
XXII. évfolyam, 42. szám 2012. október 25.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Városi közgyûlés
Visszamenõlegesen, január1-jétõl csaknem  
a felére csökken a kéményseprés díja.

2

Járási székhely
Jövõ év januárjától az érdi járási hivatal intézi 
120 ezer ember ügyeit.

7

Ünnepi koszorúzás

Kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna – fogalmazott ünnepi be-
szédében T. Mészáros András polgármester. A város kedd délelõtt emlékezett 1956 
eseményeire, mártírjaira. Aradszki András országgyûlési képviselõ Mindszenty 
József hercegprímást idézte emlékezetünkbe, hangsúlyozva: a jövõ alakításában 
nemcsak a józan észnek, hanem a szívnek is szerepet kell kapnia.  5. oldal

Érdi világbajnok Santa Cruzban
Az olimpiai sikerek után 
óhatatlanul is kisebb fi-
gyelem jutott más ran-
gos sporteseményekre, 
például arra a vitorlás-
versenyre, amelyen vi-
lágbajnoki címet szerzett 
Majthényi Szabolcs és 
Domokos András a repülõ 
hollandi hajóosztályban. 
Az Egyesült Államokban 
kilencedszer csendült 
fel a magyar himnusz 
az eredményhirdetésen. 
Az Érden élõ Majthényi 
Szabolccsal beszélget-
tünk. 13. oldal

Támogatás a gazdáknak

Országos sajtótájékoztató színhelye volt a napokban 
Érd. Október 16-án, az õszies, esõs napon az érdi 
Elvira majorból küldték tudósításaikat az országos mé-
diumok munkatársai, ugyanis itt tartott sajtótájékozta-
tót a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (az 
MVH). A rendezvény meghívott vendége T. Mészáros 
András polgármester, a téma pedig a gazdáknak azon 
a napon kifizetésre kerülõ 2012. évi területalapú tá-
mogatás elõlege volt.  3. oldal

Csatornázás
Jövõre a legtöbb ingatlan esetében lehetõség 
lesz a hálózathoz történõ csatlakozásra.

11

Focimenetrend
Az Érdi VSE labdarúgócsapatára a következõ 
fordulókban ismét rangadók várnak. 

13

Roma-fórum

Részletes és átfogó tájé-
koztató anyag készült az 
Érden élõ cigány kisebb-
ség helyzetérõl, amely az 
októberi ülésen került a 
képviselõk asztalára.  
 10. oldal

Kézilabda

Legközelebb a Vác lesz az 
Érd ellenfele október 27-
én, szombaton 18 órától.
 16. oldal

Akciónk 2012. december 31-ig érvényes. Részletek az üzletekben.

Hallása szívügyünk

Teljes árú hallókészülék
vásárlása esetén a szükséges
kiegészítôket 50-100%-os kedvezményes áron kínáljuk Önnek.

Ingyenes hallásvizsgálat!
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hozzájuk. Segesdi János is 
minősíthetetlennek nevezte azt 
a módszert, amellyel ez a szol-
gáltató cég többletjövedelemre 
tett szert. Végül dr. Veres Judit 
pozitív tapasztalatát osztotta 
meg: az a kéményseprő, aki 
nála járt – bár nem kémény-
seprő ruházatban érkezett –, 
becsülettel elvégezte a munká-
ját, és számlát is adott az átvett 
pénzösszegről. A vitát lezárva, 
T. Mészáros András polgármes-
ter közölte: a kéményseprés és 
-ellenőrzés a jövőben hatósági 
díjas szolgáltatás lesz, amely-
nek mértékéről november 30-
áig születik döntés. 

A továbbiakban a Gesztelyi- 
ház üzemeltetésének átadásá-
ról döntött a városi plénum. 
Elfogadta, hogy a jövőben az 
Érdi Vigadó tulajdonosa veszi 
át az egész épület, így a Galéria 
üzemeltetését is. Természetesen 
a szerződés erre vonatkozó 
pontja alapján köteles a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központtal 
együttmûködni, így a megszo-
kott rendezvényekre, kiállítá-
sokra továbbra is számíthatnak 
az érdeklődők. 

Az októberi ülésen döntés 
született még a települési szi-
lárd hulladék elszállítását végző 
közszolgáltató gazdasági társa-
ság alapításáról, a vízi közmû 
eszközök bérleti szerződé-
sének módosításáról, az Érdi 
Városfejlesztési és Szolgáltató 
Kft. ügyvezetője díjazásának 
módosításáról, valamint a 
törökbálinti önkormányzat-
tal a Felsővölgyi úti ingatla-
nok csatornázására vonatkozó 
finanszírozási megállapodás 
módosításáról is. A közgyûlés 

egyetértett az érdi járás tele-
püléseinek közlekedés-fejlesz-
tési projektjeire és ezzel kap-
csolatos együttmûködésre tett 
javaslattal, és első fordulóban 
tárgyalta Érd útfejlesztési kon-
cepcióját. A polgármester fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 
a javaslat az egész várost tár-
gyalja, és egy-egy útszerkezet 
megépítésére négyzetméteren-
kénti árat is javasol, ám a belső 
utak átfogó fejlesztését a város 
önerőből nem lesz képes meg-
oldani, hiszen 30-40 milliárdnyi 
főösszeget jelentene, amit Érd 
kizárólag pályázattal és lakos-
sági hozzájárulással tudna csak 
megoldani. Arra kérte képvi-
selőtársait, hogy ki-ki a saját 
körzetében ismertesse az útépí-
tési koncepciót, hogy a lakos-
ság kifejthesse észrevételeit és 
javaslatait a tervekkel kapcso-
latban. Hozzáfûzte: nem racio-
nális azt ígérni, hogy 1-2 vagy 
pár év múlva megvalósítható 
lesz, mert előbb a megfelelő 
forrásokat kell megszerezni, de 
hogy ez mikor sikerül, arra pon-
tos időpontot jelenleg nem tud-
nak javasolni! A tanácskozást 
folytatva, a képviselők egyetér-
tettek azzal, hogy pályázati fel-
hívást tegyenek közzé a városi 
fogorvosi ügyelet létrehozására. 
Az egyebek napirendi pontban 
Antunovits Antal az Ófaluban 
felújításra kerülő templommal 
szembeni szeméttelep meg-
szüntetéséhez kért segítséget. 
Dr. Veres Judit ismét a parkvá-
rosiak sürgős megoldást igénylő 
gondjait vetette fel, hangsúlyoz-
va, hogy a településrész lakos-
sága úgy látja, a városvezetés 
továbbra is mostohán kezeli az 
ott élő emberek igényeit, sze-
rintük az ő problémáik mindig 
háttérbe szorulnak! Említést 
tett a szakrendelő főbejárata 
felőli megrongálódott járdáról 
is, ami gátolja a mozgáskorlá-
tozottak bejutását az épületbe. 
Az ülésen jelen lévő dr. Kőszegi 
Gábor főigazgató közölte, a jár-
daszakasz sajnálatos módon 
kimaradt a rekonstrukcióból, 
de amint tudják, pótolják a 
mulasztást! Addig viszont átme-
neti megoldásként azt javasolta, 
hogy a mozgáskorlátozottak az 
Alsó utca felől közelítsék meg 
a szakrendelőt, ahonnan lifttel 
bejuthatnak az épületbe. Kopor 
Tihamér a Sárd utca útburko-
latának helyreállítására és a 
Sulák-patak tisztítására hívta fel 
a figyelmet, és kérte, hogy az 
idős nyugdíjasoktól ne kérjenek 
3000 ezer forint helypénzt, ha 
árusítani szeretnének az erre 
a célra kijelölt Európa sétá-
nyon! Mórás Zsolt és Mészáros 
Mihály a Cseresznyefa utcai 
mûfüves pálya használhatósága 
érdekében szólalt fel. 

 Bálint Edit

Érdi Újság2 aktuális

A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/572-0467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–11 óráig a Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
 
23/522-369 
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20-/363-8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
30/537-3997 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9–12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17–
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18–19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ 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.

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

Az ülés kezdetén a közgyûlés 
tagjai, valamint az októberi 
értekezlet résztvevői egy per-
ces csenddel adóztak az éle-
tének 94. évében elhunyt, Érd 
Város Életmû Díjával kitüntetett 
színmûvész, Joó László emléké-
nek (megemlékezésünk lapunk 
12. oldalán olvasható), majd a 
képviselők három sürgős előter-
jesztéssel kiegészítve fogadták 
el a napirendet. Ezt követően 
tájékoztatók következtek. Az 
érdi cigány lakosság helyzetéről 
szóló tájékoztatás kapcsán hosz-
szas vita alakult ki (erről bővebb 
beszámolót olvashatnak lapunk 
10. oldalán). A képviselők ezt 
követően rátértek a kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatásról szóló 
korábbi rendelet módosításá-
nak vitájára. Mint arról az Érdi 
Újságban is beszámoltunk, a 
kéményseprői díjak visszame-
nőleges és jelentős mérséklé-
sére azért kellett sort keríteni, 
mert kiderült, hogy a Magyar 
Kémény Kft. jogszabálysértő 
javaslattal állt elő, amikor az 
idei év díjtételeinek módosítá-
sát kérte a városi testülettől. 
Erre úgy derült fény, hogy – 
mivel 2013. január 1-jétől Érd 
Megyei Jogú Város látja el Pest 
megye területén a közszol-
gáltatás biztosítását a megyei 
önkormányzat jogutódaként 
– a Pest Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja elküldte 
a Pest Megyei Önkormányzat 
által mûködtetett kéményseprő-
ipari közszolgáltatás jelenlegi 
díjszabását, illetve a közszol-
gáltatási díj mértékét, és kérte, 
az érdi közgyûlés hozzon dön-
tést, hogy – a vizsgálat ered-
ményétől függően – változtat-e 
a közszolgáltatás díjának mér-
tékén. A Magyar Kémény Kft. 
javaslata ugyan a mûködéséhez 
kapcsolódóan részletes költség-
kimutatást tartalmaz, azonban 
a költségek, ráfordítások feltün-
tetése nem az ide vonatkozó 
törvényben előírt szempontok-
nak – a szolgáltatás módjának, 
rendjének – alapulvételével tör-
tént. Így fordulhatott elő, hogy 
nemcsak az infláció mértékével 
növekedett a kéményseprői díj, 
hanem néhány tétel esetében 
jóval magasabb, 58 százalékos 
lett az emelés! A most elfoga-
dott rendeletmódosító javaslat 
egyes díjtételekben csak az 5,5 
százalékos infláció mértékében 
engedélyezi az áremelést, így a 

2012. évre megállapított díjakat, 
néhány tétel vonatkozásában és 
2012. november 1-jei hatállyal, 
jelentősen csökkenti. Jakab Béla 
(Civil Érdek) egyrészt hiányol-
ta, hogy a Magyar Kéményseprő 
Kft.-nek nincs érdi kirendeltség-
vezetője, így szerinte minden 
panasszal Budapestre kell utaz-
niuk a lakosoknak. Másrészt 
úgy vélte, orvosolni kellene 
azt a jogos lakossági panaszt, 
hogyan kapják vissza a pénzü-
ket sokan, akik valójában két 
kéményellenőrzést fizettek ki, 
de csak egyet végeztek el náluk. 
T. Mészáros András polgár-
mester válaszában kifejtette, a 
további tárgyalások során még 
ki lehet alakítani a visszatérí-
tésekre vonatkozó módszert. 
Emlékeztetette a képviselőket: 
nem ők vezették a várost, ami-
kor a kéményseprői szolgálta-
tást kiszervezték. A témához 
az ülésen érdeklődőként meg-
jelent lakos, Németh Antal is 
szeretett volna hozzászólni, és 
miután a közgyûléstől erre fel-
hatalmazást kapott, elmondta, 
hogy a Magyar Kéményseprő 
Kft. árképzése olyan svindli 
volt, amelynek komoly tanul-
ságai vannak. Igaz, hogy igen 
bonyolult táblázatot produ-
káltak, amely érthetetlen volt, 
de a lakosság felháborodása is 
kellett ahhoz, hogy feltûnjön, 
a kéményseprői szolgáltatá-
sért az eddigi háromezer forint 
helyett hatezer forintot kért a 
szolgáltató. Csőzik László (2030 
Egyesület) is tisztességtelennek 
tartotta azt az eljárást, hogy a 
szolgáltató átszerkesztette és 
átláthatatlanná tette a tábláza-
tot, és így érte el, hogy a szolgál-
tatás díja 1500-ról 2400 forintra 
emelkedett! Segesdi János arról 
tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a Magyar Kémény a Diósdi 
úton ügyfélszolgálatot nyit. 
A lakosok arra is panaszkod-
nak, hogy a kéményseprők nem 
munkaruhában érkeznek, nem 
végzik el a kémény vizsgálatát 
és tisztítását, csak a blokkot 
adják át, és felveszik a pénzt. 
A szolgáltató erre úgy reagált, 
hogy amennyiben ilyesmi meg-
történik, nem biztos, hogy az 
ő dolgozóik csöngetnek be. 
Ígéretet tettek, a helyi sajtóban 
közzéteszik, hogyan győződ-
hetnek meg az emberek arról, 
hogy valóban a Magyar Kémény 
munkatársai csöngettek-e be 

Huszonnyolc napirendi pontot tárgyalt a városi közgyûlés

Jóval olcsóbb kéményseprés, 
útfejlesztési koncepció 
Az utóbbi idõben meglehetõsen ritkán fordult elõ mind országosan, mind pedig vá-
rosi szinten, hogy nem drágult, hanem olcsóbb lett egy szolgáltatás – Érden most 
ez történt. A közgyûlés október 18-ai ülésén egyhangúlag elfogadta azt a rendelet-
módosítási javaslatot, amely visszamenõlegesen – 2012. január1-jétõl – csaknem 
a felére csökkenti a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás díját. A képviselõk ezen 
kívül még huszonhét napirendi pont tárgyában hoztak döntést, illetve hallgattak 
meg beszámolókat. 

Eszmecsere a szünetben: Segesdi János alpolgármester, Kopor Tihamér, Antunovits Antal
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Érdi Újság 3aktuális

Érdről indulnak az utak és ide 
is érkeznek. Ha a Romics csa-
lád teljesen átlagos történetét 
az Orvostudományi Egyetem 
Urológiai Klinikáján Imrétől 
meghallgatom, semmi kétségem 
nem lehet, ez a város föltarisz-
nyázza polgárait. Pedig azok az 
évek éppen nem a polgároso-
dásról szóltak, inkább a „hol-
napra megforgatjuk az egész 
világot” ígéret mára már kétsé-
gessé váló mámoráról. Persze 
tagadhatatlan, hogy 1945 után a 
társadalmi mobilitás nagyszerû 
tehetségeket terelt az ország 
legjobb iskoláiba, mint ahogy 
azt sem lehet nem tudomásul 
venni, hogy számtalan képzett-
ség nélküli, alkalmatlan embert 
sodort a politikai megbízható-
ság vállalhatatlan helyzetekbe. 
Ám Romics úr, az érdi asztalos, 
akinek mûhelye és munkájának 
minősége az egész városban 
ismert volt, eléggé el nem ítélhe-
tő módon nem abban az egyet-
len pártban bízott, ami akkor 
volt, hanem fiai szorgalmában 
és tehetségében. Persze ő és fele-
sége is mindent hozzátett, amit 
egy érdi iparosember hozzáte-
hetett. Már a háború előtt csinos 
kis családi könyvtárat gyûjtött a 
háztartási munka mellett min-
dig olvasó feleségének, állandó 
és nélkülözhetetlen bútordarab-
nak számított az egész világot 
közvetítő rádió, a hangrögzítés 
korai korszakától gyûjtötték a 
bakelitet, a hanglemezeket. Az 
édesapát, mint annyi élete teljé-
ben lévő férfit, szólította a hábo-
rú, terelte az ide-oda hullámzó 
front. A főváros ostroma után 
a Boráros téren éppen horvát 

nyelvtudása mentette ki a hadi-
foglyok menetéből. Segítettek az 
egykori elődök és a megőrzött 
tudás. A mûvészetek utóbb sem 
hagyták el a családot, az első 
békeévek idején operabérletet 
vásárolt a mester, erősen figyelve 
a késő esti közlekedési menet-
rendre. Persze Romics urat sem 
kerülte el az államosítás; segéde-
it, kiváló neveltjeit és őt is, mint 
„kizsákmányoló kapitalistát, aki 
a munkások vérét szívva gazda-
godott meg” bepofozták a szö-
vetkezetbe, mûhelyét bezárták, 
gépeit elvették. Ennek ellenére 
nemcsak a mûveltség vonzotta 
a családot, hanem a közélet, a 
történelem sem hagyta nyugton. 
Így 1956. október 23-a után a fér-
fiak, apa és gyermekei, azonnal 
útra keltek, hogy a forradalom 
közeli helyszíneit bejárják, a tör-
ténteket saját szemükkel meg-
tapasztalhassák. A „testvéri tan-
kok” dübörgése közepette ismét 
csak a rádió lámpácskája adott 
némi reményt. Alkalomadtán 
így is olykor bizalmasan szóltak 
Romics úrnak a szomszédok, 
hogy a Szabad Európa vagy az 
Amerika Hangja nekik is kedves 
adójuk, mégis legyen óvatosabb, 
ne úgy hallgassa, hogy még a 
kerítésen túl is értsék a szót. Az 
ördög nem alszik! Sőt, figyel!          

