Ft
Ma estére szabad a kecó,
ELŐZETES
Kedvezményes jegy: 400 Ft
avagy a londoni szextett
Bulvár burleszk két részben
3276 Expedíciós nap, a múzeumalapító Balázs Dénes
November 15-én, vasárnap 15 órakor ÜNNEP
Vásáry André adventi kon- geográfus újraolvasva
certje
IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Belépőjegy: 2000 Ft. Jegyek Teljes árú jegy: 400 Ft
SZÍNHÁZBÉRLET 2015. ŐSZ III/3.
elővételben kaphatók a műve Kedvezményes jegy: 200 Ft
Felhívjuk kedves
lődési központ pénztárában.
színházlátogatóink figyelmét,
December 4-én, pénteken 18 órakor Hely- és sporttörténeti kiálhogy a decemberi 13-án,
lítás
vasárnap 15 órára meghirdetett
AZ IGAZI MIKULÁS
Teljes árú jegy: 400 Ft
SZERETEM A FELESÉGEM
Az Ametiszt Bábszínház Kedvezményes jegy: 200 Ft
című előadás időpontja,
előadása
Zenés bábelőadás élő Miku
néhány színész anyaszínházi
Valamennyi kiállítás megte
lással
elfoglaltsága miatt december
Minden gyermek ajándékot kintésére jogosító teljes árú
6-án, vasárnap 15 órára
kap a Mikulástól, amelyet az jegy 1000 Ft, a kedvezményes
változik. Megértésüket
előre megvásárolt csomag jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési
köszönjük!
jegy ellenében vehet át. Je díj 3000 Ft kiállításonként.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
A hosszú fehér felhők földjén – Kércz Tibor új-zélandi
természetfotói
A kiállításra a belépés díjta
lan!
Megtekinthető december 31-ig.
A Múzeum tetőtéri
előadóterme és a kocsiszín
rendezvényekre bérbe
vehető kulturális,
közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Esküvő, gyerekprogramok,
politikamentes
rendezvények. Információ:
Kovács Nóra 06 23 363 036.

Kérjük, hogy időpontot leg
alább egy héttel előre egyez
tessenek!
Novemberben folyamatosan
ZENEI KÖNYVTÁR
KIÁLLÍTÁS
Visszatekintő
Válogatás korábbi rajzpályá
zataink díjnyertes munkái
ból – III. helyezettek és Kü
löndíjasok
Nyitvatartási időben folyamatosan
KÖNYVTÁRI
RÉSZLEGEINK NYITVA
TARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18
óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
2030 Érd, Hivatalnok utca 14. Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Tel.: 06 23 365 470
Szerda: szünnap
www.csukalib.hu
Csütörtök-péntek: 10-től 17
óráig
Rendezvényeinkről, a könyv
Szombat: 8-tól 13 óráig
tár szolgáltatásairól és díj
szabásáról érdeklődjön a fen
ti telefonszámon vagy honla ZENEI KÖNYVTÁR
punkon. A könyvtár részle 2030 Érd, Alsó u. 27.
geibe 18 éves korig és 70 éves Tel.: 06 23 524 070
kor felett INGYENES a be Hétfő: 10-től 18 óráig
iratkozás. Családi jegy váltá Kedd: 12-től 17 óráig
sa, érvényes diákigazolvány, Szerda: szünnap
pedagóg usigazolvány és Csütörtök: 12-től 17 óráig
nyugdíjasigazolvány is ked Péntek: 10-től 17 óráig
vezményre jogosít. A fenti
kedvezmények a zenei könyv PARKVÁROSI
tár nem hagyományos típusú FIÓKKÖNYVTÁR
anyagának (CD, DVD) köl 2030 Érd, Bem tér
csönzésére nem vonatkoz Tel.: 06 23 367 162
nak!
Hétfő, szerda, csütörtök: zár
va
PROGRAMVÁLTOZÁS!
Felhívjuk kedves látogató- Kedd: 12-től 18 óráig
ink figyelmét, hogy a Péntek: 12-től 17 óráig
Felnőttkönyvtárban, a Spiró Györggyel november 11- JÓSZOMSZÉDSÁG
ére meghirdetett író-olvasó KÖNYVTÁRA
találkozó a szerző váratlan 2030 Érd, Sárd u. 35.
külföldi útja miatt elmarad! Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
GYERMEKKÖNYVTÁR
Kedd, szerda, péntek: zárva
KREATÍV KEDD
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Festék nap
A foglalkozás látogatható ön
állóan és családdal is, alkal
manként és fejenként 100 fo
rintért.
November 10-én, kedden 14 órakor
FOGLALKOZÁSOK
Csillagászat
A foglalkozás során a Napról
és a körülötte keringő boly
gókról beszélgetünk a gyere
kekkel
Márton-napi ludak készítése
Kreatív foglalkozás
A foglalkozások 1 órás idő
tartamúak, és a csoportok
nak ingyenesek. A csoporto
kat csak telefonos egyeztetés
után tudjuk fogadni.

2030 Érd, Alsó u. 2.
E-mail: erdigaleria@gmail.
com
Tel.: 06 23 360 143
A Galéria vasárnap és hétfő
kivételével nyitva 10–18 óráig
Kovács Johanna képzőművész kiállítása
A kiállítás megtekinthető 2015.
november 14-ig

műsor

ÉRDI ÚJSÁG

NOVEMBER 9., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Jazzland ism. 30. rész
20:00 Kézilabda-mérkőzés
Fehérvár KC–Érd
21:30 Közlekedés XXI. 15/4. rész
ismeretterjesztő filmsorozat
22:00 Híradó
22:15 Párbeszéd
22:30 Fogadóóra
23:00 Fény-Kép kulturális magazin
23:30 Éri Panoráma
heti események összefoglalója
0:00 Híradó
0:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
NOVEMBER 10., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép Kulturális magazin
20:00 Vámos Miklós műsora 30. rész
20:55 Polgár-társ
Vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:25 Híradó
21:40 Párbeszéd
21:55 Ö rökségünk 15/4. rész
ismeretterjesztő filmsorozat
22:25 Tea két személyre 31. rész
22:55 Mozgás Sportmagazin
23:25 Híradó
23:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
NOVEMBER 11., SZERDA
19.00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19.30 Mozgás Sportmagazin

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Irodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
– sztárok a mikrofonnál
20.00 Kis esti zene
KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Irodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra Popzene mindenkinek
19.00 Bigyó Az Érd FM 101.3
technológiai magazinja
20.00 Kis esti zene
SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel

20.00 KalandoZoo 31. rész
20.30 Híradó
20:45 Családi tűzfészek fekete-fehér magyar filmdráma 12 éven felülieknek
R: Tarr Béla
22:25 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
22.40 É rdi Panoráma
heti események összefoglalója
23.10 Mozgás Sportmagazin
23.40 Híradó
23:55 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
NOVEMBER 12., CSÜTÖRTÖK
19.00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19.30 Fogadóóra
Kérdezzen a polgármestertől
20.00 Tea két személyre 32. rész
20.30 Sztárportré 19. rész
21.00 Híradó
21.15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
21:30 Örökségünk 15/4.rész
22:00 Fény-Kép kulturális magazin
22:30 Mozgás Sportmagazin
23:00 Tea két személyre 32. rész
23:30 Híradó
23:45 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
NOVEMBER 13., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 32.rész
20:00 Jazzland 31.rész
20:30 Szabadgyalog színes, magyar
filmdráma, R: Tarr Béla
22:35 Híradó

10.00 Irodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 Bigyó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 Rockbarlang Gidófalvi Attilával
CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Irodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja
20.00 Hallgass hazait
– magyar zenék magazinja
PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Irodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 JazzPresszó ism.
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22:50 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:05 Fogadóóra
kérdezzen a polgármestertől
23:35 Mozgás Sportmagazin
00:05 Híradó
00:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
NOVEMBER 14., SZOMBAT
19.00 É rdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19.30 Polgár-társ Vallási, nemzetiségi, civil
társadalmi magazin
20.00 É pitészet XXI. 15/4. rész ismeretterjesztő film korunk építészetéről
20:30 É rdi Panoráma ism.
A heti események összefoglalója
21.00 C saládi tűzfészek
fekete-fehér magyar filmdráma,12
éven felülieknek, R: Tarr Béla
22:40 Ö rökségünk 15/4
Ismeretterjesztő sorozat
23:10 É rdi Panoráma
heti események összefoglalója
NOVEMBER 15., VASÁRNAP
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19.30 Tea két személyre 32. rész ism.
20.00 Polgár-társ ism. Vallási, nemzetiségi,
civil társadalmi magazin
20.30 É pitészet XXI. 15/4. rész ismeretterjesztő film korunk építészetéről
21.00 É rdi Panoráma ism.
A heti események összefoglalója
21.30 C sak tükörben
21:40 Szabadgyalog színes, magyar
filmdráma, R: Tarr Béla
23.45 Érdi Panoráma ism.

12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra Popzene mindenkinek
19.00 Esti Mix Pop, duma, satöbbi
SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad! Az Érd FM 101.3
civil szolgáltató magazinja
16.00 Aréna
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód
magazinja
20.00 Kis esti zene
VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 Heti menü
Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód
magazinja
20.00 Kis esti zene
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TÁ J ÉKOZ TATÓ

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

ÜTEMTERV
2015. november 7.
Aba u. Ábel u. Ádám u. Adél
u. Ágnes u. Ágoston u. Ágota
u. Ajtony u. Ákos u. Aladár u.
Alispán u. Álmos u. Alsó u.
András u. Angyalka u. Anna u.
Antal u. Antónia u. Ányos u.
Apály u. Aranka u. Aranyos u.
Arató u. Árpád u. Árva u. Attila u. Baján u. Balatoni u. Balázs u. Bálint u. Barca u. Barót
u. Béga u. Béke tér Béla u. Bella u. Bendegúz u. Benedek u.
Berettyó u. Berezna u. Bernát
u. Berta u. Bertalan u. Bianka
u. Bodrog u. Bojtár u. Boldizsár u. Borbála u. Borona u.
Botond u. Budai út Budafoki
út Bulcsú u. Cecília u. Csaba
u. Csanád u. Csermely u. Csikós u. Csilla u. Csongor u.
Csordás u. Csősz u. Dagály u.
Dániel u. Dávid u. Demeter u.
Dénes u. Dezső u. Diósdi út
Domonkos u. Dózsa Gy. u.
Dráva u. Duna u. Ede u. Edina
u. Edit u. Edömér u. Eke köz
Elek u. Elemér u. Ella u. Előd u.
Elvira u. Emese u. Emil u. Emília u. Emma u. Emőd u. Emőke
u. Enikő u. Ér u. Erika u. Erna u.
Ernő u. Ervin u. Erzsébet u. Esküdt u. Eszter u. Etelka u. Éva
u. Felső u Felügyelő u. Felvigyázó u. Fogalmazó u. Forrás
tér Fő út Fürdő u. Galga u. Garam u. Gát u. Gereblye köz
Gizella u. Gulyás u. Hajnalka
u. Hamzsabég tér Hanság u.
Harangvirág u. Harmat u. Hérics u. Hernád u. Homoród u.
Hortenzia u. Hortobágy u.
Hosszú u. Hóvirág u. Ida u. Iglice u. Ikravirág u. Ildikó u. Ilona u. Infű u. Ipoly u. Irén u.
Irma u. Iskola köz Iszalag u.
Izabella u. Izsóp u. Jácint u.
Janka u. Járom u. Jázmin u.
Johanna u. Jolán u. József A.

