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Érdemes hallgatni…
Adásidő:  0–24 óráig              
Adáskörzet:  Érd város
Elérhetőség:  87.8 Mhz URH hullámhosszon 

Interneten: www.radioerd.hu 
Érd–Diósd kábelrendszeren

Hírek:   napközben minden egész  
órakor

Helyi hírek:   napközben minden óra  
30-kor

 

Hétköznap:
6.30–11.00  Jó reggelt, Érd!
  Helyi információs, közéleti és 

kulturális magazin
   (benne: időjárás, útinform, 

lapszemle, jegyzet, stúdióven-
dég)

11.00–13.30  Paravánrádió – a magyar 
zenék világa – zenés műsor

13.30–16.30  Közösségi információs maga-
zinműsor (Közinfó, ismétlő-
műsor) 
Benne:   
Helyi turisztikai magazin  
  (hétfő) 
WRC magazin – autós műsor  
  (kedd)

 Sportszelet (szerda)
 Ifjú-sáv  (csütörtök) 
  15.30-tól Illemkódex (péntek)
  16.00-tól  Kvízjáték nyereményekkel
 Telefon: 23/363-411   
   (péntek) 
16.30–19.30  Délutáni őrjárat – szórakozta-

tó, információs műsor
19.30–22.00 Ez nem vicc... 
 Benne: 
 Katapult az állatkertből    
   (hétfő)
             Sportmúzeum  (kedd)
             Esélyegyenlőséget! 
   (szerda)
             Vallási műsor   (csütörtök)
22.00–6.30  Könyv-színház-muzsika…
  Irodalom, útikönyv, színház,  

klasszikus zene, dzsessz...

Hétvége:
Szombat
7.30  Szivárvány – életmódmagazin
9.30  Digitális kultúra
10.30  Konyhafőnök ajánlata
12.00      Moziverzum
13.30  Világjáró magazin
18.00–22.00   Club Top 40 
22.00–4.00   Szintekkel a város felett – Up 

the Club, élő közvetítés

Vasárnap
7.30 Szivárvány életmódmagazin
9.30    Digitális kultúra
10.30  Konyhafőnök ajánlata
12.00 Moziverzum
13.30  Világjáró magazin  
15.00      Sztárportré
16.00     Más-szemmel
17.00      Cool Top 20
22.00     Könyv-színház-muzsika

Üzemeltető: Extrém Business Kft. 
Stúdió:    2030 Érd, Jegyző út 14.
Telefon:  23/363-411 stúdió
                     363-421 recepció, marketing
                     www.radierd.hu
                     info@radierd.hu
                     

Rádió FM 87.8 Érd      
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

Rádió FM 87.8 Mhz  –  Érd közösségi médiaszolgáltatója

Játék az élet – telefonos kvízműsor nyereményekkel minden pénteken 16.00-tól 23/363-411

 Az MSZP érdi sajtótájékoz-
tatóján részt vett Gúr Nándor 
országgyûlési képviselő, a par-
lament foglalkoztatási és mun-
kaügyi bizottságának elnöke, 
Tóbiás József országgyûlési kép-
viselő és Szûcs Gábor, az MSZP 
érdi szervezetének elnöke, a 
városi pénzügyi és költségvetési 
bizottság tagja.

Tóbiás József a munka tör-
vénykönyvének módosításá-
val kapcsolatban kifejtette: az 
elmúlt húsz évben minden kor-
mányzat törekedett arra, hogy 
a munkavállalók érdekei minél 
magasabb színvonalon való-
suljanak meg. A szocialisták 
szerint a magyar gazdaság nyi-
tott szerkezete eleve indokolttá 
teszi a hatékony munkavállalói 
érdekképviseletet. Ennek alap-
feltétele, hogy az Országgyûlés 
olyan jogszabályokat fogadjon 
el, amelyek a munkavállalók 
érdekeit képviselik, de nem kor-
látozzák a gazdaság teljesítőké-
pességét. Ebben fontos szere-
pük van a szakszervezeteknek. 
Véleménye szerint az új törvény 
szembemegy mindazzal, ami 
Európában elfogadott a munka 
világát érintő alapnormák tekin-
tetében.