A tanuláshoz azonban akkor is 
pénz kellett, s az elveszett meg-
élhetést Romics úr egy frissiben 

vásárolt és maga által telepített 
gyümölcsöskerttel igyekezett 
pótolni. Több száz körtefát ülte-
tett az érdi lankákra, ami persze a 
fiúknak is jócskán adott munkát, 
a metszéstől a kapálásig: gyom-
lálást, permetezést, betakarítást, 
szállítást, rakodást. Futotta a vaká-
cióból, s a két srác bizonyítványa 
mindig hibátlan volt. Lacinak 
még gondjai voltak „megbízha-
tatlan” származásával, de azért 
összejött az orvosi egyetem, ha 
nem is elsőre. S ez a példa olyan 
erős volt, hogy Imre egy nyáron 
lemondott mûvészettörténészi 
álmairól, összeköltözött a bioló-
gia- és a fizikakönyvekkel, kiírta 
a falra magának, hogy „tanulj, 
te ökör, mert nem vesznek fel 
egyetemre!”. És tanult. Olyan 
sikeresen, hogy már a felvéte-
lin megmondták neki, hogy itt a 
helye az orvosi karon. Az öreg 
asztalos nyugodt lehetett, hogy 
gyerekei az egykor Érden lete-
lepedett horvát ősökhöz méltó 
pályát futnak be. Imre az indulás 
évei után Németországból hozta 
a legújabb mûtéti technológiákat, 
és a gyógyszerek alkalmazásá-
nak friss módszertanát. Méltón 
mestereihez vette át az Urológiai 
Klinika vezetését, s remek köny-
vekkel, szakmai, orvostörténeti 
gyûjteménnyel állított emléket 
nekik, a festmények és a szob-
rok mellett. Romics úr munkás 
évtizedek alatt kézhez simuló, 
fényesre fogdosott kicsi gyaluját 
az Urológiai Klinika főigazgatói 
szobájában vehettem kezembe. 
Romics Imre professzor úr itt őrzi 
az íróasztalán. 

Jó fából van faragva az is. 
 Antall István

A férfiak 
nõgyógyásza 

Valamivel több, mint két évti-
zede nincs már közöttünk a 
magyar irodalomnak – annak 
az irodalomnak, amely soha-
sem nélkülözte közvetlen 
kapcsolatát az élettel, pon-
tosabban az aktuális köz-
élettel – egy sajátos alakja, 
Kolozsvári Grandpierre Emil. 
Manapság ritkán hallani a 
nevét a Baumgarten-díjtól a 
Kossuth-díjig számos elisme-
résben részesült író-szerkesz-
tő-műfordítónak, aki szinte 
egész életében vissza-vissza-
térő fordulatként említette a 
magánélet és a közélet össze-
fonódását, egymásra hatását, 
sőt, működésük hasonlóságát 
is. Kicsit érthetőbben: írásai-
ban rendre párhuzamot vont 
a férfi-női kapcsolatok és az 
egyén-társadalom közötti kap-
csolatok között, bemutatva 
ezen látszólag egymástól távol 
álló viszonyok hasonlósága-
it. Ha valaki elolvassa néhány 
művét, a legkülönbözőbb élet-
helyzetű, korú, vérmérsékle-
tű szereplők által találkozhat 
e hasonlóság bizonyításával. 
Társasági beszélgetések során 
és több írásában is kifejti pél-
dául, hogy egy-egy viszonyt 
gyakran létesít férfiember 
hölgyekkel pusztán a sikerél-
ményért, mélyebb vonzalom 
nélkül, de ha két – hogy is 
fogalmazzak… – közvetlen 
együttlét között nem tud a 
partnerével beszélgetni, akkor 
az egész értéktelen, a kap-
csolatot sürgősen fel kell szá-
molni. 

Másik írásában, amelyben 
egy tisztán szerelemnek is 
nevezhető sajátos, a külvilág 
számára valószerűtlennek, 
ésszerűtlennek tűnő kapcso-
lat teljes természetrajzát az 
olvasó elé tárja, a cselekmény 
folyamán rendre visszatérő 
kérdés az elbeszélés többi 
szereplőjétől: mi lesz utána? 
Azaz: rendben van, itt most 
történt, ami történt, elhang-

zott, ami elhangzott, de mi 
lesz később? 

Hallgatva a néhány nappal 
ezelőtti ünnepi, vagy annak 
szánt megemlékezéseket, 
talán nem tűnik erőltetettnek 
az összehasonlítás: néhány 
szónok mintha nem tette 
volna fel magának ezt, a min-
den bizonnyal legfontosabb 
kérdést. Mert azt könnyen el 
lehet mondani, a médiában 
meg akár el is lehet ügye-
sen mondatni még az „utca 
embereivel” is, hogy az egész, 
ami körülöttünk van, az úgy 
rossz, ahogy van. El is hang-
zott ez balról is, meg jobb-
ról is, meg egészen szélről is. 
A legfrappánsabb talán az a 
megfogalmazás volt, amelyben 
azt hallhattuk: az egész rend-
szerváltó társaság teljes egé-
szében „húzzon el”, tűnjön el 
a színről. De mi lesz utána? És 
ami lesz, azt ki fogja véghez-
vinni? Hol van, hol lehet látni 
a terveket, az elképzeléseket? 
Hol van a „mondjon le”, a „le 
kell váltani” és a többi felszólí-
tás mögött a hitelesség?

Vélhetően az ilyen és hason-
ló javaslatok hallgatói mérleg-
re tették és teszik a javaslat-
tevők eddigi tevékenységét, 
igazmondásuk eddigi példáit, 
szakmai, emberi értékeiket és 
ennek megfelelően alakították 
és alakítják ki véleményüket 
az elhangzottakról, az elhang-
zottak hihetőségéről. És ez a 
legfontosabb: a magyar polgá-
rok ugyanis már gyakorlatból 
tudják, hogy mi milyen követ-
kezményekkel jár. Sokszor 
találkozhattunk az eddigiek 
során különféle kijelentések-
kel, ígéretekkel – azt pedig 
mindenki akár saját, házi tör-
ténelméből is tudhatja, hogy 
mikor, mi lett utána.

A szerkesztõ jegyzete

De mi lesz utána?

Jelen állapot szerint minden fel-
tétel adott ahhoz, hogy 5-6 ezer 
ingatlan most ősszel rácsatla-
kozhasson a csatornahálózatra 
– jelentette ki múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján Segesdi János. 
Az alpolgármester elmondta: a 
szennyvíztisztítóval kapcsola-
tos engedélyekre várnak, hogy 
elkezdődhessen az üzemelés.

– Amint rákerül a pecsét az 
engedélyre, azonnal értesítjük 

az érintett ingatlanok tulajdo-
nosait. A csatornatársulat hon-
lapján egyébként megtalálható 
azon utcák listája, ahol az őszi 
rákötések megvalósulnak – tette 
hozzá az alpolgármester. 

A rákötési engedély kézhez-
vételét követően kilencven nap 
áll majd az érintett ingatlantulaj-
donosok rendelkezésére, hogy 
elkészít(tes)sék a belső hálóza-
tot, és rákössenek a rendszerre. 

Segesdi János kérdésünkre, 
hogy a kilencven nap elteltével 
kell-e talajterhelési díjat fizetni-
ük azoknak, akik nem kötöttek 
rá a kiépített, üzembe helyezett 
közcsatornára, igennel vála-
szolt. A díjfizetést „elbliccelni” 
nem lehet, hiszen az adócso-
port értesítést kap a közszolgál-
tatótól arról, hogy ki kötött rá a 
csatornára és ki nem.

 Á. K.

Rákötés, kontra talajterhelési díj

Az almaillatú, hûvös raktárban 
először – mint az esemény házi-
gazdája – Romics Ervin köszön-
tötte a sajtótájékoztató résztve-
vőit, majd röviden bemutatta 
az Érd határában fekvő Elvira 
majort, amely állami tulajdo-
nú terület, kezelője az Állami 
Gyümölcs- és Dísznövény-

termesztési Kutató-Fejlesztő 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
Nevét úgy kapta, hogy mivel 
a föld egykor Karácsony gróf 
birtoka volt, a majorságot egyik 
lányáról, Elviráról nevezte el. 
A kutató-fejlesztő Kft.-nél és 
jogelődjénél több mint hatvan 
éve folyik cseresznye- és meggy-

nemesítés. A kutatóintézettől 
bérbe vett területeken évek óta 
családi gazdálkodók tevékeny-
kednek, köztük Romics Ervin is, 
aki elmondása szerint, 22 évvel 
ezelőtt telepített gyümölcsfákat. 
Jelenleg tizenöten gazdálkod-
nak a 85 hektárnyi bérelt terü-
leten, és főként háromféle gyü-
mölcsöt: meggyet, őszibarackot 
és almát termesztenek. Ezen 
kívül zöldséggel is foglalkoz-
nak, burgonyát, vöröshagymát, 
csemegekukoricát, sütőtököt 
is termesztenek. A gyümölcs 
nagyobb részét belföldi áru-
házakba, kisebb mennyisé-
gét pedig külföldre szállítják. 
Emellett a majorság területén 
lévő hûtőházból közvetlenül 
is értékesítik a terményeket. 
Vevőkörük kiterjedt, sokan 
vásárolnak a környékről, de 
távolabbról is megkeresik őket 
a friss és zamatos gyümölcsö-
kért. Romics Ervin hozzátette: 
társaival büszkék arra, hogy 20-
25 embernek munkát adhatnak, 
sőt, idényjelleggel még ennél 
is többen dolgozhatnak náluk. 
Hozzátette: ezért is örül annak, 
hogy ez a kormány már konk-
rét lépéseket is tett a kertészeti 
ágazat fejlesztése érdekében, 
hiszen a szakképzetlen munka-
erőt legfőképpen ez az ágazat 
tudja alkalmazni. Ugyanakkor 
elismerte; még nagyon sok a 
tennivaló, például az egysé-
ges áralap kialakítása is fontos 
tényező lenne a gyümölcster-
mesztésben. 

Miután a házigazda bemu-
tatta a sajtótájékoztatónak 
otthont adó Elvira major tevé-
kenységét, Czervák György, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
államtitkára a közös agrárpoli-
tika előnyeit emelte ki, hiszen 
ezáltal Magyarország jóval több 

Országos sajtótájékoztató az érdi Elvira majorban  

Milliárdos állami segítség a gazdálkodóknak
Országos sajtótájékoztató színhelye volt a napokban Érd. Október 16-án, az 
õszies, esõs napon az érdi Elvira majorból küldték tudósításaikat az országos 
médiumok munkatársai, ugyanis itt tartott sajtótájékoztatót a Mezõgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (az MVH). A rendezvény meghívott vendége T. Mészáros 
András polgármester, a téma pedig a gazdáknak azon a napon kifizetésre kerülõ 
2012 évi területalapú támogatás elõlege volt. 

támogatásban részesülhet, mint 
amennyit befizet a közös alap-
ba. Beszélt az idei aszálykárok-
ról is, amelyek következménye-
ként 40 százalékkal kevesebb 
kukorica és fele annyi takar-
mány termett, mint az előző 
években. Idén a szokásos csapa-
dék 115 milliméterrel, mintegy 
30 százalékkal volt kevesebb 
a szükségesnél. Az államtitkár 
hozzátette: január 1-től új kár-
talanítási rendszer mûködik, és 
az állattenyésztőket is segítik az 
előrehozott kifizetésekkel. 

Czervák György beszélt arról 
is, hogy Magyarország elsőként 
kezdeményezte Brüsszelben, 
hogy az Európai Unió foglalkoz-
zon a szélsőséges időjárás okoz-
ta károkkal, így abban bíznak, 
hogy ennek hamarosan lesz 
majd eredménye. Ezzel együtt 
a kormány kiemelten kezeli az 
aszály elleni védekezést, és ezt 
a stratégiát hamarosan társa-
dalmi vitára fogják bocsátani. 
Fontosnak tartják, hogy azokat 
támogassák, akik biztonságos 
élelmiszert termelnek. 

Palkovics Péter, az MVH elnö-
ke bejelentette, hogy a sajtótájé-
koztatóval egyidőben már folya-
matban van a 2012. évi terü-
letalapú támogatás (SAPS) elő-
legfizetése. A támogatás kerete 
eléri a 294 milliárd forintot, ami 
14 milliárddal több, mint tavaly. 
A támogatás összege hektáron-
ként maximum 60 963 forint, 
ami 2900 forinttal több a tava-
lyinál. December 1-éig várható-
an mintegy 140 milliárd forintot 
fog kifizetni az MVH. Emellett 
elindul a különleges tejtámoga-
tás előlegfizetése is, amelynek 
keretében összesen csaknem 
6,4 milliárd forintot kapnak a 
termelők. Az említett támoga-
tásokban idén mintegy 170 ezer 
gazdálkodó részesül. Ez nagy-
ban segíti a tevékenységüket, és 
jelentősen hozzájárul verseny-
képességük növekedéséhez. 
– derült ki egyebek között az 
érdi sajtótájékoztatón. 

 Bálint Edit

A mosolygós piros almák ládaszám várnak még értékesítésre, de a tél elõtt biztosan gazdára talál a zamatos 
gyümölcs, mert folyamatosan érkeznek a vevõk a hûtõház boltjába
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T. Mészáros András, Érd polgármestere is a sajtótájékoztató vendége volt 
– kezdés elõtt jutott egy kis idõ ismerkedésre, beszélgetésre is

Romics Ervin házigazdaként köszöntötte a jelenlévõket, és néhány szóban 
bemutatta az Elvira major gazdálkodását
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A Szegedi  Egyetem  diákjai 
október  20-i  gyûlésükön  pon-
tokba  foglalták  demokratikus 
követeléseiket.  Hatásukra  és  a 
poznani  munkásfelkelés  hírére 
a  Budapesti  Mûszaki  Egyetem 
(BME)  hallgatói  október  22-én 
nagygyûlést rendeztek az egye-
tem aulájában.  Itt elhatározták, 
hogy  másnap  délután  3  órára 
a  lengyel  néppel  szimpatizáló 
tüntetést hirdetnek a budapesti 
egyetemistáknak és főiskolások-
nak. A  demonstráció helyszíne-
ként  a  lengyel–magyar  barátsá-
got jelképező Bem József szob-
rát jelölték meg.

(Vernóczy György: Harmad
éves hallgatója voltam akkor a 
BME gépészmérnöki karának. 
A K épületben volt óránk dél
után, ahonnan az előadást köve
tően hazakészülődtünk. Az aula 

dugig volt diákokkal. Nem pro
pagálták a nagygyûlést, mégsem 
lehetett egy gombostût sem leej
teni, akkora volt a tömeg. Nagy 
nehezen átverekedtem magam, 
és hazamentem. Másnap reggel 
nyolctól előadás volt. Normális 
rendben ment az oktatás, nem 
éreztem semmi különöset, min
den a szokott medrében folyt.)
Október  23-án  reggel  a  diá-

kok  által  meghirdetett  len-
gyelbarát  rokonszenvtüntetést 
bejelentette  a  rádió.  Délben  a 
Kossuth  rádió  megszakította 
tervezett  adását,  és  beolvasta 
a Belügyminisztérium közlemé-
nyét a tüntetés betiltásáról.
A tüntetésre való készülődést 

ekkor már  nem  lehetett megál-
lítani. A tüntetés betiltása  ellen 
még a pártszervezetek  is  azon-
nal tiltakozni kezdtek, sőt, a PB 

tiltó  határozata  ellenére  a  párt 
ifjúsági  szervezete,  a  DISZ  is 
úgy  döntött,  hogy  részt  vesz  a 
tüntetésen, és felszólította vala-
mennyi  tagját  az  akció  támo-
gatására.  14.23-kor  a  Kossuth 
rádió megszakította mûsorát, és 
beolvasta a Belügyminisztérium 
újabb,  a  tüntetést  engedélyező 
határozatát.  A mûegyetemisták 
menete  délután  fél  háromkor 
a  Budapesti  Mûszaki  Egyetem 
épületétől indult el.