u. Judit u. Juhász u. Júlia u.
Jusztina u. Kakukkfű u. Kaktusz u. Kakukkhegyi u. Kálvária u. Kálvin tér Kamilla u. Kanász köz Kankalin u. Kantár
köz Kapa köz Kapos u. Karolina út Kastély u. Kasza köz Katalin u. Kengyel köz Kerék u.
Kerka u. Kerülő u. Keserűfű u.
Keskeny u. Kinga u. Kis-duna
u. Klára u. Kocsi köz Kodály u.
Komócsin u. Kondás u. Kornélia u. Koronafürt u. Korond
u. Kökörcsin u. Körös u. Kötél
köz Kövirózsa u. Krisztina u.
Kutyavári u. Küküllő u. Külső
Római út Laborc u. Lajta u.
Lakótelep, Láp u. Lapály u.
Latorca u. Lendva u.
Ligetszépe u. Liliom u. Lótusz
u. Magda u. Malvin u. Mályva
u. Marcal u. Marcella u. Margaréta u. Margit u. Mária u.
Maros u. Márta u. Matild u.
Mecset u Mécsvirág u. Meder
u. Melánia u. Mély u. Meredek
u. Molnár u. Morva u. Mura u.
Muskátli u. Nádas u. Napvirág
u. Nárcisz u. Natália u. Nefelejcs u. Néra u. Nóra u. Nőszirom u. Nyárád u. Nyereg köz
Nyitra u. Olt u. Ondova u. Orchidea u. Orgona u. Őszirózsa
u. Pásztor köz Patak u. Pemetefű u. Pipacs u. Piroska u.
Poprád u. Porcsinrózsa u.
Puszpáng u. Rába u. Rábca u.
Rákos u. Rebarbara u. Repkény u. Rezeda u. Ricinus u.
Rima u. Riminyáki u. Római út
Rózsa u. Rövid u. Sajó u. Sárd
u. Sárrét u. Sárvíz u. Sás u. Sebes u. Séd u. Sió u. Sugár út
Sulák u. Sulák köz Szalajka u.
Szamos u. Szántó u. Szapári
köz Szarkaláb u. Száva u.
Szegfű u. Széles u. Szent Mihály tér Szilvia u. Szinva u. Talabor u. Tállya u. Tápió u. Tarcal u. Tárcsa köz Tarna u. Temes u. Temető u. Terasz u.

Teréz u. Tétényi u. Tisza u. Topoly u. Töltés u. Tulipán u. Túr
u. Túróc u. Ung u. Vág u. Vető
u. Viola u. Visó u. Zagyva u.
Zala u. Zápor u. Zuhatag u.
Zsil u. Zsilip u. Zsitva u.
2015. november 14.
Arany J. u. Bagoly köz. Bagoly
u. Báthory I. u. Berzsenyi D. u.
Bethlen G. u. Bibic u. Bíró u.
Bölömbika u. Cankó u. Cinke
u. Csalogány u. Csér u. Csíz u
Csóka u. Damjanich J. u. Daru
u. Deák F .u. Délibáb u. Díjnok u. Dobó I. u. Ellenőr u. Elnök u. Előadó u. Elöljáró u.
Emil u. Ercsi út Erkel F. u. Eszperantó tér Fácán köz Fácán
u. u. Fecske u. Fehérvári út
Feketesas u.Ferenc u. Fogoly
u. Fülemüle u. Fürj u. Gábor
u. Gárdonyi G. u. Gellért u.
Gém u. Gépíró u. Gereben u.
Gergely u. Géza u. Gólya u.
Gyakornok u. György u. Győző köz Gyula u. Haris u. Harkály u. Hattyú u. Héja u. Hírnök u. Hivatalnok u. Holló tér,
Holló u. Huba u. Hunor u.
Hunyadi J. u. Imre u. Intéző u.
Írnok u. István u. János u.
Jegyző u. Jenő u. Jókai u. József tér Kakukk u. Kálmán u.
Kanári u. Kánya u. Károly u.
Karvaly u. Kelemen u. Kende
u. Képviselő u. Keselyű u.
Keve u. Kócsag u. Kond u.
Koppány u. Kossuth L. u
Könyvelő u. Könyves K. u.
László u. Liszt F. u. Lóránd u.
Madách I. u. Martinovics I. u.
Mátyás K. u. Mérnök u. Mikes
K. u. Miklós u. Mikszáth K. u.
Munkácsy M. u. Nagy L. u. Orvos u. Ölyv u. Pacsirta u. Pál u.
Papagáj u. Páva u. Pelikán u.
Péter u. Petőfi S. u. Pintyőke
u. Rákóczi F. u. Riminyáki út
Ruca u. Sándor u. Sárgarigó
u. Sas u. Seregély u. Sirály u.

Sólyom u. Stiglinc u. Szajkó u.
Szalonka u. Szárcsa u. Szarka
u. Szent István u. Szent László
tér Taksony u. Tanár u. Tanácsos u. Technikus u. Tervező
u. Thököly I. u. Tisztviselő u.
Titkár u. Tolmács u. Tollnok u.
Tompa u. Tó u. Töhötöm u.
Tudós u. Turul u. Túzok u.
Ügyész u. Ügyvivő u. Vadkacsa u. Vadlúd u. Varjú u. Velencei út Vércse u. Vince u.
Vöcsök u. Vörösmarty M. u.
Zámori u. Zoltán u. Zrínyi M.
u. Zsolt u.

dász u. Olvasztár u. Oportó u.
Otelló u. Öntő u. Ötvös u.
Pezsgő u. Platánfa u. Reket�tye u. Ribizke u. Rizling u. Sárfehér u. Saszla u. Siller u. Simító u. Somfa u. Somlói u.
Szamorodni u. Szedő u. Szénégető u. Szépilonka u. Szerelő u. Szigetelő u. Szilfa u. Szilvafa u. Szilváni u. Szőlő u Szövő u. Szürkebarát u. Takács u.
Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs. u. és a
Árvalányhaj u. között), Tekercselő u. Tetőfedő u. Tímár u.
Tiszafa u. Toboz u. Tokaji u.
Tölgyfa u. Törköly u. Török2015. november 21.
bálinti u. Tüske u. Ürmös u.
Áfonya u. Akácfa u. Almafa u. Vájár u. Venyige u. Vésnök u.
Alsóerdősor u. Alsóvölgyi u. Vincellér u.
Árnyas u. Árvalányhaj u.
Ászok u. Aszú u. Avar u. Bada- 2015. november 28.
csonyi u. Bajuszfű u. Bakator Ács u. Aggteleki u. Ajnácskő
u. Barackfa u. Bazsarózsa u. u. Aknász u. Aradi u. Aradi u.
Begónia u. Beléndek u. Bem Aszfaltozó u. Asztalos u. Báköz Benedek u. Berkenye u. dogos u. Bajcsy-Zs. u. BakoBikavér u. Bodzafa tér Boglár- nyi u. Bányász u. Barlang u.
ka u. Bogyó u. Bojtorján u. Bérc u. Betonozó u. Bihari u.
Bokor u. Bokrétafa u. Bor u. Bikszádi u. Bognár u. Borszéki
Borbolya u. Boróka u. Boros- u. Börzsönyi u. Brassói u. Burtyán u. Buxus u. Burgundi u. koló u. Búvár u. Bükk u. CserBúzavirág u. Bükkfa u. Céd- halmi u. Cserhát u. Csigás u.
rusfa u. Ciklámen u. Citromfa Csillés u. Csiszoló u. Csobánci
u. Csap u. Csenkesz u. Cse- u. Csókakő u. Csúcs u. Csurresznyefa u. Cserfa u. Cserje gói u. Daróci u. Darukezelő u.
u. Csicsóka u. Csormolya u. Debrői u. Detrekő u. Dévai u.
Csorbóka u. Csopaki u. Dália Dévényi u. Drégely u. Egerváu. Dercefű u. Dinka u. Diófa u. ri u. Esztergályos u. Faragó u.
Donga u. Ébenfa u. Égerfa u. Fátra u. Favágó u. Fazekas u.
Eperfa u. Estike u. Ezerjó u. Felvinci u. Fényező u. Festő u.
Facélia u. Fagyöngy u. Fátyol- Firtos u. Fogarasi u. Földmérő
virág u. Felsővölgyi u. Fenyő- u. Földmunkás u. Fraknó u.
fa u. Fenyves köz. Fodormen- Fűtó u Fuvaros u. Füleki u. Fűta u. Folyondár u. Furmint u. részelő u. Füzérvári u. Gépész
Fügefa u. Fűzfa u. Galagonya u. Hargitai u. Hegesztő u.
u. Georgina u. Gesztenyefa u. Hegyalja u. Iglói u. Írottkő u.
Gladiolus u. Gledicsia u. Kalotaszegi út Kárpáti u. KasGyertyánfa u. Gyopár u. sai u. Késmárki u. Kolozsvári
Gyömbér u. Gyöngyvirág u. u. Komáromi u. Komlói u. KörGyűszűvirág u. Haraszti u. möci u. Korompai u. KorpoHársfa u. Hárslevelű u. Hordó nai u. Kőhalmi u. Kőszegi u.
u. Iparos u. Jávorfa u. Jege- Krasznahorkai u. Kubikos u.
nyefa u. Juharfa u. Kádár u. Liptói u. Lőcsei u. Mátra u.
Kadarka u. Kályhás u. Kár- Mecseki u. Murányi u. Naszámentő u. Kárpitos u. Kéknye- lyi u. Nógrádi u. Orom u. Radlű u. Kéményseprő u. Kerék- nai u. Regéci u. Retyezáti u.
gyártó u. Köszméte u. Kovács Rozsnyói u. Salgói u. Selmeci
u. Kökény u. Kőműves u. Kő- u. Somogyvári u. Somoskő u.
risfa u. Körtefa u. Köszörűs u. Sóskúti u. Szendrői u. SzigetKövező u. Lakatos u. Leányka vári u. Sziklás u. Szirtes u.
u. Lonc u. Luc u. Lugas u. Ma- Szovátai u. Tárnoki u. (a
hagóni u. Makk u. Málna u. Bajcsy-Zs. U. és a Kolozsvári u.
Mandula u. Mázoló u. között), Tátra u. Temesvári u.
Meggyfa u. Mester u. Mogyo- Tömösi u. Tordai u. Torockói
rófa u. Moha u. Mókus u. u. Törcsvári u. Trencséni u.
Muskotály u. Must u. Műsze- Tusnádi u. Ungvári u. Üveges
rész u. Művezető u. Napszá- u. Vereckei u. Vihorláti u. Vimos u. Narancsfa u. Naspolya segrádi u. Vízmosás u. Zengő
u. Nyárfa u. Nyírfa u. Nyom- u. Zilahi u. Zólyomi u.