– Ilyen rossz gazdaságpoliti-
ka után természetes következ-

mény, hogy kompenzálni kell 
a munkaadókat. Ám, hogy azt 
a munkavállalók rovására tegye 
egy kormányzat, az példátlan, 
akár az elmúlt húsz év gyakor-
latát tekintve is. Felhívom min-
den érdi lakos figyelmét, hogy 
a név szerinti szavazást meg-
előző zárszavában a miniszter-
elnök egyértelmûvé tette, hogy 
mostantól kezdve nincs helye 
közösségi érdekképviseletnek. 
Ez az MSZP szerint azt jelenti, 
hogy nincs szükség szakszer-
vezetekre, a kormány minden 
munkást meg fog védeni – tette 
hozzá Tóbiás József.

A közösségi érdekképviselet 
megszûnéséről és a XXI. szá-
zadi modern magyar rabszol-
gaságról Gúr Nándor ismertet-
te álláspontját. Az elmúlt évek 
történéseiről szólva elmondta, 
hogy a gazdasági válság kitöré-
se, 2008 előtt körülbelül 80-100 
ezer emberrel többen dolgoztak 
Magyarországon, mint jelen-
leg. Elmondása szerint tavaly 
a választási ígéretek között a 
dolgozó emberek javát szolgáló 
radikális adócsökkentés és egy-
millió munkahely létrehozása 
szerepelt. Ezzel szemben ma a 
foglalkoztatottak száma kisebb, 
mint a pénzügyi-gazdasági 
világválság beköszönte előtt, a 

radikális adócsökkentés pedig 
azt hozta, hogy a 3,8 millió dol-
gozó ember 10-15 százaléka jár 
jobban, 85-90 százaléka pedig 
rosszabbul. Ez az eredménye 
az egykulcsos jövedelemadó 
bevezetésének, az adójóváírás 
kivezetésének és egyéb intéz-
kedéseknek – összegezte a véle-
ményét.

– A munka törvényköny-
ve nem más, mint a munka 
világának az alkotmánya. 
Szégyenletes, miképpen került 
elfogadásra. A törvényalkotó 
munka mintegy négy hónappal 
korábban kezdődött, amely-
be a munkavállalói érdek-
képviselői körből bevonták 
a Szakszervezeti Ligát és a 
munkástanácsokat, később az 
MSZOSZ képviselőit a helyzet 
legitimálása céljából. Ezeken a 
szervezeteken keresztül a szak-
szervezeti tagság felét sem érték 
el. Ennek ellenére a Parlament 
falai között arról beszéltek, 
hogy a Munkaadói Szövetséggel 
és a munkavállalói érdekkép-
viseletekkel olyan megegyezés 
született, amely az emberek 
javát szolgálja.

Gúr Nándor véleménye az 
elfogadott törvénnyel kapcsolat-
ban: az emberek jogait sárba 
tiporták. Elmondta: példa nélkü-