(Vernóczy György: Úgy emlék
szem, hogy 2 órára nagygyûlést 
hirdettek az egyetem belső udva
rába. A honvédelmi tanszék 
vezetője, Tropelczer örnagy 
rövid beszédet mondott. Közölte, 
hogy tüntetés lesz, rendben, 
összekarolva vonuljunk, nehogy 
idegen elemek férkőzzenek 
közénk. Aztán elindult a szin
te néma menet, csak magunk 
között beszélgettünk. Huszan 
lehettünk egy sorban. Később 
szimpatizánsok csatlakoztak 
hozzánk, de csak a menet végén 
jutott hely számukra. A házak 
ablakaiból lelkes emberek inte
gettek, néha hangosan éltettek 
bennünket. Majd nyitott teher
autók jöttek, valószínűleg már 
korábban szervezett, munkás 
kinézetû férfiakkal a platón, 
akik hangosan kiáltották, hogy 

vesszen Rákosi, vesszen a párt. 
Megérkeztünk a Bem térre, a 
szobor bal oldalán jutott hely 
nekünk. Az ELTE diákjai már 
ott voltak.)
A tüntetés  végállomásaként 

meghirdetett  Bem-szobornál 
Veres Péter  felolvasta  az  írók 
kiáltványát,  amely  a  többi 
között  a  következő  követelé-
seket  tartalmazta:  Nagy Imre 
legyen  ismét  a  miniszterelnök, 
a Szovjetuniótól független nem-
zeti politika, nagyobb demokrá-
cia  a  közéletben,  az  erőszakos 
mezőgazdasági  kollektivizáció 
leállítása,  szabad  parlamenti 
választások,  a  gyárak  munkás-
tanácsok  általi  irányítása. 
Ezután Sinkovits Imre  elszaval-
ta  a  Szózatot,  majd  a  diákok 
megkoszorúzták  a  szobrot. 
A tüntetők  létszáma  ekkor már 
mintegy  100 000  fő  lehetett,  és 
a  tömegnek  igazából  nem  volt 
vezetője.  Az  emberek  kivágták 
a  zászlókból  a  szovjet  mintájú 
címert,  a  tömeghez  csatlako-
zó  egyenruhás  katonák  pedig 
letépték  sapkájukról  a  vörös 
csillagot. A tüntetés a beszédek 
elhangzása  után  nem  oszlott 
fel,  hanem  többek  javaslatára 
a  menet  elindult  a  Parlament 
felé,  meghallgatni  Nagy  Imrét. 
A tömeg  a  Margit  hídon  át 
vonult. 17 órakor ért a Kossuth 
térre az első csoport, de 18 órára 
már a tér és a környező utcák is 
megteltek. Kb. 2-300 000 ember 
gyûlhetett össze a téren. 

(Vernóczy György: Az Ország
ház kupolájának tetején vörös 
csillag világított. A tüntetők 
követelésére lekapcsolták a 
fényt. Közben besötétedett. Erdei 
Ferenc próbált beszélni a tömeg
hez, míg Nagy Imrére vártunk. 
Nem jutott szóhoz, mert kifü
tyülték. Nagy Imre szónoklata 
után a tömeg egy része a Bajcsy 
Zsilinszky úton, majd a Tanács 

Nem voltam forradalmár, csak résztvevõ
Csendes tüntetésnek indult, a népakarat hangos köve-
telésben nyilvánult meg, végül véres drámában forrta 
ki magát a nemzet lefojtott indulata. Történelmi ese-
ménysor és egy szemtanú visszaemlékezései – 1956. 
október 23-a története a politikában és a szürke tö-
megben.

és a Múzeum körúton a Rádió 
Bródy Sándor utcai épületéhez 
vonult. Nekem már csak az utca 
elején, a Múzeumkert rácsoza
tának kőkerítésén jutott hely. 
A Múzeum körúton katonai 
teherautók álltak, meglehetősen 
„laza” öltözetû honvédekkel a 
fedélzeten. Lövéseket hallottunk 
a Rádió épülete felől, de az utcá
ba bejutni az emberáradat miatt 
nem lehetett. Este fél tíz felé 
indultam haza, a közeli Ráday 
utcában laktunk. Útközben, a 
Kálvin téren a tüntetők egy fel
borított villamost álltak körül. 
A kalauz állt a kocsi oldalán, 

szólt a hallgatóságához, közben 
pedig villamosjegyeket szórt szét. 
Nem voltam forradalmár, csak 
résztvevő. Az egyetemen kapott 
kék igazolványomra viszont 
nagyon büszke voltam. Alig vár
tam, hogy igazoltatáskor meg
mutathassam. Megköszönték, 
hogy mûegyetemista vagyok.)
  Szöllős István

Vernóczy György József Érden 
lakó  aranydiplomás,  okleveles 
gépészmérnök  1956.  október 
23.  emlékére  verset  írt  1996. 
október  23-án  Mi  ott  voltunk! 
címmel.

aktuális

Mi ott voltunk! Valóban ott voltunk,
Azon a hűvös októberi délutánon.
Kart-karba öltve lelkesen vonultunk,
Hittük felébredtünk, ez már nem álom.

Mi ott voltunk, s erről nem kell igazolás,
Hömpölygott menetünk, mint megáradt  folyó
Az elnyomás ellen indult támadás
Hittük, mit teszünk igaz és jó.

Mi ott voltunk százezer magunkkal
Tereket megtöltő, mámoros ifjúság,
Készen ha kell, harcra a zsarnokkal,
Hittük, hogy létezik szabadság!

Mi ott voltunk és nem voltunk hősök.
Tettük a dolgunk és nem néztünk hátra,
Büszkék lehettek ott ránk az ősök,
Az utcán született a harci várta.

Mi ott voltunk és szentül hittük,
A forradalom az egyetlen kiút,
A tankok után sírva temettük
A mellettünk harcoló lányt és fiút.

Mi ott voltunk és itthon maradtunk.
Vállalva tetteink gyalázatát,
A kötelet, mit nem birt nyakunk,
A börtönt, jövőnknek halálát.

Negyven év után már nem gondolkodunk.
Őszülő hajjal, de felemelt fővel,
Egy kicsit tán büszkén, hogy ott voltunk,
Mert ott voltunk ezelőtt egy  emberöltővel.

A rengeteg hazug, a belemagyarázó
A mi vérünk folyt és patakká nőtt,
Érdemet kovácsló hullagyalázó
Ott sem volt, de ha igen, reánk lőtt!

Mi valóban ott voltunk, balonkabátban,
Jelszavak születtek, mit zengtünk ott,
Kezünkre égett gyertyák lángjában
Nemcsak szánk, szívünk is ordított

Mi ezután jött, már élő történelem.
Nem volt hangzavar, néma lett szánk,
Nem vettük észre, az egész egy gyötrelem,
Nem is gondoltuk, mi vár reánk.

Nos, eljött és itt van közöttünk.
Nem tudunk vele mit kezdeni,
Elherdált ország, eladott becsületünk, 
Mégis csak kell nekünk emlékezni!

Kihal a korosztály, ki valóban ott volt,
Hogy nincs köszönet, megszoktuk már.
De, hogy olyan szónokol, ki ott sem volt,
Ez nekünk is sok, de üres a tár!

Nyugszik a fegyver, elült a harc,
Ötvenhat régmúlt eszköz csupán.
Nem mondom, ez volt a kudarc,
De valóban ott voltunk, gyermekként, sztán!

A lyukas zászlók, a benzines palackok,
Kézzel vontatott lövegek hada,
Ott voltak tényleg hős pillanatok,
Mert ott voltunk, mint a szabadság csapatai!

Epilógus:
Ködbe vész, elszáll e történelmi szakasz,
Néhányan élünk még, fele itt, fele ott.
Reméljük, vár még ránk néhány tavasz,
De a szabadság valahol ott megfogott…

Mi ott voltunk! 
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Érd városa kedd délelőtt 1956 
forradalmárjaira, mártírjaira 
emlékezett. A Fő téri emlékmû 
szikrázott a napfényben – a 
tavaszias idő nem borút, bána-
tot sugallt, hanem örömöt és 
megújulást, bár ezen a napon 
az emlékezésé volt a főszerep. 
Ahogy T. Mészáros András 
beszédében hangsúlyozta: 
emlékezzetek az áldozatokra, 
és soha ne feledjétek a gyilko-
saikat.

– Ma együtt emlékezik a jobb- 
és a baloldal. A nemzet olda-
láról azok, akik saját maguk, 
családtagjaik révén cselekvő 
részesei voltak a forradalom-
nak, majd elszenvedői lettek a 
forradalmat követő több mint 
40 éves kommunista rendszer-
nek. És emlékeznek a balolda-
liak, akik a kommunisták pártja 
révén építették életüket és kar-

rierjüket. Eme építkezés során 
jutottak 40 évig politikai, majd 
az utolsó 20 esztendőben gaz-
dasági hatalomhoz. Azt, hogy 
„kommunista kutyából nem 
lesz demokratikus szalonna”, 
legfényesebben a forradalom 
50. évfordulójára időzített rend-
őrterror igazolja. Vak és hazug, 
aki nem látja a párhuzamot. 
Aki látja, az tudja: nem lehet 
soha őszinte a baloldal jelenléte 
a szabadságharcra emlékezők 
sorában. Emiatt engesztelhetet-
len ellenségei mindannak, ami 
a szabadságharcból és a mártí-
rok emlékéből építkezik. Emiatt 
átlátszó minden törekvésük, ami 
arra irányul, hogy kérdésessé 
tegye a magyar nemzet közös-
ségének a szabadság, a demok-
rácia iránti elkötelezettségét. 
Nincs is más fegyverük, csak 
ez. Mert nem értik az emberek 

szabadság iránti vágyát; soha 
nem értették, mi vitt rá huszon-
éves fiatalokat arra, hogy éle-
tüket áldozzák a hazáért, a 
szabadságért. Ezért támadnak 
azóta is, persze legtöbbször 
hátba, keresve mindig a külső 
„barátot”, s megtalálva azt, hol 
a Vörös Hadsereggel támadó 
Szovjet-, hol a „vörös” Daniellel 
támadó Európai Unióban. De 
minden ilyen törekvésükön átüt 
a félelem. A félelem az új hely-
zettől, amely egyszerre meg-
változtatta öröknek hitt status 
quo-jukat. Azt az „előjogukat”, 
amelynek alapján zsákmányuk-
nak hitték ezt az országot majd’ 
ötven évig. De most ennek vége. 
Érzik, tudják, hogy vége. Nem 
véletlen hát, hogy a mai napot 
tûzték ki kampányuk nyitónap-
jává. Mert a baloldal ebben az 
évben sem emlékezik, hanem 
újra támad. Ezúttal nem rend-
őrökkel – ezt ma szerencsére 
nem tehetik –, hanem azzal, 
hogy harcot hirdet, csatasorba 
állít. Lehet-e ennél cinikusab-
ban viszonyulni a szabadság-
harc emlékéhez? Azt hiszem, 
nem. De szánalmas módon 
mégis a kormányzás képességét 
hazudják, pedig képtelenek az 
egységre, mert a céljuk nem a 
nemzetért való közös cselekvés, 
hanem az elveszett, de vissza-
szerezhetőnek vélt zsákmány 
feletti marakodás. A következő, 
a sokadik egymillió megszerzé-
se – hangsúlyozta T. Mészáros 
András, azzal zárva szavait: a 
mártírok szívén, emlékén nem 
fog semmilyen gyalázat – se 
akkori, se mai. 

Aradszki András országgyû-
lési képviselő beszédében 1956 
októberének eseményeire és 
Mindszenty József bíborosra 
emlékezett. 

– Százötvenezer ember állt 
a világ legnagyobb fegyveres 
erejével szemben. Józan ésszel 
nézve reménytelen vállalkozás, 
csakhogy ilyenkor nemcsak 
a józan ész, hanem a szív is 
diktál. Az igazságérzet, a csa-
lád- és a hazaszeret, valamint 
a szabadság vágya az, ami a 
hajtóerőt adja. A hit egy ter-
mészetfeletti igazságosságban, 
amit az embernek követnie kell. 
A lélek vágya legyőzte a félel-
met, majd a zsarnokságot. Ma, 
1989 után 23 évvel is sokszor 
szembesülünk azzal, hogy sza-
badságharcot kell vívni, mert 
érezzük, hogy a magyar világ, 
amelyben élnünk kell, még 
mindig nem a valódi szabadság 
és igazságosság világa. Valakik 
még mindig diktálni akarnak 
nekünk. Kényszerítő helyzetbe 
hoznak, becsapnak és zsarolnak 
minket. Most nem lőfegyverek 
határozzák meg a jövőt, hanem 

„Emlékezzetek az áldozatokra, és soha ne feledjétek a gyilkosaikat”

Fõhajtás 1956 mártírjai elõtt
Kommunista kutyából nem lesz demokratikus sza-
lonna – fogalmazott ünnepi beszédében T. Mészáros 
András polgármester. A város kedd délelõtt emléke-
zett 1956 eseményeire, mártírjaira. Aradszki András 
országgyûlési képviselõ Mindszenty József herceg-
prímást idézte emlékezetünkbe, hangsúlyozva: a jövõ 
alakításában nemcsak a józan észnek, hanem a szív-
nek is szerepet kell kapnia. 

olyan pénzügyi, gazdasági csap-
da, amit ésszerû és kiszámítható 
gazdaságpolitikának álcáznak. 
A racionalista okosoktól azt hall-
juk: esztelenség szembemenni a 
mindent irányító pénzvilággal, 
mert biztos a bukás – inkább 
be kell simulni az elvárások 
rendszerébe. Csakhogy ’56 nem 
ezt az örökséget hagyta ránk. 
Hanem azt, hogy nemcsak a 
józan ész, hanem a szív is dik-
tál. Miniszterelnökünk a jövő 
Európájáról beszélve néhány 
napja fejtette ki az Európai 
Néppárt ülésén, hogy csak a 
józan ész, a gazdasági racionali-
tás nem lesz elég. Európának be 
kell látnia: versenytársai hasz-
nálnak lelki felhajtóerőket is, 
spirituális, ha úgy tetszik, val-
lási felhajtóerőket; lelkileg jobb 
állapotban vannak, mint mi 
vagyunk. Ezért a józan ész mellé 
a szívünket is oda kell tenni 
– ez a kettő együtt újíthatja meg 
Európát. Hogy lehet mindezt 
megvalósítani? Van-e egyáltalán 
olyan példakép, aki soha nem 
volt politikai szélkakas, tudott 
buzdítani, és kiállni a valódi sza-
badság és igazságosság mellett? 
Szinte alig beszélünk manapság 
arról a személyről, aki az ’56-os 
forradalom és szabadságharc fő 
jelképe, és aki az állandóságot 
tudta megtestesíteni az örök 
értékek mellett való követke-
zetes kiállásával – Esztergom 
érsekéről, Magyarország her-
cegprímásáról, Mindszenty 
Józsefről beszélek. Az elszá-
moltatás jogos igényével ő is 
szembesült ’56 novemberében, 
és a véleménye a következő 
volt: a törvényes felelősségre 
vonásnak független és pártatlan 
bíróság útján kell bekövetkez-

nie. A magánbosszúkat ki kell 
küszöbölni; a bukott rendszer 
részesei és örökösei felelőssé-
get viselnek saját tevékenységü-
kért. Ennek az útmutatásnak a 
szellemében kell tekintenünk a 
már folyamatban lévő ügyekre 
és a jövőben megindítandókra. 
Figyeljük fel a bíborosra – ’56 
alakjai közt ő messze kimagas-
lik, mert nem hatott rá a napi 
politika, nem hódolt be sen-
kinek és nem volt karrierista. 
Csupán Istenét és hazáját sze-
rette. 

„Ha lesz egymillió imádkozó 
magyar, nem félek a jövőtől” 
– ez volt az alapvető meggyőző-
dése. Erősödjünk hát lélekben, 
az eszünk mellett a szívünkre 
is hallgassunk, mert így elér-
hetjük, sőt, csak így érhetjük el 
a vágyott szabad és igazságos 
társadalmat. Emlékezzünk hát 
méltósággal a szabadság és az 
igazságosság hőseire – azokra 
is, akikre a kommunista veze-
tők utódai hat évvel ezelőtt 
rátámadtak Budapesten, figyel-

meztetésül, nehogy elfelejtsük a 
szocialisták hőskorát. Csakhogy 
elfelejtették: nincs már itt a 
nagy testvér, tankokkal, ágyúk-
kal, légierővel. Adja Isten, hogy 
sem ők, sem utódaik soha ne 
térjenek vissza – zárta szavait 
dr. Aradszki András. 