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

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

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

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

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

kukaürítés, házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtő szigetek, házhoz
menő
lomtalanítás,
s ze nnyv íz s z ippant ás ,
hulladékudvar (Sas utca
2.)
szolgáltatásainak
igénybe vétele. Ügyfélszolgálatunk (az Érdi Újság
minden számában megtalálható az összes elérhetőségi információ) bármilyen
hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdésben szívesen áll
polgáraink rendelkezésére.
Városunk rendezett képének és tisztaságának megóvása érdekében kérjük a
jóérzésű polgártársainkat,
hogy segítsenek a hulladékgyűjtők körüli rend és
tisztaság fenntartásában,
és ha szemetelőket észlelnek, jelezzék a Közterület
Felügyelet felé, vagy a 0630-2000-800, 06-30-6212596 telefonszámokon.
Tegyünk közösen városunk
tisztaságáért!
Az ÉTH sajtószolgálata
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Bursa Hungarica-ösztöndíj
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, a 44/2015. (IX.17.)
KÖMÜB határozata alapján ezennel kiírja 2016. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban
való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18.§ (2) bekezdése alapján kizárólag az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPERBursa rendszer) regisztráció szükséges, majd a pályázatot
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a kötelező mellékletek csatolásával lehet benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A részletes pályázati felhívások a www.erd.hu honlap Pályázatok, álláshirdetések rovatából letölthetők, vagy átvehetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza fsz.).

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

KÖZÉRDEKŰ
TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Üzletszabályzata a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015. szeptember 25-ei jóváhagyásával módosult.
Az egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 1.
sz. módosítása 2015. szeptember 30-tól hatályos, a jóváhagyott módosítások a hatálybalépés előtt megkötött szerződésekre is érvényesek.
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. új Üzletszabályzata
az Érd, Felső u. 2. alatti ügyfélszolgálati irodában elérhető, a http://www.erdivizmuvek.hu internetes oldalon hozzáférhető, és kérésére postai úton is díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk.
Érd és Térsége Víziközmű Kft.
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KINCSKERESŐ

A Marianum iskolanyitogató programja
az iskola kincset rejt a gyerekeknek és kincset
talál a gyerekekben!

2015. november 7., 9.00–11.00
Szent Márton-napi készülődés
Ameddig a gyerekek játékos foglalkozásainkon vesznek részt, a
szülők
tájékoztatást
kaphatnak nevelő-oktató munkánkról.
Kérjük Önöket, amennyiben gyermekükkel szeretnének részt venni foglalkozásunkon, szíveskedjenek jelezni a titkarsag@marianum.hu címen.

ÉRDI ÚJSÁG

Táncos siker az ausztriai világkupán!
Akrobatikus rock and roll
páros világkupaversenyt
rendeztek az ausztriai
Villachban, ahol három kor
osztályban, serdülő, junior és
felnőtt B kategóriában mé
rették meg magukat a tánco
sok. Az érdi Masters SE ta
nítványai is képviseltették
magukat a versenyen, nem is
akármilyen eredménnyel.
A serdülő párosoknál a 67
indulót számláló mezőnyben
két magyar páros is bejutott
a döntőbe, végül legjobb ma
gyarként Kovács Kornél
(Tornádó) és Korpás Petra
(Masters SE – Érd) – egész
napos kiegyensúlyozott telje
sítménnyel – a 4. helyen vég
zett. Petra és Kornél, edzőik
kel Sárfy Krisztinával és
Kovács Józseffel a nyári

Petra és Kornél nagy reménységei a magyar akrobatikus rock
and roll sportnak
edzőtáborok alkalmával ta
nulták és tökéletesítették ko
reográfiájukat, ami a nem
zetközi mezőnyben is sikert
aratott. A gyerekek és edző
ik szeretnék megismételni a
tavalyi magyar bajnoki győ
zelmüket, amelyet még eg�

BABA-MAMA
Audio Video
FOGLALKOZÁSOK Trend & Hifi Show
A Szepes Gyula
Művelődési Központban

KEREKÍTŐ
Kerekítőmondókás móka 0–3 éves
korig. Cirógatós-lógázós-höcögte
tős-dögönyözős-mondókázóséneklős móka furulyaszóval, magyar
népdalokkal.
Vezeti: Kucsera Klára (20 418 6689,
www.kerekito.hu)
Keddenként 9.30–11 óráig

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

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

BUKFENC BABA–MAMA TORNA
Játékos mozgásfejlesztő torna 1–3
éveseknek óvodapedagógus vezetésével, sok mondókával, dallal, speciális mozgásfejlesztő eszközökkel.
Vezeti: Marosi Edit (20 9338 272,
www.gyerektorna.hu)
Péntekenként 9.30–10.30 óráig

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
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2015. november 14–15-én
immár 16. alkalommal kerül
megrendezésre Budapesten
Magyarország egyetlen szó
rakoztató elektronikai kiállí
tása, aminek ez alkalommal
is a Budapest Marriott Hotel
ad otthont.
A kiállításon a legnagyobb
elektronikai világmárkák a
hazai forgalmazói és a ma
gyar gyártók képviselői vesz
nek részt, akik bemutatják
legújabb fejlesztéseiket.
A rendezvényt és a bemuta
tásra kerülő termékeket a
szálloda három különböző
szintjén lehet megtekinteni. A
nagyobb márkák, mint példá

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

gyel fiatalabb korosztályban,
children kategóriában értek
el. Petra és Kornél erőssége
az előadásmód és a dinami
kus, mégis könnyed mozgás,
ami fiatal koruk ellenére is
szinte tökéletes tánctechni
kával párosul. A duó még 3
évig versenyezhet serdülő
kategóriában, így náluk sok
kal idősebb párosokat is ma
guk mögé szorítottak ezzel a
világkupa szerepléssel. Nagy
reménységei a magyar akro
batikus rock and roll sport
nak és természetesen az érdi
Masters Sportegyesületnek
is, hiszen kisebb kezdő tán
cosaiknak is példát mutat
nak, sőt azoknak a gyerekek
nek is meghozzák a kedvét a
tánchoz, akik még nem spor
tolnak rendszeresen.
innovatív terméket vonultat
fel, melyek 2014-ben az euró
pai szaklapok szövetsége ál
tal adományozott díjak alap
ján a Best of the Best, más
néven az Európa legjobbjai
minősítést nyerték el. A díja
zott termékek között olyan
márkák sorakoznak fel, mint
a Samsung, LG, Sony, Pioneer,
Asus, Canon, Nikon, Olympus,
Harman Kardon, JBL, Pana
sonic, Epson, és még sorolhat
nánk, amelyek UHD 4K televí
ziókat, AV erősítőket, házimo
zi berendezéseket, fotókame
rákat mutatnak majd be az
EISA teremben.
A kiállítás az elmúlt 15 év
alatt összesen több mint 100
ezer látogatót vonzott, és az
idei rendezvényre is közel öt
ezer érdeklődőt várnak a
szervezők.

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS
Az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. Ügyfél-elégedettség
mérést végez Felhasználói körében.
Teszt alapú kérdőívünkben megkérdezzük Ügyfeleinket ügyintézéseik során gyűjtött tapasztalataikról, illetve szolgáltatásunkkal kapcsolatos elvárásaikról. A mérés célja szolgáltatásaink ügyfélközpontúságának növelése, és fogyasztói tájékoztatásunk minél gyorsabbá és közérthetőbbé tétele.
A kérdőív 2015. október 1–november 30. közötti időszakban elérhető
a Társaság honlapján, www.erdivizmuvek.hu.
A kérdőívet regisztráltan kitöltő Felhasználók között 2016. január 8-án
30 db 16 GB-os pendrive kerül kisorsolásra.
Kérjük, ossza meg velünk véleményét, értékelje és véleményezze a
Társaság szolgáltatói és ügyfélszolgálati tevékenységét.
Köszönjük, hogy segíti munkánkat:
Érd és Térsége Víziközmű Kft.

hitélet
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Kilencvenöt tétel, ami megváltoztatta az egyházat

A reformáció emléknapja
Ahogy minden esztendőben, az idén is megemlékeztek városunkban a reformáció emléknapjáról. A Kálvin téri református templomban megtartott közös istentiszteleten együtt imádkoztak
és olvastak igét az érdi református, evangélikus
és baptista gyülekezetek lelkészei.
1517. október 31-én, ezen a
napon szögezte ki Luther
Márton a wittenbergi vár
templom kapujára 95 tételét,
amelyekben többek között
elutasította a búcsúcédulák
árusítását, bírálta a bűnök
pénzzel való meg váltását.
Emiatt Luthert a pápa kiát

kozta és kiközösítette. Ezt
követően Luther III. Frigyes
szász választófejedelem vé
delme alatt élt Wartburgban,
ahol 1522-ben lefordította
németre az Újszövetséget.
Nézetei hosszas harcok árán
végül mégis utat törtek és az
általa vezetett új irányzat

Erdélyi Takács István köszöntötte a társgyülekezetek vezetőit

lett az evangélikus, míg a
nála is radikálisabb, Kálvin
János (Jean Calvin) genfi re
formátor vezette irányzat a
református vallás alapja. A
történelmi protestáns fele
kezetek a reformáció napján
emlékeznek meg az ellenre
formáció áldozatairól, köz
tük a gályarabnak eladott
prédikátorokról.
Érden a Kálvin téri refor
mátus templomban az októ
ber 31-én megtartott ünnepi
istentiszteleten együtt imád
koztak és igét is olvastak a
város protestáns gyülekeze
teinek lelkészei, valamint az
eseményen részt vett a Ma
gyar Légierők Fúvószeneka
ra is. A dicsőítő énekek el
hangzását követően a házi
gazda, Erdélyi Takács István református lelkész min
denekelőtt köszöntötte a
társgyülekezetek vezetőit,
köztük Labossa Péter evan
gélikus lelkészt, dr. Vassné
Baki Ilonát, a parkvárosi
református gyülekezet, vala
mint dr. Literáti Zoltán ér
ligeti és Fóris Zsolt baptista
lelkipásztort.
Erdélyi Takács István kifej
tette, hogy október 31-e nem
csak egy szép emléknap szá
mukra, hanem arra is figyel
meztet, hogy az egyház tagja
inak újra meg újra szükségük
van a megújulásra, mert csak
akkor van értelme a hitünk
nek, ha mindig képesek va
gyunk lélekben is megújulni.

Roma

T ű Z i faT e l e p
Szórt tűzifa kiszállítva Érdre
2 m3 30.000 Ft – 3 m3 43.000 Ft
Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

Fabrikett-akció!
Ha fa, akkor
Zso-fa!

293816

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu

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

Luther Márton nem egyházszakadást akart, hanem az egyház
reformációját kívánta szolgálni
tételeivel
Luther gondolatai koráb
ban is ott éltek a tiszta és
teljes evangéliumi tanításra
szomjazó emberek milliói
ban. Luther Márton nem egy
házszakadást akart, hanem
az egyház visszaformálását,
reformációját kívánta szol
gálni tételeivel. Nem rajta
múlt, hogy a szakadás mégis
bekövetkezett.

Az Érd Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
Rafael Attila hétfői és szerdai
napokon 13 és 15 óra között
ügyfélfogadást tart a Polgárok
Háza 204-es szobájában.
Telefon: 522-300/297-es mellék

Az eseményen részt vett a Magyar Légierők Fúvószenekara is

Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,
az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen
tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

06-30-2000-890, 06-30-621-2596
lumabt@t-online.hu

Eklat

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg
2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg

n BÁLINT EDIT

NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!