li az elmúlt két évtizedben, hogy 
a kollektív szerződések keretei 
között az általános jogi szabályo-
záshoz illesztetten negatívabb 
szabályozást lehessen hozni. 
Ez azt jelenti, hogy az állami 
vagy a többségi állami tulajdo-
nú cégek esetében nem lehet 
pozitív eltérítés az általános sza-
bályozáshoz képest, de nega-
tív igen. A munkaszerződésben 
szerepelhet olyan kitétel, amely 
kötelezheti a munkavállalót, 
hogy rendkívüli munkavégzé-
sért ne kapjon pénzbeli vagy 
szabadidő-megváltást. Ez telje-
sen kiszolgáltatottá teszi a mun-
kát keresőket, hiszen a jelenlegi 
foglalkoztatási helyzetben senki 
nem fog azon gondolkodni, 
hogy ilyen kitételt tartalmazó 
munkaszerződést aláírjon-e. 
A mûszakpótlékok tekintetében 
is a munkavállalók húzzák a 
rövidebbet, megszüntetik a dél-
utános pótlékot, csökkentik az 
éjszakait. Munkaerő-piaci meg-
fontolásokra és gazdasági érde-
kekre alapozva regionális mini-
málbérek állapíthatók meg. Ez 
ellentmond az egyforma munká-
ért egyforma bért elvnek. Ez az 
MSZP számára elfogadhatatlan, 
főleg azért, mert a hátrányos 
helyzetû térségekben nyilvánva-
lóan kevesebb bért fognak fizet-
ni a munkaadói terhek csökken-
tése végett. Ahogy Gúr Nándor 
összefoglalóan fogalmazott: 

– A kormány által elkövetett 
gazdasági hibák sokaságát nem 
a munkaadóra kell terhelni, 
esélyt adva neki arra, hogy a 
munkavállalóról még egy bőrt 
húzzon le.

A munka törvénykönyve 
tervezetét a sajtótájékoztató 
előadói szerint a munkaadók 
törvénykönyvének is lehetne 
hívni, amely biztonság helyett 
kiszolgáltatottságot teremt. 
A szocialista frakció a par-
lamentben ellenjegyezte és 
átnyújtotta a Fidesz-frakciónak 
azt az országgyûlési határo-
zattervezetet, hogy megerősítő 
népszavazás legyen az új munka 
törvénykönyve elfogadásával 
kapcsolatban. Ezt azért tartja 
fontosnak a szocialista frakció, 
mert képviselői azt látják, hogy 
a civilek és az érdekképvise-
lők körében nagy az ellenállás 
ez ügyben. Gúr Nándor bízik 
abban, hogy ez megtörténik, 
ám ha nem, más lépésekhez 
folyamodnak a szocialisták.

 MF

Gúr Nándor: Az emberek jogait sárba tiporták

A munka világa szocialista szemmel
Az Országgyûlés december 13-án elfogadta – az ellenzéki frakciók nem szavazatai-
val – az új munka törvénykönyvérõl szóló javaslatot, amelynek rendelkezései 2012. 
július 1-jén lépnek hatályba. Az új jogszabály szerint a kormány a munkavállalók 
egyes csoportjaira eltérõ összegû minimálbért állapíthat meg, 200-ról 250-re 
emelkedik a rendkívüli munkaidõ éves korlátja, a kollektív szerzõdésben pedig 
legfeljebb 300 órát lehet kikötni. A törvénnyel és a munka világával kapcsolatos 
kérdésekrõl a Magyar Szocialista Párt érdi szervezete december 15-én tartott saj-
tótájékoztatót.

A munka törvénykönyve tervezetét a sajtótájékoztató elõadói szerint a munkaadók törvénykönyvének is lehetne hívni

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Az óriásplakáttal kapcsolatos 
kérdéseket Zarka Péter érdi 
adventista lelkésznek tettük fel.

– A „Jézus7.hu” a Hetednapi 
Adventista Egyház dunamel-
léki egyházkerületének egy 
olyan programja, amely Jézus 
Krisztus életének hét legfonto-
sabb helyszínére kalauzolja el a 
résztvevőket. A hét alkalomból 
álló eseménysorozat az ország 
több településén egyszerre 
indult az adventi időszakban, 
majd az ünnepek után folytató-
dik. Ezeknek a találkozásoknak 
az a célja, hogy a Megváltó sze-
mélyét, történetiségét, az egész 
életét mutassuk be. Az előadók 
olyan helyszínekre kalauzolják 
el az embereket, amelyek mind-
egyikéhez egy-egy kiemelkedő 
fontosságú jézusi tanítás kap-
csolódik.