A megemlékezésen fellép-
tek a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola diákjai, akik 
1956 őszének eseményeit eleve-
nítették fel, illetve F. Nagy Erika 
előadómûvész, aki Wass Albert 
A láthatatlan lobogó címû költe-
ményét szavalta el. Az ünnepség 
koszorúzással zárult. Elsőként 
Érd Megyei Jogú város nevében 
Aradszki András, T. Mészáros 
András és Segesdi János alpol-
gármester hajtott fejet a forra-
dalom mártírjai előtt, majd a 
frakciók, pártok, szervezetek, 
intézmények, iskolák képvise-
lői és az érdi megemlékezők 
helyezték el koszorúikat, virá-
gaikat a talapzatnál, tisztelegve 
1956 forradalmárai előtt. 

 Ádám Katalin

A városvezetés, a frakciók, a pártok, az intézmények és iskolák képviselõi 
tisztelegtek 1956 mártírjai elõtt 
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1956 õszének eseményeit a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola diákjai 
elevenítették fel

T. Mészáros András: Soha nem lehet õszinte a baloldal jelenléte a sza-
badságharcra emlékezõk sorában
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. október 29 – november 4.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu. Kérjük, 
iratkozzon fel hírlevelünkre! 
Jegyvásárlás: Hétfő: 10-18 
óráig, kedd-csütörtök 8.30-
15.30, péntek 8.30-12.00.

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei  bérbe  vehetők  kulturális, 
közművelődési  alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Száraz Istvánné 
06-23/365-490/112

Vitalitás Klub

Információ: Makai József
06-20/911-4652

www.vitalitasklub.com
Október 29. hétfő 17 óra
Dumaparti, esetleg nótázás is

Varga Zoltán Rováskör
Czippán István
06-30/96-00-566

Október 30-án, kedden 17 órakor
Megalitok Tászoktetőn
Előadó: Friedrich Klára
Az előadás után Szakács 
Gábor megemlékezése Varga 
Zoltánról.

Kiállítások:
A Művelődési Központ kamara-
termében Irka Galéria 
kiállítás. Megtekinthető: október 
31-ig

Az előtéri kiállítótérben
november 5-ig
Az agyagvirág művészete

Polgár Ági kézzel alkotott 
agyagorchideái láthatók

Előzetes:
2012. november 17-én, szombaton 9-12 
óráig
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására. További információ: 
Czinderné Bea 06 20 448-5121

2012. november 18-án, vasárnap 15 órakor
Daniel Glattauer: 
Gyógyír északi szélre
Főszereplők: Fullajtár Andrea, 
Őze Áron
A modern technikának köszön-
hetően is létrejöhet találkozás 
nő és férfi között. Emmi e-
mailben szeretné lemondani 
egy magazin előfizetését, de 
félreüt egy betűt és levele vélet-
lenül Leónál köt ki. Minthogy 
újra meg újra a rossz címre 
ír, Leo egy idő után kénytelen 
felvilágosítani őt a tévedéséről. 
Így veszi kezdetét a különleges 
levélváltás, melynek során 
egyre közelebb kerül a férfi és 
a nő, míg végül kénytelenek 
feltenni maguknak a kérdést: 
találkozzanak-e? És ha igen, 
hogyan tovább? A lebilincselően 
szórakoztató darab megszólít 
fiatalt, időst, magányost, csa-
ládost, mindenkit, aki szereti 
látni mindennapjaink ellen-
mondásait, emberi útvesztőit.
Alkalmi belépőjegy: 2800 Ft.

Katalin-bál
2012. november 17-én,  
szombaton 20 órától
Játszik a Rozbora zenekar.
Büfé, tombola, családias han-
gulat. Belépő: 3000 Ft.
Jegyek csak elővételben kapha-
tók Zelenka Ilonkánál.
Telefon: 364-097,  
vagy 06-30/597-88-17

2012. november 24-én, szombaton  17 órakor
az Apostol együttes koncertje
Belépő: 2500.- Ft

2012. november 25-én, vasárnap 11 órakor
„Apa, figyelj rám!” 
Halász Judit koncertje
Belépő: 2000 Ft.

Felhívás Betlehem készítésére
A Szepes Gyula Művelődési 
Központ betlehemes kerámia- 
kiállítást rendez, melyre kiállí-
tók jelentkezését várja.
A kiállításra készülő alkotások 
kapcsolódjanak a karácso-
nyi ünnepkörhöz, betlehemi 
jelenetet, annak szereplőit 
ábrázolják. A kerámiákat 
készíthetik a jelentkezők egyé-
nileg, de közösségi alkotások 
is bemutatásra kerülhetnek. 
Várjuk művészek és amatőrök, 
valamint művészeti iskolák, 
művészeti csoportok közös 
munkáját is. A kiállításra egy 
alkotó vagy alkotóközösség 
legfeljebb három népi- illetve 
iparművészeti jellegű, tárlóba 
illetve falra kihelyezhető kerá-
miaalkotást adhat be.

Az alkotások beadási ideje: 
2012. november 26-tól 28-ig (hétfő, kedd, 
szerda) 8-18 óráig a Szepes Gyula 
Művelődési Központban (Érd, 
Alsó u. 9.).
Bővebb információ: Lukács 
Orsolya 23/365-490/102-es 
mellék

 
Érd, Budai u. 4. Tel.: 23/363-036, 
www.foldrajzimuzeum.hu

A Magyar Földrajzi Múzeum 
állandó kiállításai:
•  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói
Az újonnan kialakított múze-
umpedagógiai foglalkoztatóban 
szeretettel várjuk az óvodás, 
általános- és középiskolás tanu-
lókat múzeumi órákra.
Előzetes egyeztetés: Buttinger 
Dániel múzeumpedagógus 
06-23/363-036

Időszakos kiállítás: 
„Közel Afrikához” 
Magyar László életútját, mun-
kásságát mutatja be.
A kiállítás anyagához múzeum-
pedagógiai óra igényelhető 
Buttinger Dániel múzeumpeda-
gógustól.

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

Kínai gyógyászat 
November 21-től, havonta egy 
alkalommal a József Attila 
Szabadegyetem 5 előadásból 
álló ismeretterjesztő sorozata 
indul a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban.
Témáink:
•  A Qi Gong, azaz mozgás-

terápia, a test energiáinak 
hasznosítása 

•  Akupresszúra
•  A regeneráció filozófiája
•  A tibeti orvoslás 
•  A keleti orvoslás és a 

modern orvostudomány
A sorozat házigazdája: P. Szabó 
József sinológus 
Vendégei: Gervai Miklós 
András mozgásterapeuta, dr. 
Bittó Gyula, dr. Bartha József 
és Bartha Edina, dr. Czeizel 
Endre.
Részvételi díj: 5 alkalmas bérlet 
2000 Ft (elővételben kapható)
Napijegy: 500 Ft
Bővebb felvilágosítást a www.
csukalib.hu honlapon,
telefonon a 23-365470 számon, 
vagy személyesen a könyvtár-
ban kérhet

OlvasOlimpia!
Sokat olvasol? Úgy gondolod, 
hogy mindenkinél többet? Nos, 
akkor mérd össze a többiek-
kel, hogy tényleg így van-e! 
A Gyerekkönyvtárban most azt 
keressük, hogy vajon melyik 

olvasónk olvas a legtöbbet. Ha 
te is ringbe szállnál a Tanév 
Legolvasottabb Diákja címért, 
ne habozz, regisztrálj nálunk 
a versenyre, ahol megkapod a 
speciálisan erre készített olva-
sójegyedet!
A versenyben való részvétel 
feltételei:
–  érvényes Gyerekkönyvtári 

tagság a 2012/2013-as tan-
évben

–  legfeljebb középiskolás, nap-
pali tagozatos diák

Jelentkezz a könyvtárban!

Könyvtári részlegeink
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő:   zárva
kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök: 12 – 17 h
péntek: 12 – 16 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
hétfő:   zárva
kedd:   10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  12 – 17 h

POLI-Art tárlat
A POLY-ARt hagyományos,  

közös tárlatának megnyitója

2012. november 9-én,  
pénteken 18 órakor

lesz a Szepes Gyula Művelődési 
Központban.

Az alkotásokat, alkotónként  
és technikánként

2-3 művet november 5-én  
és 6-án, 9 és 18 óra  
között lehet leadni

a művelődési központban.

Somfai István, a kuratórium elnöke

Karácsonyi Vásár
Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
kézműves kereskedők  

jelentkezését várja 

a Városi Karácsonyi Vásárra 
(helyszín: Érd, Fő tér, sétálóutca)

Jelentkezni Krasznai Tímeánál 
lehet, a 06 30 625 8006-os  

telefonszámon

A vásár december  
15-24. között tart.



Érdi Újság 7

október 29. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Domoszló, 50/29. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Csillagszem
15:15 Négyszemközt 
15:35 Érdi Panoráma
16:05 Csillagszem
16:35 Ízőrzők Domoszló, 50/29. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:05 Magyarok az emberevők földjén 14/7. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

17:35 Polgár-társ
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Húsvéti hagyományok 

12/7. ismeretterjesztő és kulturális film-
sorozat 30’ 

19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Magyarok az emberevők földjén 14/7. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

21:45 Híradó
22:00 Ízőrzők Domoszló, 50/29. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

22:30 Négyszemközt ism.
22:50 Polgár-társ

október 30. kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Domoszló, 50/29. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

09:00 187 magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Csillagszem
11:30 Itthon – Otthon Húsvéti hagyományok 

12/7. ismeretterjesztő és kulturális film-
sorozat 30’ 

15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Domoszló, 50/29. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem A százados hite 60’ 
17:35 Itthon – Otthon Húsvéti hagyományok 

12/7. ismeretterjesztő és kulturális film-
sorozat 30’ 

18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 41. rész 
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 41. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

október 31. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Magyarok az emberevők földjén 14/7. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Domoszló, 50/29. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:20 Polgár-társ
10:50 Fény-kép
11:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 41. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Ízőrzők Domoszló, 50/29. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem A százados hite 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Húsvéti hagyományok 

12/7. ismeretterjesztő és kulturális film-
sorozat 30’ 

19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Számvetés 6/3. 

magyar dokumentumfilm sorozat, 45’ 
rendező: Tóth Péter Pál 

21:00 Híradó ism.
21:20 Mozgás ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:10 Itthon – Otthon Húsvéti hagyományok 

12/7. ismeretterjesztő és kulturális film-
sorozat 30’ 

november 1. csütörtök
08:00 Híradó 
08:20 Mozgás
08:50 Négyszemközt
09:05 Csillagszem
09:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 41. rész 
10:05 Polgár-társ

10:35 Számvetés 6/3. magyar dokumentumfilm 
sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 

11:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 41. rész 
15:50 Mozgás
16:20 Csillagszem
16:50 Négyszemközt 
17:10 Polgár-társ
17:40 Ízőrzők Domoszló, 50/29. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

18:10 Számvetés 6/3. magyar dokumentumfilm 
sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 

19:00 Négyszemközt, 
beszélgetés aktuális témákról

19:25 Vers Joó Lászlóval
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 

Megbocsáthatatlan bűn 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 41. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

november 2. péntek
08:00 Négyszemközt
08:20 Bibliai Szabadegyetem 

Megbocsáthatatlan bűn 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Számvetés 6/3. magyar dokumentumfilm 

sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 
10:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 41. rész 
11:05 Négyszemközt
11:20 Fény-kép
15:00 Négyszemközt 
15:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:50 Számvetés 6/3. magyar dokumentumfilm 

sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 
16:35 Négyszemközt 
16:55 Fény-kép
17:25 Polgár-társ
17:55 Mozgás
18:25 Itthon – Otthon Húsvéti hagyományok 

12/7. ismeretterjesztő és kulturális film-
sorozat 30’ 

19:00 Négyszemközt,  
beszélgetés aktuális témákról

19:25 Vers Joó Lászlóval
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:45 Négyszemközt ism.
21:05 Bibliai Szabadegyetem  

Megbocsáthatatlan bűn 60’ 
21:25 Mozgás
22:25 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

november 3. szombat
09:00 Négyszemközt
09:20 Polgár-társ
09:50 Fény-kép
10:20 Ízőrzők Noszvaj, 50/30. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:50 Kézilabda-mérkőzés
14:55 Négyszemközt
15:10 Csillagszem
15:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:10 Számvetés 6/3. magyar dokumentumfilm 

sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 
17:00 Bibliai Szabadegyetem 

Megbocsáthatatlan bűn 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Noszvaj, 50/30. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Csillagszem
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 41. rész 
20:30 Tízezer nap 

magyar filmdráma, 103’ 
rend.: Kósa Ferenc 
fsz.: Kozák András, Molnár Tibor 

22:15 Érdi Panoráma
22:45 Csillagszem

november 4. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem Megbocsáthatatlan 

bűn 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi 

magazin
11:50 Ízőrzők Noszvaj, 50/30. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Noszvaj, 50/30. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
Megbocsáthatatlan bűn 60’ 

17:00 Tízezer nap magyar filmdráma, 103’ 
rend.: Kósa Ferenc 
fsz.: Kozák András, Molnár Tibor 

18:45 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 42. rész 

19:45 Fény-kép
20:15 Mozgás
20:45 Polgár-társ
21:15 Érdi Panoráma
21:45 Fény-kép
22:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. október 29–november 4.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

Adás: 0–24 óráig. Vételkörzet: Érd város.
Elérhetőség: 87,8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz

 internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:  hírek napközben minden egész órában,
 Érd hírei napközben minden óra 30-kor.
6–11 Magazinműsor
  Szivárvány, Világjáró-magazin, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata
11–14 Paravánrádió
 Hitéleti műsor, Digitális kultúra, Live World
14–18  Közösségi magazin 

Kilátó – szatirikus magazin (m.v. Szakálos Dénes– 
Ágó Simon), WRC-magazin 

18–22  Katapult… 
Katapult az állatkertbõl, Sportmúzeum, Movie and Music 

22–06   Könyv–színház–muzsika 
Hangoskönyvek, bédekkerek igényes zenével…  

Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.
Telefon: stúdió – 23/363-411, hirdetésfelvétel – 30/958-4896

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

A Rádió 87.8 MHz műsorán

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

Böjte Csaba, illetve Gál Jenő szerzetes 
gondolatait, eszmefuttatásait hallhatják.

2013. január 1-jével ismét létre-
jönnek a magyar közigazgatás 
egykor szerves egységeit képe-
ző járások és járási hivatalok, 
amelyek a megyei kormány-
hivatalok kirendeltségeiként 
mûködnek majd. Érd is járási 
székhely lesz, járási hivatalához 
hét település tartozik a jövő-
ben: Diósd, Érd, Pusztazámor, 
Sóskút, Százhalombatta, Tárnok 
és Törökbálint. Október 18-án az 
érintett települések képviselői 
aláírták a járási megállapodást a 
Pest Megyei Kormányhivatallal. 

– A magyar közigazgatás igen 
jelentős pillanata ez, hiszen nagy 
változás kapujában állunk. Az 
érdi a megye egyik legnagyobb 
járása lesz, 120 ezer embert fog-
lal majd magába. A járási hiva-
tal megalakulása egyben azt is 
jelenti, hogy egyenlő eséllyel 
jut minden, a járás területén 
élő ember a közszolgáltatások-
hoz, jobb életminőséget, jobb 
lehetőségeket és gyorsabb ügy-
intézést kapva – hangsúlyoz-
ta T. Mészáros András polgár-
mester a Polgármesteri Hivatal 

tanácstermében tartott aláírási 
rendezvényen, amelyen a tele-
pülések vezetői, jegyzői, illetve 
a Pest Megyei Kormányhivatal 
képviselői vettek részt – köztük 
Tarnai Richárd kormánymeg-
bízott, aki a kormányablakok 
jelentőségéről és a közigazgatás 
átalakításáról beszélt.