ügyfélfogadás

Parfüméria

• Óra • Pénztárca • Bizsu
• Táska • Sál • Kiegészítők

285165

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

Baki Ilona kiemelte, hogy
bár napjainkban természe
tesnek tűnik, hogy bármi
kor kezünkbe vehetjük a
Bibliát, de elfelejtjük, hogy a
reformációnak köszönhet
jük azt is, hogy minden nép
a maga nyelvén olvashatja
és hallhatja Isten igéjét.
Szükségünk van erre, mert
egyedül a Szentírás hitünk
és életünk zsinórmértéke. A
megújulást ugyanis kizáró
lag a lelki táplálék bevitele
által kaphatja meg minden
ki, de nem elég csak olvasni,
hanem el kell fogadni, eggyé
kell vele válni, és tenni is
kell, amit Isten igéje mond,
hiszen Isten minden szava a
szeretet szava – mondta töb
bek között a lelkész as�
szony.

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

-10 %
A hirdetés felmutatásával 10% kedvezményt
kap a kedves vásárló.
Egy vásárlás alkalmával
egy kupon váltható be.
Készpénzre nem váltható.
Beváltási időszak:
2015.11.04–2015.11.18
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„Részegszemüveg”, fékezésszimulátor és megrendezett baleset

Közlekedésbiztonsági gyakorlatok
Milyen lehet tripla fekvő
rendőrön átbiciklizni? Mek
kora távolságból lehet még
biztonságosan fékezni anél
kül, hogy elgázolnánk az
elénk ugró gyalogost? Mi
lyen érzés, amikor ütközés
kor megfog a biztonsági öv?
Megtudhatták, akik elmen
tek a Magyar Autóklub „Biz
tonságosan közlekedni egy
életúton” elnevezésű roadshow-jára, amit a Tesco par
kolójában tartottak október
végén.
Az országos, 30 települést
érintő utazó rendezvény utol
só, érdi állomásán különféle
ügyességi feladatokkal és
szimulációs gyakorlatokkal
várták az érdeklődőket a
szervezők. Bár a program fő
leg a 18 év alattiaknak szólt, a
felnőtteknek is tanulságos
volt egy-egy gyakorlat. Mint
például a Vöröskereszt érdi
szervezetének bemutatója is:
„eljátszottak” egy autós-ke
rékpáros balesetet, szemlél
tetve, mi ilyenkor a szemta
núk teendője.
– Az iskolai tananyagból
hiányzik a KRESZ oktatása,
pedig nagy szükség lenne rá,
hiszen a gyerekek is részt
vesznek a közlekedésben, így
rájuk is vonatkoznak a szabá
lyok. Az elsősegélynyújtás
szintén nem része a tan
anyagnak, bár korábban szó
volt arról, hogy belekerül.
A fiatalok egyelőre csak a jo
gosítvány megszerzésekor

kapnak ilyen irányú oktatást
– mondta lapunknak Gáspárné Csókás Rita, a Pest
megyei Vöröskereszt elsőse
gély nyújtási koordinátora,
hozzátéve: előfordul, hogy

– Szeretek biciklizni, és itt
nagyon jól lehet ügyeskedni
– mondta egy negyedikes
diák, aki többedszerre szla
lomozott végig a fekvőrend
őrökkel nehezített pályán.

A gyerekek örömmel próbálták ki a fekvőrendőrös biciklipályát
egyes autósiskolák nem szak
irányú végzettséggel rendel
kező oktatókat alkalmaznak,
és ez is problémát jelent.
Az olyan rendezvények,
mint a mostani, ha ezekre a
gondokra megoldást nem is
nyújtanak, arra mindeneset
re jók, hogy ki-ki felismerje
ismeretbeli és gyakorlati hiá
nyosságait. Mint Timkó Attilától, a Magyar Autóklub pro
jektmenedzserétől megtud
tuk, rendezvényeik iránt
nagy az érdeklődés: iskolai
osztályok, családosok egy
aránt kíváncsiak programja
ikra.

Krisztiánnak, mint mondja,
volt már több balesete is: ne
kiment egy fának a kerék
párral, összeütközött a
bátyjával, elesett és betörte
a fejét.
– Az autókra figyelek, azt is
nézem, hogy indexelnek-e –
tette hozzá a fiú, aki arra a
kérdésre, hogy ő maga szo
kott-e jelezni a kanyarodás
nál a karjával, nemmel vála
szolt.
Aki kibiciklizte magát, be
leülhetett a biztonsági öv
tartóerejét demonstráló gé
pezetbe, ami egy körülbelül
14 km/h-ra felgyorsuló, majd

Meleg ebéd a rászorulóknak
Idén is folytatódik a pár
éve indult szép kezdeménye
zés: az egyházak és a Szoci
ális Gondozó Központ no
vember végétől meleg ételt
kínál a téli vasárnapokon
m i nden
rászor u lóna k .
A szervezők várják a támo
gatók – magánszemélyek,
vállalkozók – segítségét is.
Egy tál finom ebéd, süte
mény, gyümölcs, forró tea –
és pár jó szó, odafigyelés,
közös imádság – ez vár majd
minden rászorulót vasárna
ponként. Az idei lesz a har
madik év, hogy Érd egyházai
összefognak, és a Szociális
Gondozó Központ, illetve
tagintézményei segítségével
ételt osztanak télen. A kez
deményezés eleinte csupán
az adventi időszakot érintet

te, tavaly azonban már az új
évben is osztottak meleg
ételt. Ez idén sem lesz más
ként: mint Paróczai Zoltánnétól, a Dr. Dizseri Tamás
Habilitációs Központ vezető
jétől megtudtuk, a tavasz be
álltáig rendszeresen főznek
majd.

– Október 27-én megbeszé
lést tartottak a szociális
ágazat, illetve az egyházak
képviselői az idei téli meleg
étel-osztásról. Az adventi
időszakban négy alkalom
mal (november 29-én, de
cember 6-án, 13-án és 20-án)
várjuk ebéddel a rászoruló
kat, a karácsonyt megelőző
napon pedig – ahogy eddig is
– központunk szállítja ház
hoz a meleg ételt. Január
3-ától minden második va
sárnap lesz ételosztás az
egyházak, illetve a szociális
ágazat szervezésében – tette
hozzá Paróczai Zoltánné,
aki az akció koordinátora is.
Az adventi alkalmakkor a
gondozó központ udvarán, a
Advent mind a négy vasárnap- Budai út 14. szám alatt (Intéz
ján lesz ételosztás
ményi Gondnokság) várják

ütköző szék, és kipróbálhat
ta, hogy felnőtt segítségével
le tud-e idejében fékezni egy
autót vagy elüti a kihelyezett
bábut.
A szimulációs szemüveg is
nagyon érdekelte a gyereke
ket: átélhették, hogyan látja
a világot egy ittas ember két
korsó sör vagy épp három
pohár bor után – ennek a
gyakorlatnak a szakembe
rek szerint nagy visszatartó
ereje van.
– Örülünk neki, hogy idén
is üdvözölhetjük Érden ezt a
közlekedésbiztonsági prog
ramot. Közös törekvésünk,
hogy minél kevesebb bal
eset, kár, tragédia történjen
az utakon – hangsúlyozta a
program megnyitóján Simó
Károly alpolgármester. – Az
önkormányzat minden ren
delkezésére álló eszközzel
támogatja, hogy minél biz
tonságosabb legyen a közle
kedés városunkban. Támo
gatjuk a szemléletformálást
is, amely azt célozza, hogy a
fiatalok elsajátítsák a közle
kedési szabályokat. Fontos,
hogy a közlekedésben részt
vevők tudják azt is, mit kell
tenni, ha bekövetkezik a baj,
és ne essenek pánikba, hi
szen a szakszerű, gyors be
avatkozás életet menthet. Az
alpolgármester hozzátette:
az önkormányzat a követke
ző években fejleszteni kíván
ja az úthálózatot, főleg a cso
mópontokat.

Majdnem mindennap baleset
Az idei évben 69 személyi
sérüléses közeledési baleset történt az Érdi Rendőrkapitányság illetékességi
területén, azaz városunkban és a környező hat településen; 12 százalékkal kevesebb, mint tavaly – tudtuk meg Kürti István rendőr
alezredestől, az Érdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjétől, aki kérdésünkre
elmondta azt is: évente körülbelül háromszáz olyan
közlekedési baleset van a
területen, amelynél rendőri intézkedés történik. A
legtöbb baleset a gerincútvonalakon következik be
(Bajcsy-Zsilinszky,
Rimi
nyáki, Iparos út), illetve a
6-os, 7-es számú főút városon keresztülmenő szakaszain – ennek magyarázata, hogy arrafelé több az
autó, így több a baleset is.
Az érdi balesetek zöme általában az elsőbbségadásra, az előzésre és a kanyarodásra vonatkozó szabályok
be nem tartása miatt következik be.
– Ez eg y hosszú távú
program. Reméljük, a követ
kező években a nagy forgal
mú csomópontok közül a le
hető legtöbbet sikerül átépí
tenünk, kiváltképp azokat,
ahol eddig a legtöbb baleset
történt – tette hozzá Simó
Károly.
n ÁDÁM KATALIN

Pénzt ide utalhat: Dizseri Tamás Habilitációs Központ Emberi Hang Alapítványa 10403136-31305332-00000000
(A megjegyzés rovatban tüntessék fel: „ételosztás”).
Élelmiszert is küldhet: Paróczai Zoltánnéval kell egyeztetni a 0620/949-5744-es telefonszámon.
vendégeiket, kivéve december
6-án, akkor az adventista
gyülekezet épületében (Hiva
talnok utca 36.) lesz az étel
osztás.
Kétszáz-kétszázötven em
ber rendszeres megvendége
lése nem könnyű, és főleg nem
olcsó feladat, még akkor sem,
ha a szociális ágazat és az
egyházak összefognak. A ha
bilitációs központ Emberi
Hang Alapítványán keresztül
bárki pénzzel is támogathatja
a kezdeményezést.
– Köszönettel veszünk fel
ajánlásokat is, például süte
ményt, gyümölcsöt vagy ép
pen savanyúságot. Aki segíte

ni szeretne, azt arra kérem,
vegye fel velem a kapcsolatot
– mondta Paróczai Zoltánné
(adatok keretes anyagunk
ban). – Tavaly alkalmanként
kétszáz adag étel fogyott el,
de a mostani időszakban ket
tőszázötven adaggal készü
lünk. Paróczai Zoltánné úgy
látja: nagyon jó dolog, hogy a
városban több egyház, gyüle
kezet, szervezet együtt dolgo
zik az elesettekért.
Idén Aradszki András ál
lamtitkár, országgyűlési kép
viselő is támogatja az ételosz
tást, az érdligeti katolikus
gyülekezeten keresztül.

n Á. K.
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A lejárt sírhelyeket meg kell hosszabbíttatni a temetői gondnokságon

Halottainkra emlékeztünk
Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk az elmúlt
napokban: megteltek a temetők virággal, mécsessel. A temető rendjére a közterület-felügyelők, polgárőrök és rendőrök vigyáztak. November közepétől elérhetővé válik a szóróparcellás
szolgáltatás is.
Az érdi temetőkben szá
mottevően megnőtt a forga
lom október utolsó hetében.
Az Ercsi út menti létesít
ményben több mint tizenkét
ezer sírhely van, és a temető
nyilvántartása szerint mint
egy tízezret rendszeresen
gondoznak – így, bár nem
tartják nyilván, hány látoga
tó érkezik ezekben a napok
ban, valószínűsíthető, hogy
több ezren fordulnak meg itt
mindenszentek környékén.