– Ez is egy központi rendezés, 
mint az ugyancsak az adven-
tisták nevéhez fûződő Bibliai 
Szabadegyetem?

– Ilyen értelemben igen. 
Központi kezdeményezéssel 
és metodikával indultunk, de 
a programsorozat szervezése, 
az egyes előadások felépítése 
már egyedi. Így mi is magunk 
készülünk az érdi evangéliumi 
alkalmakra, amelynek nyitóelő-
adása december 17-én délután öt 
órakor volt az Érdi Mûvelődési 
Központban. Az adventhez, kará-
csony áldott ünnepéhez kapcso-
lódott az első előadás, amelyet 
„Názáret–Betlehem: A megváltás 
terve” címmel szerveztünk. Az 
ünnepek után, január 7-e és 
február 11-e között szombaton-
ként további hat alkalommal 
beszélgetünk Jézus küldetésé-
nek jelentéséről, jelentőségéről. 
Jézus kétezer évvel ezelőtt itt járt 
közöttünk a Földön, s azt ígérte, 
hogy ismét eljön. Bizonyos jelek 
azt mutatják, hogy közeledik ez 
az idő, s bár senki sem tud-
hatja, mikor következik be ez 
az esemény, valamennyiünknek 
készen kell állnia, ahogy erre 
Máté evangéliumában is utalás 
történik: „Legyetek tehát éberek, 

mert nem tudjátok sem a napot, 
sem az órát.” 

– Ezt a programot Érden úgy 
kell értelmezni, mint a Bibliai 
Szabadegyetem meghosszabbí-
tását?

– Bár mindkettőt a mi egyhá-
zunk szervezi, alapvetően füg-
getlenek egymástól. A Bibliai 
Szabadegyetem két év után, 
decemberben befejeződik. 
A hallgatók kérése, hogy foly-
tatódjon a kurzus, s Jézus életét 
taglaljuk részletesebben. Így a 
Biblia könyveinek, leveleinek a 
bemutatása után a szokott hely-
színen és időben, azaz a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban, 
január 19-től kezdődően csü-
törtökönként ugyancsak 18 órai 
kezdettel a Megváltó életével 
foglalkozunk. 

– Ezek szerint két, ugyanazt 
a „témát” felölelő program fut 
majd Érden? Nem fogja ütni egy-
mást a kettő?

– Lelkipásztorként meggyőző-

désem, hogy Jézusról nem lehet 
eleget beszélni, gondolkozni. 
Szervezőként pedig azt mond-
hatom, hogy a kettő inkább 
kiegészíti egymást. Egyrészt a 
csütörtök és a szombat más és 
más összetételû hallgatóságot 
jelent, másrészt, bár mindkét 
előadás-sorozat Jézus életét 
mutatja be, más-más megkö-
zelítésben tárgyaljuk az ese-
ményeket, eltérő hangsúllyal  
szerepelnek a helyszínek, a 
tanítások. Egyébként bárme-
lyiken szívesen látunk minden 
érdeklődőt, felekezettől, kortól 
és előképzettségtől függetlenül. 

*
Az előadók mindkét program-

sorozat előadásait úgy építik fel, 
hogy minden újonnan bekap-
csolódó vagy egy-egy alkalom-
mal ellátogató is teljes értékû 
ismeretet kapjon. A szervezéssel 
kapcsolatos további informá-
cióért Zarka Péter lelkészhez 
(30+664-3031) fordulhatnak az 
érdeklődők.

 Vizsy Ferenc

Irányjelzõ bibliai események helyszíneihez

Jézus7.hu
Óriásplakátokat látunk több helyen, útjelzõvel, ame-
lyek jelentésén feltehetõen sokan elgondolkoznak. Mit 
jelenthet? Programot? Irányt? Mi lehet az üzenete, a 
célállomása, minek a webcíme a Jézus7.hu? 

„Jézus7” óriásplakát az Ercsi úton
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Zarka Péter érdi adventista lelkész

helyi társadalom