– Míg most az ügyfelek ván-
dorolnak, kezükben egy-egy 
papírral a hivatalokhoz, a rend-
szer végleges átalakulásától, 
tehát jövő év végétől kezdve 
az ügyek vándorolnak majd, 
a lakosoknak csak egyetlen 
helyre, a kormányablakhoz 
kell elmenniük. Azon ügyek 
tekintetében, amelyeket eddig 
is helyben intéztek az állam-
polgárok, nem lesz változás, 
ám a bonyolultabb esetekben, 
amikor az OEP-hez vagy vala-
mely szakigazgatási szervhez 
kellett utazniuk a lakosoknak, 
leegyszerûsödik az ügyintézés: 
ezeket is helyben (azaz a járá-
son belül) lehet majd elvégezni. 
Ha az itt élők komfortosabban 
tudnak élni, kevesebb lesz a 
papírmunka, nem töltenek majd 
annyi időt utazgatással, akkor 
elmondhatjuk: jól végeztük a 
dolgunkat, jó megállapodáso-
kat írtunk alá. Ha mégsem így 
történik, nem leszünk restek 
kijavítani a hibákat, közösen 
az önkormányzatokkal, hiszen 
a települések választott vezetői 
tudják leginkább, mi a legjobb 
az itt élőknek. Ez a felismerés 
tükröződik a megállapodások-
ban is. Mindannyian a közjót 
szolgáljuk. Teljesen mindegy, 
hogy állami vagy önkormányza-
ti „mezben” vagyunk – mondta 
a kormánymegbízott, hozzáté-
ve: a közigazgatás átalakítása 
praktikus és nem ideológiai 
kérdés. 

Milyen változások várhatók januártól?

A járási megállapodást  

aláírták Érden
Az érdi járást alkotó települések múlt csütörtökön megállapodást írtak alá a Pest 
Megyei Kormányhivatallal. Jövõ év januárjától Érd járási székhely lesz, járási 
hivatallal, amely 120 ezer ember ügyét intézi majd. A hivatal sok feladatot átvesz 
az önkormányzatoktól, de az esetek többségében ugyanazok a munkatársak vég-
zik majd el ezeket, csak épp nem önkormányzati, hanem állami alkalmazottként. 
Alábbi cikkünkben a lakosságot érintõ legfontosabb változásokról is beszámolunk.

Hogy a járási hivatal milyen 
ügyekkel foglalkozik majd, és 
melyek maradnak meg önkor-
mányzati hatáskörben, arról 
lapunknak Csepregi Tibor, a 
Pest Megyei Kormányhivatal 
járási biztosa beszélt. 

– Az átállás lényege, hogy 
a korábban önkormányzathoz 
telepített államigazgatási felada-
tokat visszaveszik, és a jövőben 
járási rendszerben oldják meg 
ezeket. A 2011-es statisztikai 
adatok alapján az összes állam-
igazgatási ügyteher több mint 
negyven százaléka átkerül a 
járásokhoz. Ezeket a járási hiva-
tal vezetője – és annak helyettese 
– irányítja majd, alattuk dolgo-
zik a törzshivatal, ahol hatósági 
ügyintézők végzik a feladatokat 
jövő januártól. Az önkormány-
zatoktól a járásokhoz kerülnek 
az okmányirodák, és ide kerül 
hét szakigazgatási szerv is. 
A járásokhoz tartozik majd a 
földhivatal, a munkaügyi köz-
pont, az élelmiszerbiztonsági és 
állategészségügyi felügyelet, a 

népegészségügyi szakigazgatás, 
a szabálysértési ügyek intézése, 
illetve Pest megyében összesen 
hét járásban (köztük az érdi-
ben) egy új építésfelügyeleti és 
örökségvédelmi szakigazgatási 
szerv is megkezdi a mûködését. 
A gyámügyek szinte teljes egé-
szében a járáshoz kerülnek, csak-
úgy, mint a szociális ügyek egy 
része, azaz a normatív jellegû 
támogatások. Érdet, mint járási 
székhelyet érinti, hogy az első 
fokú építéshatósági feladatok 
a járási székhely jegyzőjéhez 
kerülnek – mondta a járási biz-
tos, hangsúlyozva: a lakosság-
nak január elsejével nem kell 
hatalmas változásra számítani, 
hiszen az esetek többségében 
az önkormányzat eddigi mun-
katársai végzik továbbra is e 
feladatokat, csak épp nem 
önkormányzati, hanem állami 
alkalmazottként.

– Az önkormányzatoknál 
marad minden olyan feladat, 
amely közvetlenül az adott 
település mûködését, életminő-
ség-javítását célozza – például 
a mûködtetés, az úthálózat, a 
közvilágítás, az ivóvízellátás, 
a temetkezéssel kapcsolatos 
ügyintézés. Értelemszerûen 
az önkormányzatoknál lehet 
igényelni továbbra is a nem 
normatív, hanem önkormány-
zati jellegû támogatásokat. 
A járási hivatal és az önkor-
mányzat között természetesen 
szoros együttmûködés lesz; 
Érden ráadásul egy épületben 
is mûködnek majd (a járási 
hivatal a Polgármesteri Hivatal 
okmányiroda felőli részébe köl-
tözik januártól). A járási hivatal 
egyébként a tervek szerint a hét 
minden munkanapján fogadja 
majd az ügyfeleket.

A nagy változások nem janu-
ártól, hanem 2013. októberétől 
várhatók, amikor országosan 
300, a megyében pedig mint-
egy 30 kormányablak nyílik 
meg, ahol egy helyen több mint 
kétezer államigazgatási ügy-
ben intézkedhetnek majd az 
állampolgárok – zárta szavait 
Csepregi Tibor. 

 Ádám Katalin

Tarnai Richárd kormánymegbízott 
és T. Mészáros András polgármes-
ter az aláírást követõen

Október 18-án az érintett települések képviselõi aláírták a járási megállapodást a Pest Megyei Kormányhivatallal
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Életre szóló élményekkel gazdagodtunk

Szeretném megköszönni, hogy az Alapítvány lehetõséget biztosí-
tott 19 atkári tanulónak arra, hogy négy felejthetetlen napot tölt-
sön kedvezményesen Erzsébet Tábor Lakitelek-Tõserdõn. Nagyon 
jól éreztük magunkat. A szállás, az étkezés, az idõjárás, a prog-
ramok, a helyiek kedvessége mind lenyûgözõ volt. Reméljük, 
jövõre is folytatódik az Erzsébet-program.

� H.�Krisztina

Szeretném megköszönni Önöknek azt a remek négy napot, amit 
Fonyódligeten eltölthettünk. Mindenki nagyon segítõkész és ked-
ves volt hozzánk, a gyerekek megismerkedhettek egy igazi nagy 
tábor hangulatával. Köszönünk szépen mindent, és további sok 
sikert kívánunk munkájukhoz.

� Derkovits�Gyula�Általános�Iskola

Engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg a szervezõk és a 
részt vevõ gyermekek, szülõk nevében a táborozási lehetõséget. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy az Õszi kirándulás pályázat 
keretében, iskolánk 3. b osztálya egy felejthetetlen õszi táboro-
záson vehetett részt, és ezáltal életre szóló élményekkel gazda-
godhatott.

� Bethlen�Gábor�Református�Általános�Iskola�és�Óvoda

Számomra az elmúlt nyár csodálatos élményt hozott. 
Nagymamaként fiammal és három unokámmal négy napot töl-
töttem együtt. A szállásunkon teljes ellátást kaptunk. A velünk 
egyidõben nyaraló gyerekek hasonló korúak voltak, gyorsan 
összebarátkoztak, és a mosolyuk, jókedvük magával ragadó volt. 
Vendéglátóink szavaiból a lakóhelyük szeretete, történelmük 
lebilincselõ ismerete, és a látogató fontossága áradt, amivel más-
hol kevésbé találkozunk. Sok természeti-építészeti érdekességet 
láttunk, nekem mégis az együtt töltött napok hangulata, és a 
gyerekek öröme a legnagyobb élmény.

 M.-né�N.�Kati

Az Erzsébet-program keretében meghirdetett Õszi kirándulás pályá-
zatnak köszönhetõen szeptember utolsó elõtti hetében felejthetet-
len napokat töltöttünk a fonyódligeti Erzsébet-táborban.
Az osztályközösség-építés szempontjából már nagyon idõszerû 
volt ez a kirándulás. Tudjuk, hogy nehéz két év áll elõttünk, 
amiben legfõbb feladatunk a tanulás lesz, így kihasználtuk ezt 
a lehetõséget.
Az odautazás nagyon jó hangulatban zajlott. A táborban eltöltött 
idõ napozással, strandröplabdázással és rengeteg beszélgetéssel 
telt. Ellátogattunk Fonyódra is, ahol megtekintettük a kilátót, 
a hajóállomást, a Millecentenáriumi Parkot és a díszkutat. 
Kivételesen örültünk annak, hogy ez a három nap nem volt tele-
zsúfolva programokkal, mert így lehetõségünk nyílt az osztályt 
újra összekovácsoló beszélgetésekre, strandolásra és sportolásra. 
A hely adottságai erre tökéletes terepet nyújtottak a rengeteg 
sportpályával és a gyönyörû stranddal, amit a szép idõ segítségé-
vel ki is tudtunk használni.
A kirándulás új lendületet adott az egész osztálynak a tanév aka-
dályainak sikeres legyõzéséhez.

� Az�Õszi�kiránduláson�részt�vett�tanulók

Az Erzsébet-program keretében idén több mint 100 
ezer ember, ebbõl több mint 30 ezer gyermek ré-
szesült kedvezményes üdülésben. A nyertes pályá-
zók rövid élménybeszámolóiból válogattunk, amelyek 
visszaadják az olvasónak a kirándulás és az üdülés 
során szerzett élmények hangulatát.

A Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. 
szeptemberben írta ki fûtéstámogatási 
pályázatát, amelyre az ország 47 leg-
hátrányosabb kistérségének alap- 
és középfokú oktatási intézményei 
jelentkezhettek. Az Erzsébet-utal-

vány brikettek fûtési célú hasznosí-
tására már a meghirdetés másnapján 
számos pályázati adatlap érkezett.

Az összesen 70 tonnányi érvényte-
lenített Erzsébet-utalványból készült 
brikettet öt intézmény nyerte el a 

beérkezés sorrendjében, az igényelt 
menynyiség arányában. A pusztado-
bosi Általános Iskola és Óvoda 10, a 
vajdácskai Általános Iskola és Napközi 
Otthonos Óvoda 25, a Zsadányi 
Református Általános Iskola 12, 
az ózdi Csépányi Általános 
Iskola 15, a II. Rákóczi 
Ferenc Körzeti Általános 
Iskola és Napközi 
Otthonos Óvoda 
Vilmányból 8 
tonna papírhul-
ladékból préselt 
tüzelõanyag for-
májában jut támo-
gatáshoz.

Az érvényes pályáza-
tok mellett voltak olyanok 
is, amelyek elbírálását az adat-
lap helytelen kitöltése nem tette 
lehetõvé. Ezek a pályázatok töb-
bek között hibás adatokat és hiányos 
sorokat tartalmaztak, az intézmény 
a rendelkezésre álló brikett mennyi-
ségnél nagyobb tételben kért támoga-
tást, vagy az adatlap nem tartalmazta 
a dátumot.

Az Erzsébet-utalvány briketteket a 
Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. jut-
tatja el az ország leghátrányosabb 
kistérségeiben mûködõ nyertes intéz-
ményekhez, Pusztadobos, Vajdácska, 
Zsadány, Ózd és Vilmány települé-
sekre. Az öt általános iskola és óvoda 
fûtési költségének csökkentéséhez 
jelentõs mértékben nyújt segítséget 
a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. bri-
kettpályázata.

Pusztadobos, Vajdácska, Zsadány, Ózd és Vilmány települése-
ken, az ország leghátrányosabb kistérségeiben mûködõ öt álta-
lános iskola és óvoda fûtési költsége lesz kevesebb idén télen, 
miután az intézmények az Erzsébet-utalvány brikettpályázatának 
nyerteseként több tonna fûtõanyaghoz jutnak hozzá.

Öt oktatási intÉzmÉny jut fűtÉsi 
támogatáshoz a brikettpályázattal
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Az Érdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és az Érdi 
Cigány Tanács Közhasznú 
Egyesület véleményének kiké-
résével készült egy nagyszerû, 
minden fontos körülményre 
kiterjedő, részletes és átfogó 
tájékoztató anyag az Érden élő 
cigány kisebbség helyzetéről. 
Ez az ismeretanyag az októberi 
ülésen került a képviselők asz-
talára, elsősorban azért, hogy 
megismerjék az érdi cigányság 
problémáit, illetve azokat a 
javaslatokat, amelyekkel hely-
zetükön javítani lehetne. 

Érd lakosságának mintegy 
tíz százaléka, hat-hét ezer fő 
roma származású. Közülük 
mindössze 50-60 jómódú vál-
lalkozó, a fennmaradó családok 
fele egykor a középréteghez 
tartozott, de mára elszegé-
nyedett, nincs állása, alkalmi 
munkákból próbálnak megél-
ni. Antunovits Antal, aki Ófalu 
önkormányzati képviselője is, 
elismerően szólt a tájékozta-
tó anyagról, és megköszönte a 
polgármesteri hivatal szociális 
munkásainak a pozitív hozzá-
állását és segítségét, amikor az 
ÁNTSZ képviselőivel végigjárták 
a problémás cigánycsaládokat. 
Balogh Csaba, az Érdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke zárt ülést kért volna, de 
kiderült, ilyen esetben a törvé-
nyi rendelkezés erre nem ad 

lehetőséget. Kifejtette: a tájé-
koztató anyag csak történelmi 
áttekintést kínál, de nem látta 
benne a megoldást a problémák-
ra. A roma önkormányzat már 
tett lépéseket azért, hogy soku-
kat rábírja, rendezzék a szûkebb 
lakókörnyezetüket, és építsenek 
legalább árnyékszéket az udva-
rukba! Szerinte a gondok gyö-
kere a munkanélküliség. Amíg 
nem oldják meg, hogy Balogh 
Csaba bírálta a városvezetést, 
hogy mindeddig „homokba dug-
ták a fejüket”, holott ő koráb-
ban figyelmeztetett, hogy 4-5 év 
múlva komoly problémák lesz-
nek! Ferencz Dóra jegyző mint 
munkáltató megvédte a hivatal 
roma referensét, aki jó szakem-
ber, és lelkiismeretesen teljesíti 
a rábízott feladatokat! Dr. Veres 
Judit gyermekorvosi tapaszta-
latait megosztva szólt hozzá a 
vitához, előrebocsátva, hogy a 
problémák megoldásában csak 
lépésről lépesre lehet haladni, de 
mindenképpen foglalkozni kell a 
kérdéssel, mert a roma lakosság 
népessége nagyon gyorsan nő, 
ismer olyan roma nagyapát, aki-
nek 45 unokája van! Hozzátette: 
egyetért azzal, hogy meg kell 
oldani a foglalkoztatásukat, de 
ennek érdekében is a legtöbbet 
kizárólag ők maguk, az érintet-
tek tehetik! A saját lakókörnye-
zetüket is nekik maguknak kell 
tisztán tartani, és gyermekiket 
is erre kell tanítani, szoktatni! 
A védőnői szolgálat rengete-
get tesz azért, hogy a szokás-
rendjüket helyesen alakítsák. 
Gyakran azért maradnak ki a 
gyermekek az iskolából, mert a 
család „elfelejt” reggel idejében 
felkelni! Nincsenek tekintettel 
órára, napirendre. A képviselő 
úgy látta, segítene, ha a város 
pályázna a lehetséges roma fel-
zárkóztatási programokra, hisz 
minden lehetőséget meg kell 
ragadni, mert ez a probléma 
csak nőhet! 

Tóth Tamás alpolgármester 
is támogatta a Balogh Csaba 
által javasolt, cselekvésre képes 
bizottság létrehozását, amely 
konkrét kérdésekkel és problé-
mákkal is tud majd foglalkozni. 
A tájékoztató anyag előterjesz-
tője, Segesdi János alpolgármes-
ter világossá tette, hogy ennek 
az ismeretanyagnak nem is 

volt célja megoldási javaslatok 
kidolgozása, mégis szerepelnek 
benne olyan tények, megállapí-
tások, amelyek a kivezető utat 
is felvetik, például a romák alul-
képzettségének felszámolása. 
Emlékeztetett: az önkormány-
zat nemegyszer tett kísérletet 
képzések szervezésére, sajnos, 
meglehetősen kevés siker-
rel. Ahogyan saját lakóhelyük 
tisztántartását, úgy a tanulást 
is maguknak kell megoldani. 
Milyen eszközei maradnak 
az önkormányzatnak, ha pél-
dául egy tálcán kínált, ingye-
nes képzés kudarcba fullad, 
mert nem vesznek rajta részt? 
A viszonossági elvet kellene 
tehát teljesíteni, hiszen manap-
ság rengeteg erőfeszítésbe meg 
pénzbe kerül a munkahelyek 
létrehozása, de élni is kell a lehe-
tőségekkel. Mórás Zsolt peda-
gógusként tudja, sokszor azért 
maradnak ki a roma gyerekek 
az iskolából, mert befogják őket 
is a „lomizásba”. A felnőtteknek 
meg kellene végre érteniük, 
hogy ha nem engedik iskolába 
csemetéiket, azzal csak növelik 
a roma munkanélküliek táborát, 
mert képzetlenül később sem 
fognak sehol elhelyezkedni! 