A gondnoki irodában is
nagy volt a forgalom: sokan
ilyenkor hosszabbítják meg
a sírhelyeket (hogy ez aktu
álissá vált, arról a gondnok
ság a sírra helyezett cédulá
val tájékoztatta a hátrama
radottakat).
A temető rendjére a közte
rület-felügyelők, polgárőrök
és rendőrök vigyáztak. Ko
rábban sok lopás előfordult
ilyenkor – és nemcsak a sí
ron hagyott kabátok, táskák

Bíró Györgyné rendszeresen jár családjával a temetőbe

tűntek el, hanem a frissen
elhelyezett, kiültetett virá
gok is. Másfél éve szigorítot
tak a temető rendjén, az ille
gális bejáratokat megszün
tették: azóta nagyobb a tisz
taság, jobb a közbiztonság
is.
– Mindenszentek ünnepe
nagyon fontos nekem: no
vemberben születtünk, ak
kor is esküdtünk a férjem
mel. Kilenc éve vesztettem el
őt, nagy szenvedések után
hívta magához az Úr – me
sélte Bíró Györgyné, aki
rendszeresen jár családjá
val a temetőbe.
– Nem messze van a szüle
im és a húgom sírja, és bi
zony előfordult, hogy onnan
láttam: a férjemnél frissen
letett piros rózsát már viszi
is el egy hölgy. Utánaszóltam,
de vissza se nézett.
Sok embernek okoztak fáj
dalmat a tolvajok. Volt, aki
kiírta a sírra: „Az élet a tiéd,
a virág az enyém – hagyd
meg nekem ezt”. És a veszte
ség mellett ott az anyagi kár
is: ha valaki havonta négy
szer is eljön a temetőbe, nem
kevés pénzt költ virágra, mé
csesre. A halottainknak
azonban ez kijár – hangsú
lyozta Bíró Györgyné, hozzá
téve: idén már nem bántot
ták a virágait, és reméli,
hogy nem is fogják.
Van, aki nem csupán el
hunyt szerettei sírjáról gon

doskodik, hanem saját, jövő
beli hantjáról is: Erdős Ká
roly több mint egy évtizede
költözött Erdélyből Érdre a
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tett szeretteire is e sírnál
emlékezik.
Vannak olyanok is, akik
jobb szeretnék, ha földi ma
radványaikat nem sír vagy
urna rejtené. Érden is hama
rosan, november közepétől
elérhetővé válik a szóró
parcellás szolgáltatás – tud
tuk meg Grabovszky Ildikó-

Erdős Károly távolban eltemetett szeretteire is e sírnál emlékezik
családjával. Két-három éve
sírhelyet vásárolt; azóta be
ültette virággal, halottak
napja körül pedig újra lefes
tette a család nevét jelző fej
fát.
– Erdélyben is van sírhe
lyem, de nem oda fogok te
metkezni, hiszen már itt élek
a családommal. A hátrama
radottaknak sem okozok
gondot. Tavasszal rendbe
raktam, beültettem ezt a kis
területet. Attól függetlenül,
hogy nem nyugszik itt senki,
nem szeretném elhanyagolni
– hangsúlyozta Erdős Ká
roly, aki a távolban elteme

tól, az Érdi Közterület-fenn
tartó Intézmény (ÉKFI) te
metői és piac részlegének
vezetőjétől, aki egyéb válto
zásról is beszámolt: mint
mondta, október 31-ével új
gyalogosbejáratot nyitottak,
a Janka utcában. Az illeté
kes arra is felhívta a figyel
met: aki nem hosszabbította
meg a lejárt sírhelyet, de
szándékában áll, jeleznie
kell ezt a temetői gondnok
ságon, hiszen a törvény ér
telmében azok a hantok, ur
nák, amelyeket nem válta
nak újra, felszámolhatók.
n ÁDÁM KATALIN

Közös projektben az érdi Napra Forgó Nonprofit Kft. és a Kós Károly Szakképző Iskola

Öt ország összefogása a hatékonyabb szakképzésért
Elsősorban a szakképzésben dolgozó pedagógusok kompetenciafejlesztésével foglalkozik az Erasmus+ programba illeszkedő, SCOLA elnevezésű,
átfogó nemzetközi projekt, amelyben az érdi Napra Forgó Nonprofit
Közhasznú Kft. a nemzetközi partnerség koordinátoraként és a Kós Károly
Szakképző Iskola együttműködő partnerként vesz részt.
A projekt elsődleges felada
ta a diákok munkaerő-piaci
belépésének elősegítése. Mint
az európai uniós Erasmus+
program eddigi projektjei, a
SCOLA program is a pálya
kezdő fiatalok elhelyezkedési
esélyeit hívatott növelni. Eb
ben a nemzetközi projektben
a szlovák, holland, francia és
osztrák partnerek mellett Ma
gyarországról az érdi Kós Ká
roly Szakképző Iskola és a
Napra Forgó Nonprofit Kft. is
részt vesz, utóbbi a konzorci

um vezetői szerepét tölti be.
Az érdi szakképző már koráb
ban is együttműködött a Nap
ra Forgóval az Erasmus+ egy
másik nemzetközi partnersé
gi programjában. Szeptem
berben a partnerországokban
készült felmérés összesített
eredményeiről tartottak meg
beszélést.
A SCOLA projekt a szak
képzésben dolgozó pedagógu
soknak kíván támaszt nyújta
ni abban, hogy elősegítsék a
diákok sikeres felkészülését a

munkaerőpiacra. A program
első lépéseként a partnerek
szeptemberben workshopot,
majd október közepén konfe
renciát tartottak, amelynek
házigazdája az érdi Napra
Forgó Kft. volt. A tanácskozás
első felében bemutatkoztak a
projekt partnerei, köztük két
szakképzési intézmény, egy
szlovákiai civil egyesület, a
holland partnerképzéssel, ku
tatással, tananyagfejlesztés
sel és adaptálással foglalkozó
cég, a távoktatást és munka

erő-piaci tréningeket szerve
ző franciaországi társaság és
egy nagy múltú osztrák kép
zőintézmény, amely migrán
sok – főként törökök – integrá
lásával foglalkozik.
A konferenciát egy „World
Café” elnevezésű fórum zár
ta, ahol arról volt szó, a taná
rok, illetve a gyakorlati okta
tóhelyet is működtető mun
káltatók hogyan vélekednek
a szakképzés jelenlegi hely
zetéről. Ahhoz, hogy a taná
rok hatékonyan segíthessék
diákjaikat, nekik is újfajta
szemléletmódra van szüksé
gük, amiben többek között a
SCOLA projekt adhat segít
séget. A problémák és a meg
oldásra váró feladatok feltá
rására elsőként kérdőívet
töltöttek ki a konferencia

résztvevői, amiből kitűnik
majd, hol, mire van igény, és
ennek megfelelően folytató
dik a projekt.
A pedagógusokat augusz
tus folyamán várják képzés
re, majd a szeptemberben
kezdődő tanévben a tanárok
a saját ötleteik alapján a tré
ningen tanult szempontokat
is beépítik a tananyagba. Vé
gül összesítik majd az öt or
szág eredményeit, amelyeket
egy ötlettárba gyűjtenek. A
program következő lépése
ként a szlovák és a magyar
országi partnerek pedagógu
sai decemberben találkoz
nak egymással tapasztalat
cserére – tudtuk meg Bartha
Katalin projektvezetőtől, a
Napra Forgó Kft. munkatár
sától.
n BÁLINT EDIT

20 | 2015. november 4. |

sport

ÉRDI ÚJSÁG

Kezdünk leszakadni – Érdi VSE–Dorogi FC 0-1

Egy találat döntött
A középmezőnyhöz tartozó két csapat találkozójának a tétje a dobogós hely vagy az élmezőnytől való leszakadás volt. Vereségével az érdi
csapat a tizedik helyre csúszott vissza.
Dorogi támadásokkal kez
dődött a találkozó: játékosaik
hosszú percekre a kapujuk
elé szorították a hazai csapa
tot. A kezdeti vendégroha
mok után lábra kapott az érdi
csapat, így kiegyenlítetté
vált a meccs, bár a kapuk
egyáltalán nem forogtak ve

szélyben. A félidő közepén a
hazai csapat elvesztette leg
gólképesebb játékosát, miu
tán Csizmadiát sérülése mi
att le kellett cserélni. A szinte
eseménytelen első félidő
egyetlen említésre méltó ak
ciója Palásthy nagy erejű lö
vése volt, amely egy vendég

ÖSSZEFOGLALÓ
Érdi VSE–Dorogi FC 0-1 (0-0)
Érd, 250 néző
Vezette: Tuczai Miklós; asszisztensek: Makkosné Petz Brigitta, Lados Tamás
Érdi VSE: Kertész – Ebedli, Honti, Hegedűs, Cservenka (Kovács 62. p.) – Skita, Kónya, Csizmadia (Gyurácz 32. p.) – Kelemen, Palásthy, Pintér
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Dorogi FC: Vajda – Füredi, Fürjes, Berkó, Koronczai – Mészáros, Nagy (Petrovic 57.p.), Szedlár (Balogh 68. p.) – Vígh,
Nagyházi, Kun (Sitku 60. p.)
Vezetőedző: Németh Szabolcs
Gólszerző: Fürjes 49. p.
Sárga lap: Csizmadia 95. p., Ebedli 45. p., Skita 50. p., Honti
81. p.; ill. Vajda 88. p., Fürjes 63. p., Mészáros 80. p.

védőt talált el, az ismétlésnél
Skita a kapu fölé bombázott.
Vendéggóllal kezdődött a
második félidő. Alig telt el
néhány perc, mikor Szedlár
jobb oldali beadásánál a ha
zai védők és a kapus egy
másra vártak, ezt Fürjes ki
használva fejelt a kapuba.
Negyedóra kellett ahhoz,
hogy a hazai csapat magára
találjon és megindítsa roha
mait az egyenlítő találatért.
Ekkortól végre igazi futballt
láthattak a nézők. Az érdi tá
madások lényegesen veszé
lyesebbek voltak a vendégek
rohamainál, de az előny a
dorogiak birtokában volt.
Hazai oldalon Palásthy lövé
sét a vendégkapus üggyelbajjal hárította, majd
Gyurácz emelését a léc alól

tolta ki. A másik oldalon Kertész védett bravúrral egy kö
zeli lövést. Az utolsó percek
ben nagy nyomás alá került a
dorogi kapu. Egy hazai szög
let után Kertész fejese a felső
lécről vágódott a mezőnybe,
az ismétlés kapu fölé szállt.
Ám hiába rohamozott többet
a hazai csapat a második fél
időben, a rutinos vendégek
megőrizték egygólos előnyü
ket, és már sokadik egygólos

Mestermérleg
Limperger Zsolt (Érdi VSE): Olyan mérkőzést játszottunk,
mint amilyenre számítottunk. Az ellenfelünknek is és nekünk is nagyon kevés helyzetünk volt. Megyünk Csornára,
szeretnénk javítani.
Németh Szabolcs (Dorogi FC): Sikerült megvalósítanunk,
amit elterveztünk. Fegyelmezett védekezésből indítottuk a
támadásainkat. Jobban akartuk a győzelmet, így megérdemelten vittük el a három pontot.

Kung-fu döntő Érden
A magyar tradicionális kung-fu és wushu magyar bajnokság döntőjének az érdi Batthyány
Általános és Sportiskola ad otthont november
7-én, délelőtt 10 órától.