T. Mészáros András polgár-
mester a vitát lezárva, ismét 
emlékeztette a képviselőket, 
hogy ezúttal csak egy tájékoztató 
anyag került a közgyûlés elé, 
viszont támogatta, hogy ennek 
alapján készüljön egy olyan 
cselekvési program, ami segíti 
a romák helyzetének megoldá-
sát. Hozzátette: az ország eddig 
130 milliárd forintot költött a 
roma helyzet megoldására, de 
nem minden esetben pénz, 
hanem elsősorban szándék és 
életmódváltás kérdése, hogy 
bármilyen jó kezdeményezés 
eredményes is legyen. Ez az 
érdi romákra is érvényes: ha elő 
tudják segíteni, hogy ők maguk 
is akarják a változásokat, a cse-
lekvési program sikeres lesz, 
ellenkező esetben, nem. Kérte 
a képviselőket, gondolják végig, 
hogyan lehetne olyan cselekvé-
si programot kidolgozni, amely 
beilleszthető a törvényes kere-
tekbe, a rendelkezésre álló for-
rásokba, valamint az igények-
hez is igazodik

 Bálint Edit

A roma lakosság súlyos gondjai 
a munkanélküliségben gyöke-
reznek – mondta Balogh Csaba, 
az Érdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, aki 
megoldási lehetőségeket keres-
ve, október 19-én a Termál 
Hotel Ligetbe hívta konferen-
ciára a roma vállalkozókat, az 
Ipartestület elnökét, a helyi 
munkaügyi központ vezetőjét 
és mindazokat, akik segíthet-
nek, tanácsot vagy ötletet adhat-
nak, hogyan lehetne a romákat 
minél nagyobb számban foglal-
koztatni.

A tanácskozást Segesdi János 
alpolgármester nyitotta meg. 
Azzal kezdte beszédét, hogy 
a romák problémái kapcsán 
Kennedy elnök szavai jutot-
tak eszébe, aki a következőket 
mondta: Gyakran hallom a kér-
dést, mit tehet a haza értem, de 
azt ritkábban, mit tehetnék én 
a hazáért? Kifejtette: mindenki-
nek meg kellene előbb vizsgálni: 
megtett-e mindent, amit megte-
hetett, mielőtt segítségért fordult 
a közösséghez, hogy a társada-
lom mit tehet érte? Nem helyes 
az a gondolkodás, ha a nehéz 
életkörülmények között élők 
úgy vélik, bármit megtehetnek 
a túlélésért. Alapismeretekre, 
szakképzésre mindenképpen 
szükség van. Ha ezt a jelentős 
hátrányt sikerül felszámolni-
uk, a munkaadók származástól 
függetlenül alkalmazni fogják 
a romákat. Elsősorban a saját 
hozzáállásukon kellene változ-
tatniuk, és elfogadni azt, hogy, 
ha változást szeretnének, tanu-
lás, képzés nélkül nem megy! 
– jelentette ki az alpolgármester, 
majd Balogh Csaba röviden fel-
vázolta: az Érden élő cigányság 
80 százaléka képzetlen, mind-
össze 20 százaléka foglalkozik 
valamilyen üzleti vállalkozással 
a kereskedelemben, építőipar-
ban, fuvarozásban. Érden a 
cigányságot legnagyobb szám-
ban foglalkoztató cég a százszá-
zalékos önkormányzati tulajdo-
nú ÉKFI, és csak néhányuknak 
sikerül másutt idénymunkát 
vállalni. Elismerte, valóban van 
egy réteg, amely nem is akar 

Továbbgondolásra ösztönzõ tájékoztató anyag készült

A romák cselekvési tervet sürgetnek     
A romák egyetlen kitörési pontja a képzés 

Tanácskozás az érdi cigányság  
foglalkoztatásának elõsegítésére

dolgozni, de a romák zöme tisz-
tességes munkából próbál és 
szeretne megélni. Mint mondta, 
azokat szeretné menedzselni, 
akik komolyan gondolják, hogy 
dolgozni akarnak. Sokak szá-
mára az Érdi Közterület-fenn-
tartó Intézmény ugródeszkát is 
jelent, mert ott tanulnak meg 
dolgozni, és később tovább tud-
nak lépni a munkaerőpiacon. 

Döllesné Kovács Gabriella, a 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Érdi 
Kirendeltségének vezetője elő-
rebocsátotta, mindenekelőtt 
azoknak tudnak segíteni, akik 
regisztrált álláskeresők, tehát 
tanácsos regisztrálni a mun-
kaügyi központ kirendeltsé-
gén. Másrészt nagy segítség 
számukra, ha a munkaadók is 
jelzik az igényeiket, mert ha 
tudják, milyen szakmákra van 
szükségük, annak megfelelő-
en szervezik meg a képzése-
ket. Így később biztosítják a 
munkavállalók elhelyezkedését, 
a munkaadónak pedig a szük-
séges munkaerőt. Lényeges, 
hogy a képzés ingyenes, sőt, 
jövedelmet is kapnak a részt-
vevők! Ráadásul a próbaidő 
alatt a munkaügyi szervezet 
fizeti a bérüket. A kirendeltség 
vezetője arról is tájékoztatta a 
megjelenteket, hogy aki három 
hónapja regisztrált munkanél-
küli, és együttmûködik a mun-
kaügyi központtal, jogosult lesz 
arra a START kártyára, amely-
lyel a munkaadó járulékfizetési 
kedvezményeket vehet igénybe, 
ez is jelentősen megkönnyíti 
az elhelyezkedést. Döllesné 
Kovács Gabriella hangsú-
lyozta: a legfontosabb mind a 
munkavállalóval mind a munka-
adóval történt egyeztetés és 
együttmûködés. Az ÉKFI a húsz 
foglalkoztatott létszámát akár 
negyvenre is fel tudja emelni. 

Sajnálatos viszont – tette hozzá 
–, hogy a munka becsülete elve-
szett a romák között. Gyakran 
a 12 átképzettből csak hatan 
dolgoznak aktívan. Ezért lenne 
jó, ha elsősorban a hiányszak-
mákban képeznék ki őket. Az 
egyébként szigorúan szabályo-
zott támogatásokat minden-
képpen a munkaügyi szerve-
zetnél kell kérelmezni, mind a 
munkavállalónak, mind pedig a 
munkáltatónak.

Csóli Csabának, az Ipartestület 
elnökének két konkrét javaslata 
volt a romák foglalkoztatásá-
nak elősegítésére: egyik, hogy a 
közmunkaprogramban esetleg 
magánembereknél is lehetne 
időszakos munkát adni a romák-
nak, például olyan idős, beteg 
embereknél, akiknél kertet kel-
lene rendezni, fát vágni, közte-
rületet tisztítani. Egy adatbázis 
alapján küldhetnék ki a megbíz-
ható munkaerőt. A munkaügyi 
központ kirendeltség-vezetője 
azonban felhívta a figyelmet, 
hogy a közmunkaprogramban 
nem, de egyszerûsített foglal-
koztatás keretében alkalmazha-
tó lehet az elképzelés. Alkalmi 
munkaként, a napi 1000 forint 
járulék befizetése mellett meg-
oldható. Csóli Csaba másik 
javaslata szerint az Ipartestület 
internetes adatbázisába egy lis-
tát közölne azokról, akik állást 
keresnek. Odaírják nevük mellé 
a szakképzettségüket, és az 
IPOSZ mintegy garanciát vállal-
na értük, hogy leinformálható, 
megbízható munkaerőt jelen-
tenek. A megjelent vállalkozók 
érdeklődve hallgatták a foglal-
koztatási támogatásokról szóló 
beszámolót, sokuknak talán 
nem jutott eddig eszébe, hogy 
ezek a lehetőségek rendelkezé-
sükre állnak. Aki ezt hajlandó 
felvállalni, minden segítséget 
megkap hozzá.  B. E.

Balogh Csaba, az Érdi Roma Nem
zetiségi Önkormányzat elnöke a 
roma munkanélküliségben látja a 
súlyos problémák gyökerét – sze
rinte el kellene érni, hogy minden 
cigány családban legalább egy 
fõnek legyen munkája, rendszeres 
jövedelme
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Balogh Csaba és a konferencia résztvevõi: foglalkoztatási szakemberek, 
szociális dolgozók, valamint a vállalkozók mint leendõ munkáltatók
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Jövőre már a legtöbb ingatlan 
esetében lehetőség lesz a háló‑
zathoz történő csatlakozásra, 
de milyen feltételek meglé‑
te szükséges ehhez és milyen 
mûveleteket lehet télen is elvé‑
gezni – a részletekről ezút‑
tal is Simó Károlytól, az Érdi 
Csatornamû Társulat elnökhe‑
lyettesétől kaptunk tájékozta‑
tást. 

– Mikor lehet rákötni az elké-
szült csatornaszakaszokra?

– A csatornázási program 
elején azzal számoltunk, hogy 
minden egyes ingatlan számá‑
ra akkor nyílik meg a rákötési 
lehetőség, amikor a teljes rend‑
szer elkészült, minden vezeték 
és köztéri átemelő a helyén van. 
Ez 2013. júliusra várható. Tehát 
a legtöbb ingatlan esetén ekkor 
nyílik lehetőség arra, hogy csat‑
lakozhat a hálózathoz.

Azonban tapasztalva az igé‑
nyeket azok részéről, akik minél 
hamarabb szeretnék használ‑
ni a hálózatot, arra kértük a 
szakembereket, hogy vizsgálják 
meg: előre lehet‑e hozni néhány 
szakaszt még idénre. Ezért a 
kivitelezők kiválogatták azokat 
a szakaszokat, amelyek egy már 
üzemelő szakaszhoz csatlakoz‑
nak és a használt köztéri áteme‑
lő is képes szállítani a szennyvi‑
zet. Mind a hat részvízgyûjtőből 
ajánlottak fel üzembe helyezés‑
re ilyen szakaszokat. Ha mind‑
egyiket üzembe lehet helyezni, 
akkor ezekre négy‑öt ezer ház‑
tartás csatlakozhat.

– Mennyi ingatlan tud ebből 
még idén csatlakozni?

– A felajánlott szakaszok 
esetén elindultak a szüksé‑
ges ellenőrzések és a mûszaki 
átadáshoz szükséges dokumen‑
tációk összeállítása (megvaló‑
sulási dokumentációk, beméré‑

sek, kamerás vizsgálatok ered‑
ményei, stb.). Ezen szakaszok 
listája elolvasható a http://erdi‑
csatornazas.hu/az‑elso‑szaka‑
szok‑amelyeket‑felajanlottak‑a‑
kivitelezok‑uzembe‑helyezesre 
oldalon. 

– Nem szabad elfeledni, hogy 
ezeket megfelelően, alaposan 
kell dokumentálni, mivel a csa‑
tornahálózat ugrásszerûen fog 
növekedni és az üzemeltetőnek 
azonnal készen kell állnia a jog‑
szabályok által előírt feladatai 
elvégzésére. A kivitelezők az 
átadással a 4. részvízgyûjtő ese‑
tén (ezen belül is a folyó nevû 
utcákon) haladnak a legjobban. 
Itt már a dokumentáció nagy‑
részt elkészült, a hiánypótlá‑
sok vannak folyamatban. Tehát 
azt gondolom, hogy ebben a 
részvízgyûjtőben lehet majd 
rákötni leghamarabb. Ez mint‑
egy ezer bekötést jelent. A többi 
részvízgyûjtő esetén ez év végé‑
re, jövő év elejére látom reális‑
nak a rész‑mûszaki átadást.

– Mi történik akkor, ha a rákö-
tés lehetősége akkor nyílik meg, 
amikor már hidegebb az idő, 
esetleg a fagy nem teszi lehe-
tővé a kertben a földmunkát? 
Ilyenkor is fizetni kell 90 nap 
után a talajterhelési díjat?

– Természetesen nem szeret‑
nénk senkit arra biztatni, hogy 
télben‑fagyban ássa fel a kertjét. 
Olyan megoldást dolgoztunk ki, 
hogy aki minél előbb akar csat‑
lakozni, az megtehesse. Aki meg 
nem készült még el a kerten 
belüli munkákkal és megvárja 
a rákötési engedélyt, annak ne 
kelljen kapkodnia. A jogi meg‑
oldás meglesz arra, hogy a téli 
időszakra „megálljon az óra” 
és csak tavasszal kezdjék szá‑
mítani a 90 napos időszakot. 
Tehát nem kell attól félni, hogy 

talajterhelési díjat kell fizetnie 
annak, aki nem köt rá télen. 

– Hol folynak jelenleg útépíté-
si munkák?

– Folyamatban van a végleges 
úthelyreállítás a főbb közlekedé‑
si útvonalak közül a Szent István 
úton, a Kossuth Lajos utcában, 
a Vörösmarty utcában, a Lőcsei 
úton, a Szovátai úton, a Pacsirta 
utcában, a Karolina utcában, a 
Vincellér utcában. Több mellék‑
utcában is folyik a zúzottköves 
helyreállítás. A kivitelezők terv 
szerint készülnek a téli üzemre. 
Folyik az új szilárd burkolat 
építése a Kalotaszegi utcában, 
a Késmárki utcában, a Szendrői 
utcában, a Földmunkás utcá‑
ban. 

– A hírek szerint csalók kere-
sik fel az ingatlantulajdonoso-
kat…

– Múlt héten egy ügyfél 
azzal fáradt be személyesen az 
ügyfélszolgálati irodába, hogy 
előző napon három ember járta 
az Anna utcát azt állítva, hogy a 
Társulás képviseletében járnak 
el. Azt ígérték a lakosoknak, 
hogy 2 héten belül értesítést 
kapnak a rákötésről. Később azt 
is mondták, hogy az önkormány‑
zattól vannak és „természete‑
sen” felajánlották vállalkozásuk 
közremûködését a házi beköté‑
sek kialakításához. Ezek valót‑
lan állítások, az önkormányzat 
tudomásunk szerint senkit sem 
bízott meg ilyen tevékenység‑
gel! Egy másik utcában (a folyó 
nevû utcák környékén) másik 
csapat dobott be szórólapot a 
lakóknak azzal, hogy október 
elejétől elkezdik az élőre köté‑
seket, megtévesztve a lakókat, 
hisz azok a szakaszok még nin‑
csenek üzembe helyezve. Így ha 
rá is kötnének, szabálytalansá‑
got követnek el ezzel. Egy har‑
madik helyen konkrét dátum 
ígérete már nem hangzott el, 
hanem csak azt terjesztették, 
hogy ők a jogosultak a rákö‑
tésre. Sőt, az élőre kötéseket 
olyan utcákban is „megígérték”, 
amelyek mûszakilag messze 
nincsenek abban a helyzetben, 
hogy előre lehessen hozni a 
jövő évi általános üzembehelye‑
zési programból. Nyilvánvalóan 
az üzletszerzésnek nem ez a 
tisztességes módja!

– Mit lehet tenni az ilyen akci-
ók ellen?

– Legyünk óvatosak és fel‑
készültek: ismételten felhív‑
juk a figyelmet, hogy rákötni 
csak abban az esetben lehet, 
ha névre szólóan megérkezett a 
beruházó Társulás és a Társulat 
hivatalos levele, amelyben arról 
értesítik, hogy az ingatlant érin‑
tő csatornaszakaszt üzembe 
helyezték! E dátum előtt kér‑
jük, ne dőljenek be semmilyen 

Az Érdi Csatornamû Társulat hírei

Készülnek a rákötésekre

helyi társadalom

Jövõre már a legtöbb ingatlan esetében lehetõség 
lesz a hálózathoz történõ csatlakozásra, de mi-
lyen feltételek megléte szükséges ehhez és milyen 
mûveleteket lehet télen is elvégezni – a részletekrõl 
ezúttal is Simó Károlytól, az Érdi Csatornamû Társulat 
elnökhelyettesétõl kaptunk tájékoztatást. 

„jólértesült” vállalkozásnak 
sem! Sőt, mielőtt bárkivel szer‑
ződnének, érdemes információt 
kérni az ügyfélszolgálati irodán, 
nehogy kidobott pénz legyen a 
vélt munkadíj.

– Mikor érkeznek az éves 
egyenlegközlő levelek?

– A részletekben fizető tár‑
sulati tagok minden hónap‑
ban tárgyhó 20. napjáig kell, 
hogy befizessék a havi rész‑
letet. Minden olyan társulati 
tagnak, aki részletekben fizeti 
az érdekeltségi hozzájárulást, 
a napokban meg kell kapnia 
a szokásos éves egyenlegközlő 
levelet. Ebben a 2011. szeptem‑
ber és 2012. augusztus hóna‑
pok között teljesített befize‑
téseket tüntette fel a Társulat. 
Amennyiben a befizetések terén 
elmaradás mutatkozna, kérjük, 
mindenki mielőbb rendezze tar‑
tozását, ne hagyja felhalmozód‑
ni! Amennyiben a korábbi évek 
befizetéseit is szeretné valaki 
ellenőrizni, a Társulat webolda‑
lán (http://erdicsatornazas.hu/
penzugyek/online‑befizetes‑el‑
lenorzes) megteheti. Aki nem 
jelezte, hogy banki átutalással 
vagy csoportos beszedéssel 
fizetné a hozzájárulást, levélben 
kapja meg a következő félévre 
(2012. október – 2013. márci‑
us) esedékes postai készpénz‑
átutalási megbízásokat is (az 
úgynevezett „sárga csekk”‑et). 
A korábbi években megszokott 
100 Ft/csekkdíjat idén már nem 
számolják fel a befizetett csek‑
kek után. Amennyiben vala‑
ki a csekkes befizetés helyett 
az átutalást választaná, kér‑
jük, jelezze a pénzügyi (Érd, 
Szabadság tér 12.) ügyfélszol‑
gálaton.
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A már szinte népbetegségnek 
számító reflux

Problémát jelentő ételek:
cukor, cukros étel/ital
méz
ecetes ételek
savanyúság
citrusfélék

•
•
•
•
•

pirospaprika, erős fűszerek
kávé,tea,csokoládé
hevített zsiradék
túl sok egyszerre elfogyasztott étel

•
•
•
•

megoldás=életmódváltás



Sokakat gyötör a savas, maró ér
zés, ami étkezések után követke
zik be és gyakran az egész napot 
végigkíséri. Mitől alakul ki a pa
nasz és hogy tudjuk megelőzni?

Idén is átadták a Magyar
Kémia Oktatásért-díjakat 
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Az Oktatási és Művelődési Bizottság a 81/2014.(X.11.)határozatával döntött a Tanulmányi ösztöndíj 
keretösszegének a felosztásáról. A Bizottság 60 általános iskolai, 51 középiskolai tanulót és 58 felsők-
tatásban részt vevőhallgatót tud támogatni  a 2012/2013. tanévben az alábbiak szerint:

  Felsőoktatás Középiskola Általános iskola
1. Abdelkader Nóra Bárdy Anita Barabás Vivien Magdolna
2. Ambrus Krisztina Pálma Bécsy Bence Baranyai Sára Réka
3. Baintner Fanni Katalin Bella Kinga Barta Éva
4. Balogh Dániel Bíró Balázs Bíró Edina
5. Bárdy Emese Borsos Benjámin Cserkuti Eliza Virág
6. Benedek Zsófia Bosits Miklós Hunor Csizmadia Dóra
7. Berdó Kata Zsófia Böhm Alexandra Detki Anna Lilla
8. Berki Artúr Imre Budai Bettina Katalin Dömötör Nagy Dóra
9. Bosits István Etele Dobrádi Dorina Fazakas Norbert

10. Bosits Tímea Dokupil Bence Fogarasi Ábel Csanád
11. Budai Nóra Domokos Enikő Fogarasi Áron Zoltán
12. Budavári Ruben Pál Dósa Csenge Galamb Violetta Szederke
13. Czégel Dániel Farkas Ákos Gergely Klára
14. Csatár János Farkas Veronika Gulyás Aliz
15. Csizmadia Ádám Gellár Vince Gyurcsek László Ádám
16. Dévényi Dániel Havas V. Bendegúz Holly Nikolett
17. Dömötör Kata Judit Hodozsó Benjámin János Horgos Aletta Pálma
18. Drobnyák Árpád Isépy Réka Horváth Júlia Kata
19. Első Evelin Jakab Villő Enikő Hürkecz Péter
20. Farkas Tünde Jokhel Csaba Jokhel Fanni
21. Fekete Dorottya Kecskés Boglárka Jokhel Kitti
22. Fekete Katinka Kirilla Lilla Kecskés Dorka
23. Fila Enikő Koncz István Ádám Kirilla Éva Petra
24. Fülöp-Pusztai Pupos Miklós Kovács Zsuzsanna Kirilla Réka  Alexandra
25. Glázer Tamás Kui Tünde Kocsis Noémi
26. Habos Dorottya Lászka Patrik Kocsis Rudolf
27. Hazay Máté Miskéri Maja Rebeka Kóra Anna
28. Herke Mónika Móder Mercédesz Kóra Sára
29. Ilyés Virág Molnár-Bognár Szabolcs Attila Kun Marcell
30. Juhász Dorottya Oláh Andrea Laczkó-Albert Laura
31. Kétszeri Ádám Pozsonyi Béla Lázár Evelin Eszter
32. Kovács Dávid Rahyab Ábel Lehóczki Fanni
33. Lakatos Katalin Lilla Rahyab Réka Lendvai Luca
34. Losits Anna Katalin Rátz Nikoletta Munkácsi Karolin Rachel
35. Nagy Bálint Sárosi Vivien Murgás Levente
36. Nagy Boglárka Sas Szilárd Gergő Nyitrai Gabriella
37. Nagy Éva Suhó Gabriella Ildikó Serényi Szonja
38. Oravecz Adrienn Svingor Hanna Simor Zsuzsanna
39. Orbán Janka Julianna Szakács- Kolozsvári  Norbert Suhó Csaba István
40. Pálfi Viktória Szalma Noémi Lili Süle Ármin Mihály
41. Péter Annamária Szalma Péter Svingor Emma
42. Pfening Ágota Szentimrei Kristóf  László Svingor Mátyás
43. Pósch Gyöngyi Szilágyi Rebeka Svingor Mihály
44. Rahyab Ráchel Szűcs Lilla Szabó Ágnes
45. Sajbán Miklós Viktor Szűcs Villő Mária Szakál Miklós
46. Simor Katalin Szűcs Virág Erzsébet Szalai Gyöngyi Csilla
47. Sulyok Dorottya Anikó Takács Mátyás Szalma Borka
48. Szakácsy Kamilla Tordai Zsanett Szalma Luca
49. Szalai Viktória Varga Zsófia Sára Sziva Bíborka
50. Szegvári Zoltán Virágh Anna Tarcza Katinka
51. Thurnay Viola Eszter Volf Ildikó Fanni Tarcza Lídia
52. Tóth Anett  Tóth Domonkos
53. Török Eszter  Turbucz Panna Kiara
54. Vidovenyecz Erika  Türke Siklódy István
55. Vígh André  Végh Norbert
56. Vikár Anna  Végh Tímea
57. Virágh Eszter  Vörös Eszter
58. Zajkás Petra  Zana Dániel Imre
59.   Zana Klaudia Olimpia
60.   Zöldi Virág

információk

Tanulmányi ösztöndíj 2012/2013. tanév

Sokat emlegette és a maga mód-
ján büszke volt rá, hogy burok-
ban született. Leírni is hihetet-
len: 1918. december 4-én! Annak 
ellenére, hogy zaklatott, viharos 
korban, a Károlyi-féle őszirózsás 
forradalom évében jött a világra, 
majd életével a XX. évszázadot 
átívelve napjainkig, megélte a II. 
világháborút, résztvevője volt az 
1956-os forradalomnak és sza-
badságharcnak. 

Néhány évvel ezelőtt meg-
jelent „Burokban születtem” 
címû könyvét olvasva is fel-
tárul előttünk ennek a tehet-
séges színésznek, dramaturg-
nak, rendezőnek, versmondó-
nak viharos eseményekben is 
gazdag, embert próbáló élete. 
Burokban született ugyan, de 
rövidesen árva gyermek lett. 
A szerencse mégsem hagyta 

el. Győrben, az apácák segít-
ségével tanult, végezte el a 
mezőgazdasági középiskolát 
és érettségzett, majd kertész-
ként dolgozott. Egy fillér nélkül 
ment Pestre, hogy felvegyék a 
színiakadémiára. Felvették, de 
jött a háború, behívták kato-
nának. Könyvében leírja, hogy 
1944-ben miként szabadult 
meg Erdélyben a pusztulástól, 
Vörösmarty Szózata által.

Ekkor érintette meg őt igazán a 
költészet, és benne a klasszikus 
magyar költők életmûve, amely 
aztán egy életen át vezérlő csil-
laga lett. Színészként játszott 
epizód- és főszerepeket, drama-
turgként több száz tévéjáték és 
film szövege nyerte el végleges 
formáját általa. Amikor pedig 
mint színigazgató mûködött, 
nem csupán mûvészi elgondo-

lások dolgában, hanem ember-
ségből is jelesre vizsgázott. 
Kiemelkedő vers-zarándoklata 
volt, amikor Európa fővárosait 
végigjárva, a künn élő magya-
roknak adta elő hazai klasszi-
kus költőink mûveit Verseghy 
Ferenctől Vörösmartyn, Petőfin, 
Aranyon, Ady Endrén át Illyés 
Gyuláig, Nagy Lászlóig.

Itt Érden az évek folyamán 
tucatnyi alkalommal mon-
dott verseket a közösségi 
megmozdulások alkalmával. 
Közkinccsé tette azt az anyagát 
is, amely tükrözi a Mûvészetek 
Palotájában elhangzott ünnepi 
versmondását, 90. születésnap-
ján, a Gobbi Hilda által alapí-
tott Színészotthon lakói előtt. 
Tavaly Bozsogi János segítő 
közremûködésével egy DVD-
felvétel készült Joó László elő-
adásában a helyi tévé számára 
klasszikus költőink anyagából, 
amelynek darabjai hónapokon 
át, a híradó adása előtt hang-
zottak el. Az idén tavasszal tett 
ajánlatot Érd iskoláinak: rend-
hagyó irodalmi órákat adott 
volna most év végétől, ugyan-
csak kívülről mondva a verse-
ket. Önzetlen társadalmi mun-
kásságát Érd városa 2010-ben 
Életmûdíjjal jutalmazta.

Nekem barátom volt. Még az 
idén is személyesen köszön-
tötte feleségemet Mária-napon 
egy általa nevelt cserepes 
virággal. Telefonon hetenként 
beszélgettünk. Egy hónapja 
sincs, hogy reagálva Búcsú-írá-
somra, szelíden megrótt, hogy 
abbahagytam a tárcaírást, 
de megértette szándékomat. 
Akkor nem gondoltam, hogy 
ily gyorsan „megszegem” foga-
dalmamat. Drága Barátunk! 
Nyugodj békében!

 Bíró András

Búcsú Joó Lászlótól
Joó László, az évtizedek óta feleségével, Margitkával 
érdi családi házában élõ színmûvész 2012. október 13-
án este, miután az USA-ból hazaérkezõ Eszter lányától 
is elbúcsúzott, 94 éves korában csendesen elaludt.

Joó László temetése 2012. október 31-én 14 órakor lesz az Ercsi úti 
temetõben
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Közlemény
A 2012. évi CXVIII. tv., mely az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról rendelkezik, mely 2012. október 
1-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módo-
sította:
 „a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formá-
jában.”

A 236/2012. (VII. 30.) kormányrendelete egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási 
eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításával a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 
149/1997. (IX.10.) korm. rendeletet módosította. 

A kormányrendelet 68.§ (8) pontja szerint az Erzsébet-utalványt a jogosultak részére igazolható módon kell eljuttatni.
Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő lakosok figyelmét, hogy az utalványok átvételére személyesen 

kerül sor. A későbbiekben az átvétel idejéről, helyéről az érintettek külön értesítést kapnak.
 dr. Ferencz Dóra

A Heti témA tartalmából
Vakcinavita
Interneten gyûjtik az aláírásokat azok a 
szülõk, akik azt szeretnék, hogy a je-
lenleg kötelezõ védõoltásokat választ-
hatóvá tegyék Magyarországon. Labant 
Csaba szintén nem ért egyet a kötelezõ 
vakcinák jogosultságával, õ kisfiának, 
Lehelnek egyetlen oltást sem engedett 
beadni. Az ÁNTSZ járványügyi fõosz-
tályvezetõje azonban azt mondja, csak 
a védõoltásnak köszönhetõ, hogy egyes 
vírusok nem tudnak elterjedni.

Komárra emlékeztek
Egy ikon eltávozott. Életének 67. évében 
elhunyt Komár László, a magyar rock 
and roll megteremtõje. Tucatnyi nagy-
lemezt, két gyermeket, négy feleséget, 
számos barátot és megszámlálhatatlan 
rajongót hagyott maga után. Koós János 
vele járt Fradi-meccsekre, Charlie pedig 
az õ kérésére hordott haza külföldrõl 
farmernadrágokat. 

Szex közben tesztel
Szeretkezés közben teszteli új szerze-
ményeit barátnõjével Varga Viktor. Az 
énekes ugyan már egy éve együtt jár 
Cintiával, egyelõre mégsem tervezik az 
összeköltözést. Úgy véli, az megölné a 
kapcsolatukat. Viktort sokan feminin-
nek tartják, de a fiatal lány szerint en-
nek semmilyen alapja nincs.

Magyarokat a kártyára!
A Heti Téma celeb-snapszerpaklijából 
Bodrogi Gyula, Bálizs Anett, Várkonyi 
András és Baby Gabi osztotta a lapokat. 
Kiderült, hogy kit látnának szívesen az 
ismert kártyákon.

Puzsér ült HAvAs Helyére
Az ország egyik legna-
gyobb megmondóembere 
Havas Henrik, aki az évti-
zedek során szinte az 
összes médiumnál megfor-
dult, számos sikerkönyvet 
szerzett, egyetemen taní-
tott, sõt még filmben és so-
rozatban is szerepelt. A 
Heti Témának arról is me-
sélt, hogy ugyan rossz 
szülõ volt, de most igyek-
szik jó nagypapa lenni. 
Kiderült az is, hogy neki 
köszönheti Puzsér Róbert a 
népszerûségét.

16 skAndináv és 15 sudoku rejtvénnyel, 
csütörtökönként, csAk 95 forintért!

lindA  
és A bŐr

Nem  jön  be  a  focipályák  ügyeletes  szépfiúja,  Cristiano 
Ronaldo  Zimány  Lindának.  A  modell  lapunknak  bevallot-
ta: sokkal  jobban tetszik neki a portugál madridi csapat-
társa, a spanyol világbajnok, Sergio Ramos.
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Az olimpiai sikerek után óhatat-
lanul is kisebb figyelem jutott 
arra a vitorlásversenyre, ame-
lyet az Egyesült Államokban, 
Kaliforniában, Santa Cruz ten-
gerpartjának egyik öblében ren-
deztek. A repülő hollandi osztály 
legjobbjai versenyeztek egymás-
sal és a hullámokkal, aminek 
a vége nagy magyar siker lett. 
Az osztályában világhírû páros, 
a Majthényi Szabolcs–Domokos 
András duó világelső lett a 
földgolyó másik felén, s nem 
is először, s még csak nem is 
másodszor. A két sportember-
nek kilencedszer csendült fel 
a Himnusz az eredményhirde-
tésen. Az Érden élő Majthényi 
Szabolccsal beszélgettünk.

Amikor a vébé befejezése 
után néhány nappal felhívtam 
Szabolcs édesanyját, ezt mond-
ta:

– Ó, az én aranyos kisfiam 
(ezzel már csak a kilenc világ-
bajnoki aranyérme miatt sem 
lehet vitatkozni… – a szerk.) 

csak később jön haza. Annyi 
dolga van ilyenkor, a hajó haza-
szállításától kezdve a csomago-
lásig, hogy nem is tudom, mikor 
láthatom őt.

Hét nap múlva aztán kiderült; 
a mamának ennyit kellett vára-
koznia, hogy átölelhesse a fiát, 
s gratulálhasson neki az újabb 
aranyéremhez.

– Csendben zajlott le ez a 
vébé, túl a nagy vízen. Hír is 
alig érkezett önökről… – próbál-
tunk tudakozódni az újdonsült 
világelsőtől.

– Nem vagyunk mi annyi-
ra érdekesek a médiának, mint 
mondjuk egy olimpikon, de 
megmondom, egy kicsit meg is 
értem ezt. Sőt, már azt is meg-
szoktam, hogy jómagam tudó-
sítom a távirati irodát.

– Tudja, akkor lett volna ez 
igazán kerek, ha másnap meg is 
vette volna a lapokat, s megné-
zi, mint írtak önökről… Persze, 
gondolom, az örömüket nem 
befolyásolta, hogy nem kerültek 
az újságok címlapjára.