Hiába rohamozott többet a hazai csapat a második félidőben, a rutinos vendégek megőrizték egygólos előnyüket

Tavaly szintén Érd adott
otthont a magyar bajnok
ságnak, amikor az ÉSWS
SE huszonhét (!) aranyérme
mellé három ezüstöt és egy
bronzot szerzett. Idén az ér
A magyar tradicionális vást. A döntőn nagyjából diek tíz versenyzővel képvi
kung-fu és wushu országos 120 kategóriában lehet in selik magukat.
bajnokság korábbi két for dulni (különböző szakágak
– Nagyon remélem, hogy
dulóját Ercsiben és Török ra, korra és nemre lebont mind a tíz versenyzőnk be
bálinton rendezték, s az va), és a végső győztes auto kerül a válogatottba, hi
Érdi Shaolin Wushu és matikusan magyar váloga szen az utóbbi fordulókban
Sportakrobatikai Egyesü tottá válik.
minden jel erre mutatott.
let (ÉSWS SE) sem
Bizakodom; kemé
vallott szégyent. Az
nyen készü lü n k,
őszi, törökbálinti ver
hog y meg valósulja
senyen a tíz érdi ver
nak terveink – mond
senyző tizenöt érmet,
ta Balogh Péter, az
közte kilenc aranyat
ÉSWS SE vezetője, a
szerzett.
magyar bajnoki dön
A magyar bajnoki
tő szervezője, aki
döntő már meghívá
hozzátette: a leg
sos rendezvény, ahol
utóbbi versenyen
az országos bajnok
sz er z et t
t i z enöt
ság két fordulójában
éremmel most is elé
elért eredményeket
gedett lenne. – Per
összesítik, és az itt
sze bármi előfordul
élen álló harcművé Tizenöt éremmel elégedett lenne az ÉSWS ve- hat – tette hozzá.
szek kapnak meghí zetőedzője
n DB

győzelmüket aratva vitték el
a három pontot. A vereséggel
az érdi csapat a tizedik hely
re csúszott vissza a bajnoki
táblázaton, és hátránya a do
bogós helyezéshez hat pont
ra nőtt.
A következő, 15. forduló
ban, november 8-án, vasár
nap fél kettőkor az Érdi VSE
csapata a 16. helyezet Csor
na ellenfeleként lép pályára
Csornán.
n HARMAT JENŐ
NBIII Eredmények
Nyugati csoport, 14. forduló:
III. Ker. TVE–Andráshida
2-0
Sárvár–Diósd0-0
Balatonfüred–Tatabánya0-1
MTK II–Csepel
2-1
FTC II– Mosonmagyaróvár
0-1
Videoton II–BKV Előre
2-3
ETO Győr–Puskás Akadémia 1-4

Tímea legyőzhetetlen
A világ eg yik legkemé
nyebb versenye a Spartan
Race: egy olyan futam, ahol
a résztvevőknek minden iz
mukat megmozgató aka
dálypályán kell végig vere
kedniük mag ukat, úg y,
hog y nag yjából harminc,
eg ymástól teljesen eltérő
gáton kell túljutniuk. Egy
ilyen versenyre vállalkozott
Eplényben az érdi sport
edző, Paule Tímea is.
A Spartan Race – nevéből
adódóan – egy igazán em
bert próbáló verseny. A leg
rövidebb táv négy („egysze
rű” Spartan Race), a leg
hosszabb 41 kilométeres, és
természetesen az akadá
lyok száma egyenesen ará
nyosan növekszik a távok
kal. A versenyzők csak ak
kor tudják meg, milyen aka
dály jön, amikor már előtte
állnak.
Ha nehezen is, de Paule
Tímea is túl van egy ilyen
versenyen, méghozzá a
Super kategóriában: ez 13

kilométer. Mint elmondta:
nagyon fáradt volt a verseny
után, de már legyőzhetet
lennek érzi magát. A sport
edző meglepődött azon,
hogy nem az akadályok, ha
nem a hétszáz méteres
szintkülönbség okozta a na
gyobb terhelést.
Eg y akadály kihag yása
esetén a résztvevőnek har
minc nég yütemű fekvőtá
maszt kell csinálnia. Tímea
kiemelte: büszke magára,
mert a versenyen lévő hu
szonhét akadályból huszon
kettőt teljesített, tehát
„csak” ötször kellett fekvőz
nie.
– Végig motivált az, hogy
nem adhatom fel, mert lehe
tetlen nem létezik.
– Elhatároztam, hogy a
négyórás időt betartom, és
ez sikerült is. Lehetett volna
még javítani, de ez első ilyen
versenyem volt, szóval büsz
ke vagyok az eredményre”
– mondta Paule Tímea.
n DB
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Kiélezett első félidő után magabiztos győzelem

Igazi csapatmunka volt
Remek győzelmet aratott a női kézilabda NB I 9.
fordulójában az ÉRD csapata, amely hazai pályán
kiegyenlített első játékrész után valósággal átgázolt a Dunaújvároson, s hét góllal, 33–26-ra nyert.
Sok közös pont van az
ÉRD és a Dunaújvárosi Ko
hász KA közelmúltjában,
hisz az elmúlt két szezonban
elképesztő drámák közepet
te orozta el az ÉRD a dobo
gós helyezést az újvárosiak
tól, akik pedig Szabó Edina
keretének g yeng ítésével
próbálják leküzdeni ezt az
akadályt – továbbra is siker
telenül.
A két pazar átlövésgóllal
nyitó Mireya González igen
csak elemében volt a Kohász
ellen, de nemcsak ő, hanem a
teljes csapat oroszlánrészt
vállalt abban, hogy a szünet
re ne lépjenek el a vendégek,
akik 3–1-ről fordítottak. Sza
bó Edináéknak azonban
mindig volt válaszuk. A min
den mérkőzésen fel-felbuk

Mi lett volna, ha?
Az ÉRD–DKKA mérkőzésre
a vendégeknél öt korábbi
érdi játékost is neveztek a
keretbe, mind pályán is
voltak: Oguntoye Viktória
az első játékrészben remekelt, míg a másodikban
Triffa Ágnes váltotta, Kovács Anna kilenc, Triscsuk
Krisztina nyolc, Vincze Melinda két gólt szerzett, azaz
a 26 vendéggólból 19-et
korábbi érdiek szereztek.
Mi lett volna, ha nem igazolnak el?

kanó hullámvölgy az első
harminc percben mindkét
csapatnál eg yszerre jött,
ami végül 14–14-es félidőt
hozott úgy, hogy a szünetig a
kezdősor és Mariama
Signaté mellett csak ketten
á l lta k be: Szvetlan a
Gridnyeva hétméterest vé
deni, Szabó Laura hétméte
rest lőni, így aggódni lehe
tett, hogy meddig bírja ez a
nyolcas.
A fordulás után úgy jött ki
a parkettre az ÉRD, mintha
az azelőtti fél órában csak
pihent volna. A Kohász a tőle
megszokott tempót diktálta,
amely kevésnek bizonyult,
mert Katarina KrpezsSlezák zsinórban négy gólt
szerzett, így masszívan két
góllal vezettek a hazaiak, de
a félidő derekán ledolgozta a

hátrányt az újvárosi csapat.
A vendégek jó szériáját Sza
bó Edina időkérése akasz
totta meg, ami jót tett a csa
patnak, és a folytatásban
egy 4–0-s szériával ellépett
az ÉRD, majd a hajrában egy
újabb négygólos hazai soro
zat végleg megpecsételte a
vendégek reményeit. Az ÉRD
– Andjela Bulatovics nélkül
is – remek, 33–26-os győzel
met aratott.
– Örülök a győzelemnek,
mert ez a két csapat nagyon
hasonló kaliberű, és ennek a
meccsnek nagyon sok kime
netele lehetett volna. Örülök,
hogy sokkal tudtunk nyerni
és annak is, hogy ilyen jól
játszott a csapat. Az döntött,
hogy hazai pályán együtt
akartuk ezt a győzelmet,
nem engedtük, hogy az Újvá
ros nyerjen. Nem gondoltam
volna, hogy hét góllal nye
rünk – mondta el Kisfaludy
Anett, aki remek védőmun
kájával valósággal levette a
pályáról a vendégek klasszi

Kézilabda, NB I, Nők, 9. forduló
ÉRD–DUNAÚJVÁROSI KKA 33–26 (14–14)
ÉRD: JANURIK – Fekete B., KLIVINYI 6, Barján 1, KISFALUDY 4,
M. GONZÁLEZ 6, Krpezs-Slezák 9 (3). Csere: Gridnyeva (kapus), SIGNATÉ 5, Szabó L. 2 (2), Takács K..
Edző: Szabó Edina
DKKA: Oguntoye – AZARI 4, KOVÁCS ANNA 9 (1), Bulath 2 (1),
Takács D. 1, TRISCSUK 8, Vincze 2. Csere: Triffa (kapus), Szalai
B., Kamper, Takács B.
Edző: Zdravko Zovko
Érd Aréna, 1700 néző. V: Bonifert, Oláh.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 3–1. 11. p.: 4–5. 20. p.: 9–9. 26.
p.: 11–12. 34. p.: 17–15. 40. p.: 20–18. 52. p.: 26–22. 57. p.: 31–24.
Kiállítások: 8, ill. 14 perc
Hétméteresek: 6/5, ill. 3/2

A lányok sokat dolgoztak, meg is van az eredménye - mondja Szabó
Edina vezetőedző
sát, Bulath Anitát. A koráb
bi érdi, Kovács Anna is érté
kelt: „Nehéz mérkőzésre szá
mítottunk, a védekezés nem
úgy működött, ahogy kellett
volna. Rendszeresen átját
szottak minket, támadásban
is sok pontatlanságunk volt,
amiből lerohanásgólokat
tudtak szerezni. Nehéz volt a
visszatérés, mivel a szívem
hez közel van Érd, de félre
tudtam tenni az érzéseimet,
és csak a játékra koncentrál
tam” – jegyezte meg a kilenc
gólig jutó Kovács Anna.
– Ez egy nagyon kemény
csata volt, ami a stabil véde
kezésből ered – folytatta im
már a csapat vezetőedzője,
Szabó Edina. – A lányok so
kat dolgoztak ezért, meg is
van az eredménye. Minden
ki, aki pályára lépett, jól ját
szott. Nem gondoltam volna,
hogy hét gól lesz közte, de
mindegy, hogy mennyi a kü

lönbség. Amikor átvettük a
vezetést, akkor is visszajöt
tek, veszélyesek voltak, de
utána még egyszer el tud
tunk ugrani: átlendültünk a
holtponton, ennek köszönhe
tő, hogy a végjáték ilyen
nagy különbségű győzelmet
hozott – tette hozzá az érdi
szakvezető.
Kérdésünkre, hogy miért
csak négy cserejátékos állt
be, Szabó Edina azt mondta:
nem érezte, hogy szükség
volna cserélni. Külön öröm,
hogy Szabó Laura is hozzá
tudott tenni a győzelemhez.
– Ez igazi csapatmunka volt.
Ahogyan az edzéseken dol
goznak a lányok, az látszik
meg a mérkőzésen. Mireya
González egész más sebes
ségben játszott most, mint
idáig, úgy érzem, most meg
értette, miről szól a játékunk
– értékelt Szabó Edina.
n DOMONKOS BÁLINT

Két meccs itthon!
Az Érd Arénában játssza mindkét mérkőzését az ÉRD női
kézilabdacsapata a Kupagyőztesek Európa Kupájának harmadik fordulójában, a horvát ZRK Umag ellen. Már korábban sejteni lehetett, hogy lemond pályaválasztói jogáról a
horvát gárda. Az ÉRD – kiemeltként – a harmadik körtől
kezdi szereplését a KEK-ben. Az Umag elleni párharcokat
november 21-én 14 órától és 22-én 13 órától játsszák az Érd
Arénában.

Második hely a csapatbajnokságon
Egy bokasérülés és egy ki
sebb autóbaleset miatt az
Érdi Spartacus két – fontos
– versenyzője sem tudott
szőnyegre lépni az Érd Aré
na birkózócsarnokában ren
dezett felnőtt csapatbajnok
ság fordulójában, ennek elle
nére nem lehet panasz a
szereplésükre: második he
lyen végeztek.
Négy egyesület, az érdi, a
dorogi, a csepeli és a tatabá
nyai vett részt az NB II-es fel
nőtt csapatbajnokság nyuga
ti „B” selejtező csoportjának
érdi fordulóján, amelynek az

Érd Aréna adott otthont. A
remek helyszínen remek at
moszféra kísérte a küzdelme
ket. A négy csapat körmérkő
zéses rendszerben oda-vis�
szavágós alapon küzdött
egymással, így összesen hathat „meccset” vívtak, ami
igencsak megterhelő, hisz a
párharcok között olykor egyegy óra is eltelt, tehát nem
csak küzdeni kellett, hanem
előtte be is kellett melegíteni
– mindezt hatszor… Olykor a
felek – átvitt értelemben –
nem voltak „egy súlycsoport
ban”, mint például az érdiek

első két összecsapásában,
amit Váncza István és Kovács Bence is meggyőző fö
lénnyel nyert meg. Olykor vi
szont olyannyira kiegyenlí
tett volt a küzdelem, hogy
nehezen született meg a dön
tés, nüanszokon múlott csu
pán, kinek a kezét emelik fel
a bírók.
Az Érdi Spartacusnak
akadtak rendkívül izgalmas
mérkőzései a csapattársak
heves buzdítása mellett: még
a csarnok előterében is lehe
tett hallani a szőnyegen lévő
embernek bekiabált edzői

vagy csapattársi intelmeket.
Az érdiek két győzelemmel
(egy könnyebb, egy nehe
zebb) nyitottak, majd a har
madik fordulóban kiélezett
csatában kaptak ki a Csepel
től, viszont a fordulás után –
noha a Tatabányától is ki
kaptak két ponttal – a Doro
got újból sikerült legyőzni. A
végén viszont a Csepeli SC
ismét megállította az érdie
ket, így szoros csatában má
sodikak lettek.
A fordulót a csepeliek nyer
ték tíz ponttal, az érdiek jobb
tusaránnyal lettek másodi

Az érdiek jobb tusaránnyal lettek
másodikak a szintén hat ponttal
záró tatabányaiak előtt
kak a szintén hat ponttal
záró tatabányaiak előtt, míg
a dorogiak két pontot szerez
tek.
n D. B.

mozaik
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Érdi művészek jótékonykodtak a fővárosban

Dávid gyógyulásáért muzsikáltak
Az előadást sajnos az ágy
hoz kötött fiú a helyszínen
nem láthatta, de az egész
műsort felvették, hogy majd
levetítsék neki.

énekhangjával bűvölte el kö
zönségét, az X-faktoros,
Csillag születikes Szabó
Ádám fergeteges harmoni
kajátékával és énekével, a

Buksi
Kedves, békés, nyugodt, idősödő szuka kutyus. Érden kóborolt, de eredeti gazdáját
nem lehet megtalálni, így befogadóra vár. Más kutyákkal
is jól kijön.
Szabó Ádám, Szóka Júlia, Némedi-Varga Tímea és Gergely Róbert
Dávid édesanyja, Pálfi
Margit természetesen ott
volt az előadáson és megha
tottan nézte a művészek
igyekezetét, akik fellépésük
előtt a közönséggel együtt
hallgathatták meg a 24 éves
fiú megható videoüzenetét.
A négy érdi művészen kí
vül fellépett Szilágyi Olga
Kispesten élő operettprima
donna-énekművész és Kökény Attila énekes is. Szóka
Júlia operettprimadonna

Érdi Újság

Gergely Róbert–NémediVarga Tímea házaspár pedig
a gálaest zárásaként hangu
latos slágeregyvelegükkel
meg is énekeltették a néző
ket.
Az ismert érdi művészek
elmondták lapunknak: nem
először jótékonykodtak, de
nem is utoljára, hiszen egy jó
ügyért máskor is szívesen
színpadra lépnek bárhol az
országban – persze Érden is.
n TEMESI LÁSZLÓ

Érdi Újság

HIRDETÉSFELVÉTEL

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

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

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal (E kategória előny)
és érvényes GKI kártyával).

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail
útján történő megküldésével az
szaboi@megatherm.hu címre.

Apróhirdetését
feladhatja személyesen
ügyfélszolgálati
irodánkban.
Az Érdi Újság vidám csapatába
keres kihívásokat szerető, nagy teherbírással
rendelkező, magas jövedelmet kedvelő

hirdetési tanácsadó
munkatársat

2030 ÉRD,
FELSŐ U. 1.
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig
8.30-tól 16.00-ig
Telefon: 06-23/520-117

E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Érd és vonzáskörzete területére.

Elvárásaink:

Amit kínálunk:

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

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

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

Érdi Újság

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

Nana
Tárnokon talált kedves, 3 év
körüli, nagytestű szuka, azonosító nélkül kóborolt az életveszélyes Sóskúti úton. Eredeti
gazdája nem jelentkezett, így
ivartalanítása után befogadóra vár.

294396

Négy érdi elismert művész
találkozott egy kispesti mű
velődési házban, hogy együtt
lépjenek fel egy 24 éves beteg
fiatalember javára. Szóka
Júlia, Némedi-Varga Tímea, Gergely Róbert és Szabó Ádám örömmel vállalták
a szereplést. A művészek hír
ből vagy személyesen már
évek óta ismerik egymást, de
elfoglaltságaik miatt így, né
gyesben csak ritkán talál
kozhatnak.
A Kispesti Munkásotthon
Művelődési Házban P. Tóth
Erzsébet újságíró-népműve
lő már hónapok óta szervez
te a különleges estet helyi és
országosan ismert művészek
bevonásával. A legfontosabb
cél volt, hogy a 24 éves Csorba Dávid, aki gyermekkori
izomelhalásban szenved és
évek óta fekvőbeteg, a bevé
telből az életkörülményeit
javító összeghez jusson.
Szerencsére ezen az estén
minden szék foglalt volt, a jó
tékonykodó emberek jegyvá
sárlásukkal segítettek. Így
az adomány összege megha
ladta a félmillió forintot is.

Gazdikereső

Pára Príma

Érdi pékségünkbe
szakképzett vagy
gyakorlattal rendelkezdő
pékeket keresünk, valamint
szakképzett henteseket.
Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés, jó munkakörülmények,
előrelépési lehetőség.
Jelentkezni lehet:
• személyesen a pékségben: Lecsek Zoltán pékvezetőnél.
Tel.: 06-30-228-9021. Cím: 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 125–127.
• fényképes önéletrajzzal, pozíció megjelölésével, elérhetőséggel
az alábbi e-mail címen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu
Postacím:
Krupp és Társa Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 52–54.

294484
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Érdi cÉg burkolási
munkában járatos
munkatársat keres,
B kategóriás jogosítvánnyal.

294482

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező
nyilvántartási szám: 4376-4./2003

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

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ
munkakörbe.

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

ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKKERESKEDÉS
(Érd-Parkváros)

294395

RAKTÁROSOKAT
KERES

287997

292941

Állásegyeztetés: 06-23-365-735 vagy

AUTÓFELVÁSÁRLÁS

eladót

samolkft@samol.t-online.hu

Munkalehetőség Érden (kültéri),
azonnali kezdéssel, teljesítménybérezés. Érdeklődni lehet:
06-70/608-45-38.
Sóskúti üzemünkbe galván betanított munkást keresünk önálló
bejárással.
T:06-1-249-9837,
aerometal@gmail.com

Nemzetközi fuvarozó cég
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
keres

azonnali kezdéssel

Elvárás: szabászati és varrási gyakorlat.
Munkahely: Érd-Parkváros.
Érdeklődni az alábbi telefonon lehet:

30/4474235

Piacvezető ruházati kiskereskedelemmel
foglalkozó cég keres a

Premier Outlet Centerben

294032

lévő üzleteibe eladó-divattanácsadó,
üzletvezető-helyettes kollégákat.
Szakirányú végzettség és
tapasztalat (1–2 év) szükséges.
A fényképes önéletrajzokat a
2013allaspalyazat@gmail.com
címre várjuk.

AUTÓ/MOTOR

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

Érdi szabászatra nemdohányzó női munkaerőt
keresünk 35–50 év között.

A Dr. Romics László Egészségüg
Intézmény Gazdasági Osztálya
gyakorlattal rendelkező anyaggazdálkodót keres, középfokú
közgazdasági végzettséggel és
számítógépes ismerettel. Érdeklődni: Magyar Krisztina mb.
gazdasági igazgatónál, tel.:
06(20)325-8312.

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

Érdi pékmintaboltba keresünk
gyakorlattal rendelkező

290634

294394

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

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az
arpad@napfenyotthon.hu e-mail címen, érdeklődni a 06-23-368-400-as telefonszámon lehet.

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

INGATLAN

szakképzett ápolót keres!

KÖVETELMÉNYEK:
erkölcsi bizonyítvány
egészségügyi alkalmasság

(dízel targoncavezetői engedéllyel).
Előny a víz-gáz-fűtés szerelői
tapasztalat.
Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján
történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

A Napfény Otthon Alapítvány
idősek otthona azonnali belépéssel

Anglia-Ausztria viszonylatban.
C, E kategória szükséges,
angliai nagy autós gyakorlat!
Kiemelt havi 500 ezer forint fizetés!
Jelentkezni emailben:
soforallas@lasztra-cargo.hu vagy
telefonon: +36 70 686 5258
(munkanap 8-18 óra között)

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT
Garzon lakás Érden teljesen berendezve, gépkocsi parkolási
lehetőséggel, hosszú távra kiadó. 40.000,- Ft/hó + 2 havi kaukció. Tel.: 0620/9-20-42-61.

AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390

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

VEGYES
Eladó 4 db tükrös, polcos fodrászszekrény (15.000,-Ft/db)., 1
db íróasztal szekrénnyel összekötve (15.000,-Ft), és 1 db dohányzóasztal (7.000,-Ft), 1 db
kozmetikai ágy (8.000,-Ft). Tel.:
06-20/318-68-02.
Vásárolnék használt szerszámokat: hegesztőt, üllőt, satut, marószerszámokat, esztergaszerszámokat, vídia-lapkát, villáskulcsot stb. T: 06-30-242-8413.
Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db májával. Tel.: 06-30/5326507.
Fóliázógép, nemez posztó (filc)
piros, fekete, drapp eladó. Tel.:
06-30/9-348-020.

OKTATÁS
Német, Angol oktatást vállalok,
kezdőtől-középfokú nyelvvizsgáig, igény szerint házhoz megyek. T:30/592-9164

Konténer
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

288162
291432

293812

Érden a Kipp-Kopp Óvoda 2015. 11. 12-én, csütörtökön
Márton-napi lámpás felvonulást rendez.

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

15.00 órakor tombola a helyszínen, értékes nyereményekkel.
Felvonulás 16.30-kor indul. Zsíros kenyér – tea
Helyszín: 2030 Érd, Áfonya u. 12.
Telefonszám: 06-30-957-9430
E-mail: kopp.miklosne@beszeljvelem.hu

VÁLLALKOZÁS

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

TéliGUMi-AKCiÓ!

AKCIÓS
OLTÁSOK

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

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

ÉRDI GYORSSZERVIZ

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

Ügyvédi
tevékenység

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!

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

kedvező áron, precízen, gyorsan!
• Cégalapítás • Cégmódosítás
• Ingatlan adásvételi szerződés
• Kártérítés

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

Dr. Bódis-Gill Borbála
ügyvéd
Tel.: (+36) 30 570-2009
www.legalservice.hu

TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás

T: 06-20/288-5148

NAGY ŐSZI GYÜMÖLCSLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!

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

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

T:30/2721769, fINoMGYuMoLCSLE.hu

Munkavédelem
Munkaruházat

Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

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

Lapozzon bele
az Érdi Újságba
a facebookon is!

PaPucsok,

facebook.com
/erdiujsag

klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846
H-P: 8–20, Sz: 9–20

KONTÉNER

Mindenféle

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

292595

www.pannonjob.hu

Érd-Parkvárosban
saroktelek
(914 nm) kis házzal, gáz és csatona csonkkal, ipari mérővel,
kúttal eladó. Érdeklődni 06-30/
376-6878.

A

Borostyán és régiség

287228

T: 06-20-417-1665

Megnyitottuk
régiségüzletünket!

269915

munkatársak jelentkezését várjuk.

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

285254

06 40 / 343 343

290452

fodrász és műkörmös

Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, vízteres
kandallók és központi fűtés szerelése, javítása,
cseréje. Hétvégén is! Gázfogyasztás 15–20%-os
csökkentése! Klímák telepítése, javítása,
karbantartása. Ingyenes helyszíni felmérés.

RENDEZVÉNY

294896

TELEK

vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676
www.erdiredony.hu

T: 06-20/9317-114 www.mpluszb-ablak.hu
2030 Érd, Begónia u. 20.

294303

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA

58-62 év közötti hölgynek albérletet adok házi munka fejében.
Kölcsönös szimpátia előny. 63
éves úr. Tel.: 06-30/470-1218.

Redőnyjavításs.O.s.!

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

284858

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

Méretre, garanciával

291423

kútkezelőt és shop eladót

napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló

294722

Érdi benzinkútra

Albérlet kiadó. Káros szenvedélytől mentes férfinak, ház körüli
segítséget beszámítunk a lakbérbe. Tel.: 06-23/367-590.

292444

293818

munkahelyekre.
amit kínálunk:
br. 150–200e Ft kereset,
cafetéria, hosszú távú
munkalehetőség!
Jelentkezés:
balint.balla@pannonjob.hu

287914

százhalombattai

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

222582

keresünk

Redőny
sZúnyOgháló

270539

Könyvelő

munkatársat felvesz rész- vagy teljes munkaidőre.
Szakirányú végzettség szükséges!
Fényképes önéletrajzát a
summa.profit@gmail.com címre várjuk.

REDŐNY

290519

Budapest XI-i szolgáltató iroda

Érdligeten 76 nm-es újépítésű
házban lakás kiadó. Nagyon
alacsony rezsi, saját kerthasználat plusz terasz, 2 db gépkocsi
beálló hely (földszinti). Bérleti
díj 120.000,- Ft/hó+rezsi, 2 havi
kaució. Tel.: 06-70/332-55-44.
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Érdi Újság
i 7 nap

ZalaegersZeg

12. szám
XXV. évfolyam,
2015. április 1.
Város
Érd Megyei Jogú
Önkormányzatának
ingyenes hetilapja

ban az érdi lányok
Kupá20–21.
t a Magyar
oldal
ztek érme
etett az ÉRD.
ör szerea legjobb
között szerepelh
Előszössze
négy együttes
először:

t is
ehabilitációs közpon
Szálloda és sport-r
ten
na melletti terüle
épülhet az Érd Aré
Most jött

293817

Összeszerelőket,
raktárosokat

Különbejáratú kis szoba, konyha,
1 személy részére kiadó. Tel.:
06-23/375-585.

285180

Mi adjuk az ügyfelet, ön a képviseletet. Lakásbiztosítások megkötéséhez gyakorlott munkatársat keresünk. Amit mi nyújtunk: magas jövedelem (fix+jutalék), egyeztetett címanyag,
stabil irodai háttér. Érdeklődni:
06-70/368-5905.

ÁLLÁST KÍNÁL
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292347

apróhirdetés

ÉRDI ÚJSÁG

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

Konyhakertek
kerestetnek

ott az ottÉrd is csatlakoz
kertgazdálkodást
honi
Karcagról
népszerűsítő,
progindított országos
k keretéramhoz, amelyne
rszág legben Magyaro
ertjeit díszebb konyhak
jazzák majd.

n 3. oldal

Új háziorvosi
rendelők
si rendelő
Három háziorvo
új helyre,
költözhet majd
efektető a
ha egy magánb
szám alatti
Felső utca 43.
i az
ingatlanon megépít elláegészségház funkciót
tó épületet.

n 6–7. oldal

Felújítások
kezdődnek
az iskolákban

i koncepció került
is egyedülálló fejlesztés
egyetvilágviszonylatban
az elé tárt tervekkel
országos, de talán ú elvi döntést hozott arról, hogy
fogalmazott –,
egyhang
s – ahogy a tervező
ülésén. A plénum
Egy rendkívül látványoaz érdi közgyűlés március 26-ai
a képviselők asztalára (Cikkünk a 4–5. oldalon.)
azokat.
ért és támogatja

Érdi Újság
Kedves

energetikai
Három iskola
kezdődhet
korszerűsítése
n a KEOP
meg a napokba
keretében,
5.6.0 program
milliós formintegy 500
rásból.
oldal
n 14.
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érdikum

ÉRDI ÚJSÁG

Halloween-parti az Érdligeti-tónál

Töklámpások és jelmezes
felvonulás a Tökjó Fesztiválon
Hat évvel ezelőtt tartották
meg az elsőt, majd hagyo
mány lett Érden, hogy a 2030 Egyesület október utolsó
napján megszervezi a Tökjó
Fesztivált: a legkisebbeknek
remek játék és móka, a fel
nőtteknek pedig lehetőség a
találkozásra, beszélgetésre,
közösségépítésre. Idén már
kora délután elkezdődött az
Érdligeti-tó körüli, sok érde

kes programot kínáló ren
dezvény.
A töklámpás faragása ko
rábban sem volt ismeretlen
nálunk, de az ősi kelta ha
gyományt, az úgynevezett
„halloweent” az angolszász
szokásokból vettük át. Az
erre épülő, ám sokkal in
kább a közösségépítésre
hangsúlyt helyező Tökjó
Fesztivál rendezvényre im

már hatodik alkalommal
várta az érdieket a 20-30
Egyesület. Tavaly még a fő
teret világították be a külön
leges töklámpások, az idén a
fákkal övezett, sportolásra
és önfeledt játékra is alkal
mas környezetben, az Érdli
geti-tóhoz várták a mókázni
vágyókat a szervezők. A tök
lámpás kifaragása mellett
az is hagyomány, hogy a
gyermekek és a fiatalok ré
misztő jelmezekbe bújva
ijesztgetik egymást. A tök
lámpások mellett ezek a
maszkok, maskarák is ver
senyre keltek egymással.
Idén a jótékonyság is sze
repet kapott: a Vöröskereszt
a közelben, a Fürdő utca sar
kán állította fel a véradó ka
mionját, így aki alkalmas és
hajlandó volt rá, vért is adha
tott. Innen pókhálós „alag
út” vezetett a rendezvényhez
Nem is olyan könnyű egy ekkora tököt megfaragni – a felnőttek is és csak a legkisebbek nem
akadtak fenn a hálón. A fel
besegítettek

nőtteknek viszont görnyedt
háttal kellett áthaladniuk,
de megérte átküzdeniük ma
gukat a „pókháló” alatt,
mert számos játék, mulatsá
gos vetélkedő és látványos
színpadi műsor is várta az
érdeklődőket. A fő attrakció
persze a tökfaragás volt.
Egyesek már kész művekkel
érkeztek, mások a helyszí
nen ügyeskedtek: a hatal
mas és roppant kemény héjú
narancssárga zöldségből fa
ragták ki a tökfejlámpást.
Korántsem volt könnyű a fel
adat, a felnőttek segítségére
is szükség volt, akik szíve
sen be is kapcsolódtak, hi
szen értékes nyereménye
kért folyt a verseny.
A színpadon a Masters
táncosai remekeltek, és Ro
naldo bűvész trükkjeit is
megcsodálhatták. Mindkét
kategóriában elsősorban a
kreativitást és az újszerűsé
get díjazta a zsűri. Vaksötét

A mókás vagy ijesztő jelmezeket
is értékelte a zsűri
volt már, amikor a halloweenfelvonulás elkezdődött, mi
közben a töklámpások jó
messziről bevilágították a
szabadidő parkot.
A Kecskeméti családdal
tökfaragás közben találkoz
tunk, kemény harcot vívtak
épp a hatalmas tökkel. A leg
kisebbek a játékos vetélke
dőket élvezték, de az egyik
sátor alatt szívesen kipró
bálták a homokfestést is.
Tökből készült italok és éte
lek illata szállt a levegőben,
és a kellemes környezetben
mindenki jól érezte magát
ezen a késő őszi napon.
n BE

Henkel Ceresit hőszigetelő rendszer akció!!
Teljes rendszer vásárlása esetén:

Austrotherm AT-H 80 10 cm:
Polisztirol ragasztó:
Üvegszövet háló:
Henkel Ceresit CT 60 Vakolat 1,5 mm:

1232 Ft /m2+áfa,
bruttó 1565 Ft /m2
1015 Ft /25 kg+áfa, bruttó 1290 Ft /25 kg
114 Ft /m2+áfa,
bruttó 145 Ft /m2
5215 Ft /25 kg+áfa, bruttó 6625 Ft /25 kg

Akril alapú vékonyvakolat, kapart hatású, alap színben

GraFit rendszer:
Austrotherm grafit reflex 10 cm:
Grafit reflex ragasztó:
Üvegszövet háló:
Henkel Ceresit CT 60 Vakolat 1,5 mm:

1579 Ft /m2+áfa,
bruttó 2005 Ft /m2
1094 Ft /25 kg+áfa, bruttó 1390 Ft /25 kg
114 Ft /m2+áfa,
bruttó 145 Ft /m2
5215 Ft /25 kg+áfa, bruttó 6625 Ft /25 kg

Akril alapú vékonyvakolat, kapart hatású

Henkel Ceresit CT 174 vakolat 1,5 mm:

6144 Ft /25 kg+áfa, bruttó 7803 Ft /25 kg

294466

Polisztirol rendszer:

2049 Diósd, Balatoni út 10.
Tel.: (23) 888-788
Fax: (23) 888-780
E-mail:
info@ujhazcentrumbudapest.hu
1214 Budapest,
II. Rákóczi Ferenc út 372/B
Tel.: (1) 300-2500
Fax: (1) 300-2700
E-mail:
csepel@ujhazcentrumbudapest.hu

Szilikon-szilikát alapú vékonyvakolat, kapart hatású

www.ujhazbudapest.hu

Kérje egyedi árajánlatát!

Az akció a készlet erejéig tart.