– Mondom, megszoktuk, 
eleve így állunk hozzá.

– Mindegy, hagyjuk a sportmé-
dia sajátosságait, meséljen, mi 
volt, milyen volt Kaliforniában?

– Ilyen is, olyan is. Magát 
a versenyt, a futamokat illető-
en jó, mert a vízen nem lehe-

tett gond, ott már az történt, 
amit a szakma megkövetelt. 
Hogy egyébként milyen volt? 
Röviden: rossz versenyren-
dezés. Hosszabban: nagyon 
rossz…

– Kifejtené ezt kicsit részlete-
sebben? Hallgatom!

– Akár válogathatok is: kicsi, 
túlságosan rövid volt a pálya; 
csupán egyetlen vízre szálló 
hely volt, amire szinte nem is 
nagyon volt példa korábban. 
Egyetlen öltözőt sem biztosí-
tottak a 45 egységnek, vagyis a 
90 versenyzőnek. A szállásunk 
háromnegyed órányira volt  a 
versenyszínhelytől. Tizennégy-
tizenöt fokos vízben vitorláz-
tunk, hol ködben, hol napsütés-
ben, amelyek akár egyik percről 
a másikra válthatták egymást.

– Ennyi rossz, hogy vissza-
utaljak Londonra, tán az egész 
olimpia alatt nem történt. 
Persze mondják, a vitorlázók 
kemények, legyőzik a nehézsé-
geket, meg az elemeket is.

– Nem volt más választá-
sunk.

– Hadd halljunk a lényegről 
is, mert „mellesleg” azért volt ott 
egy világbajnokság is…

– Erről tényleg örömmel 
mondhatok el mindent. Három 
futamot megnyertünk, volt egy 
második és harmadik helyezé-
sünk, aztán egy negyedik, egy 
ötödik és egy hetedik. Mi vol-
tunk az egyetlen egység, ame-
lyik valamennyi futamban az 
első tíz között végzett. A vége 
tizenöt pont lett, s utána már 
csak fel kellett állni a dobogó 
tetejére.

– Tessék, ennyire egyszerû 
sportág a vitorlázás, különösen, 
ha egy kényelmes széken ülve 
„csinálja” az ember.

– A hullámokon azért nehe-
zebb volt egy kicsit, de olyan 
nagy-nagy csodát már nem tud-
nak mutatni nekünk, legföljebb 
a tenger.

A Majthényi-Domokos páros a kilencedik világbajnoki címét nyerte

Bálnával randevúztak a Santa Cruz-i öbölben
– Gondolom, most egy nagy-

nagy vihar izgalmas története 
következik, amelyikben azért 
akadt gondjuk…

– Nem, nem ez következik, 
hanem egy majdnem testközeli 
találkozás egy bálnával.

– Õszintén kíváncsivá tett…
– Az egyik futam alatt egy 

akkora robbanást, dörrenést hal-
lottunk, hogy azt hittük, valami 
nagy baj van. Aztán amikor  a 
hang felé néztünk, akkor lát-
tuk, hogy egy bálna farokúszója 
okozta a hangot, éppen akkor 
süllyedt vissza a vízbe. Nem aka-
rok túlozni, de ahogy megítéltük 
Andrással, lehetett vagy 15 méte-
res. Az oldalúszóját is tisztán 
láttuk, az sem volt kisebb három 
méternél. Elmondva talán nem 
olyan izgalmas, de ott, a vízen 
átélni, valami félelmetes volt. 
Afrikában vadászók érezhetik 
ezt, amikor nem „megrendelés-
re”, nem előre megszervezet-
ten találkoznak egy elefánttal. 
Próbáltunk a közelébe hajóz-
ni, körülbelül negyven-ötven 
méterre sikerült is megközelí-
teni, de aztán, ahogy jött, el is 
tûnt. Tényleg nagy élmény volt. 
Mellette a fókák és a delfinek 
olyanok voltak, mint kis házi-
állatok.

– Az állatkerti tudósítás után, 
hadd kérdezzem meg: rendben 
hazaért a hajójuk is?

– Még várjuk, de nem 
hiszem, hogy gond lenne ezzel. 
Amennyit kifizettünk az utazta-
tásért, azért illik úgy bánni vele, 
mint a hímes tojással.

– Gondolom, akárcsak az 
olimpiát megjárt sportolók tel-
jesítményét, az önökét is elis-
merik…

– Kíváncsian várom.
  Róth Ferenc

Magyar világbajnokok a hullámok tetején, a kaliforniai tengerpart közelében

Majthényi Szabolcs és Domokos András a díjként kapott különleges sombreróval

sport

„Kötelező” volt sportolni
Talán nem túlzás leírni: Majthényi 
Szabolcsnak nem is volt más lehetősége, 
mint hogy sportoló legyen. Az édesap-
ja, Zsombor maga is vitorlásversenyző 
volt, az édesanya pedig testnevelő tanár. 
Ezzel el is dőlt minden…    

A 10. fordulóban szabadnapos 
volt az Érdi VSE labdarúgócsapa-
ta, de a következõ fordulókban 
ismét rangadók várnak az érdi-
ekre. A 11. fordulóban, október 
27-én, szombaton fél háromkor 
a  bajnoki táblázat 3. helyén álló 

Videoton FC II csapata érkezik 
az Ercsi úti pályára. Gyõzelem 
esetén az Érd felléphet a dobogó-
ra. November 3-án fél kettõkor a 
Pénzügyõr  SE látja vendégül az 
érdieket – ez a meccs is dobogós 
helyezésekrõl dönthet.

Labdarúgás-beharangozó

Újabb rangadók
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ÁLLÁS

Diósdon, újonnan nyíló gyermekfodrá-
szatba, fodrászokat felveszünk. T:06 20 
426 8480; info@vasalas.eu

Takarítást, vasalást, egyéb háztartási 
munkát vállalok. Hívjon bizalommal! T:06 
20 577 7498

ÁLLATORVOS

ANTIKVITÁS

ARANY-EZÜST 

NÁLUNK ARANYA EZÜSTJE TÖBBET 
ÉR, NINCS LEVONÁS, CSALÁS! KP 
AZONNAL! 18K: 8000FT/G-tól EZÜST: 
EVÕESZKÖZ, GYERTYATARTÓ, 
CUKORDOB. IPARI, STB! BP., JÓZSEF 
KRT 41. 0630/9572206

BOJLER- ÉS 
VILLANYSZERELÉS







CSALÁDI NAPKÖZI

CSATORNÁZÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG

ÉLETMÓD

FODRÁSZ

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS 

Régi, kopott, sérült vagy lyukas a 
fürdõkádja? Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS 
teljeskörû GARANCIÁVAL 5 év jótállással. 
Varga Zoltán 06-70-570-5515

GÉP

GUMI



GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCS

Szedd magad és vásárlás 6 féle télálló 
almából, körtébõl (80-100 Ft/kg). Érd, 
Bagoly u. 87. T:0620 423 0379

Almavásár! Többfajta szabolcsi alma 
termelõtõl ár:110 Ft-tól. Cím: Érd, Budafoki 
út 13. T:30 606 6990

INGATLAN

XI. Ulászló u., tégla építésû lakás eladó. 
2+1 félszobás, 3. emeleti, világos, felújí-
tott, csendes. 24.99 MFt 0670-3609049 
www.ingatlan.com/6859258

XXII. parkos környezetben, 3 lakóhelyi-
séges, egyedi fûtésû, gyorsan költözhetõ, 
alacsony rezsis lakás eladó! Irányár: 
10.800.000 Ft Tel: 06-20/947-3243

XXII. központjában, 2szobás, központi 
kazán fûtésû, kedvezõ költségû, délután 
benapozott lakás eladó! Irányár: 8.100.000 
Ft Tel: 06-70/337-3093

XXII. Arany lakótelepen, csúszta-
tott zsalus házban, 2 szobás, alacsony 
költségû lakás bomba áron eladó! Irányár: 
11.900.000 Ft Tel: 06-70/337-3093

XXII. Rózsakerten, 2,5 szobás, eme-
leti lakás Öko programos házban eladó! 
Irányár: 11.500.000 Ft Tel: 06-70/209-
0578

XXII. parkos környezetben, 46nm-
es, egyedi fûtéses, magasföldszinti 
lakás 3 emeletes házban eladó! Irányár: 
11.700.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. központjában, elsõ emeleti, 34nm-
es téglagarzon parkos környezetben eladó! 
Irányár: 6.900.000 Ft Tel: 06-70/209-
0578

Érden központhoz közel eladó újszerû 
4 lakásos sorház jellegû társasházban 2 
szobás lakás, nagy terasszal, kis kerttel, 
kocsibeállóval. Tetõtér beépíthetõ. T:06 
20 485 9708

ÉRDEN 19,5 M Ft eladó panorámás 3 
szintes teraszos, cirkós ház díszkerttel, 
garázzsal, pincével. T:0630 290 9276

JÁRMÛ

A U T Ó F E L V Á S Á R L Á S 
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, adás-véte-
li szerzõdéssel roncsautót is. Házhoz 
megyünk! Tel.: 0630-2532248

KERT

























Szabolcsi mg nyugdíjas szakember vál-
lal kertgondozást, bozótirtást, fakivágást 
elszállítással is, õszi kerttakarítást, külsõ 
festést, esõcsatorna-tisztítást, javítást, 
cserépjavítást. T:06 20 312 7676

Érett trágya rendelhetõ! T:06 30 5611 
569

KIADÓ

Érden a 70-es fõúton buszmegállóban 
a vasútállomás mellett 1 szoba össz-
komfortos lakás berendezve kiadó 30 E 
Ft+rezsi+kaució. T:06 20 312 7676

Érden 65 m² bútorozott különálló lak-
rész hosszú távra, igényesnek maximum 
2 fõnek kiadó. T: 06 30 479 6121, 06 30 
718 4881

Érdligeten különálló kis ház 2 fõnek 
kiadó 45 E Ft/hó rezsivel együtt, kaució 
nincs. T:06 20 491 9647

Bútorozott összkomfortos lakás 
különálló épületben kiadó. Kocsi beállási 
lehetõség. T:06 30 486 8870

Kiadó ház önálló telken Parkvárosban, 
belülrõl felújított, kocsibeálló, 57 E 
Ft+r+k. T:0620 5289123

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK Budapesten 
jó közlekedéssel ügyfeleink részére. Hívja 
a 70-627-3436 számot és segítünk gyor-
san kiadni lakását! Nem kizárólagos meg-
bízás.

KERESEK kiadó budapesti lakást, hosz-
szútávra, jó közlekedésnél, 1 vagy 2 szo-
básat. Tel: 06 70 635 0551

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

Érd központjában, Felsõ u. 7. üzletház-
ban 120 m² iroda és 25 m² üzlethelyiség 
kiadó. T:06 70 341 5253

Érd, Rotunda üzletházban - Budai út 
22., 30 m² üzlet kiadó. T: 06 30 501 
2791

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS 

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi 
rakodókkal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre 
kedvezmény! Ingyenes árajánlatért, hívjon 
akár most: 06-30/52-98-244, 06-20/35-
86-405

MASSZÁZS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

Automata mosógép javítása garanci-
ával a hét minden napján. Javítás esetén 
ingyenes kiszállás. T.: 06-20/288-5148



























MUNKALEHETÕSÉG

OKTATÁS

MATEK KORREPETÁLÁS! Nem megy 
a matek? A dolgozatok elõtt drukkol az 
egész család? Megfelelõ légkörben, támo-
gató módszerekkel gyermeke is magabiz-
tosabbá válhat a bizonytalan területeken! 
Gyakorlott pedagógus vállal matematika 
korrepetálást általános iskolásoknak a 
BUDAGYÖNGYÉNÉL. FRANCIA.MATEK@
GMAIL.COM 0620/571-75-54

FRANCIA TANÍTÁS, FORDÍTÁS 
KORREKT ÁRON! Nyelvtanítás kezdõknek, 
haladóknak egyénileg. Meglévõ ismeretek 
kiegészítése, a nyelvtani hiányosságok 
pótlása, a szókincs bõvítése, beszélge-
tés, az iskolai tanulás segítése. Levelek, 
szövegek fordítása a XII KERÜLETBEN 
A BUDAGYÖNGYÉNÉL 0620/571-75-54 
FRANCIA.MATEK@GMAIL.COM

Angolórák gyakorlott tanártól hagyomá-
nyos módszerekkel bármely napszakban 
otthonában is! T:06209255288

PARKETTÁZÁS

PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-
9488909

ROBOGÓ

Jó mûszaki állapotú nagy testû robogó 
sürgõsen, olcsón eladó. T:06 20 920 
4261

SZIGETELÉS 

Elõregyártott egyesített falburkoló-
hõszigetelõ lap rendelése minden falra: 06 
70 627 8946

SZOBAFESTÉS 

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS 
olcsón, minõségi kivitelben, bútormoz-
gatással, takarással akár azonnalra! Tel: 
706-64-19, 06-20-9877-273

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

















Kõmûves- és ácsmunkát vállalok, teljes 
házfelújítást kültérit és beltérit. T:06 70 
418 3693

Kandalló, cserépkályha, kemenceépí-
tés, átrakás. Hujber László T:+ 36 30 
394 4246

TAKARÍTÁS-VASALÁS 

Ráérõ nyugdíjast keresünk, aki a XVI. 
kerületben (Cinkotán) szívesen vállalna 
családnál vasalást. Tel: 06304 493183 
(16 óra után hívjanak!)

TÁRSKERESÕ

TELEK

Eladó Érden Gyorma fõúton 1840 m² 
zártkerti telek. Az utcában villany van. 
Ár:2,9 M Ft. T:0620 252 1723

TÜZELÕANYAG

TÛZIFA

ÜDÜLÉSI JOG

VASKERESKEDÉS

VEGYES

Keresek maradék kerámia béléstestet 
E-gerendához, 30-as és NF 30-as téglát 
kedvezõ áron. T:20 922 0964

Építkezésbõl megmaradt kisméretû 
bontott tégla eladó. T:06 70 341 5253

VÍZSZERELÉS-
GYORSSZOLGÁLAT 

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: Csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere 
javítás. Víz óra beszerelés csere, mosó-
mosogatógép bekötés tel: 06 70 341 64 17















AKCIÓS
OLTÁSOK
Egész évben, 

kiszállási díj nélkül 
Érd területén.
Hétvégén is!

T.: 06 20 946 5152

Dr. Ádám Ferenc

Pincétől a padlásig,
Kerti és ház körüli munkák!
Vállaljuk kertjének rendbetételét, egyszeri vagy állandó 
karbantartását. Hulladék elszállítással. Lakókörnyezete 
lomtalanítását és nagytakarítását. Ereszcsatorna tisztí-
tását minden egyéb ház körüli munkákat.
Kérdéseire választ: 06-70-368-8389

www.ingatlan.com/6633355

Pesterzsébet 
központ-közeli, 

ÚJSZERÛ, 68nm, 
2 szobás,  II.em, 
tégla, erkélyes 
lakás 18,5MFt.  

Ha kell, garázzsal. 
0620-9817455

www.ingatlan.com/6873304

III. Királyok útján, 
gyönyörû, új,  

Dunai panorámás  
75 nm-es tégla  

építésû lakás eladó. 
3 szobás,  

Ár: 36,5 MFt  
0630-4110036
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A Csabai  Kolbászfesztivál  hiva-
talos programjában  is szerepelt 
a  két  nemzetközi  kupaindu-
ló  összecsapása.  Ezen  nem  is 
lehet csodálkozni, mivel a maga 
nemében és  rangjában valóban 
nívós  eseményekről  van  szó. 
A Viharsarokban 1996-ban írhat-
ták  le  először  ezt  a  kifejezést: 
Csabai  Kolbászfesztivál.  Azóta 
évről évre egyre több érdeklődőt 
vonz  a  gasztronómiai  kirándu-
lás, az ínyencségek megismeré-
se. A kóstolások közé most egy 
sportesemény  is  beékelődött, 
mivel a rendezvény nyitónapjá-
nak eseményei között szerepelt 
a rangadó. Mindez előnyökkel is 
járt, hiszen a mérkőzést ingyen 
tekinthették  meg  a  nézők,  így 
csaknem  1000  főnyi  publikum 
gyûlt  össze,  köztük  jelentős 
érdi szurkolósereggel. 
Bár a párharc még nem nyúlik 

vissza olyan veretes múltra, mint 
a  fesztivál,  azért  kiváló  páro-
sításnak  számít.  Békéscsabáról 
sosem  könnyû  elhozni  a  pon-
tokat,  ám  ennek  ellentmond  a 
lila-fehérek szezonban mutatott 
formája és alsóházban szerény-
kedése. Az új  évad új  alapokat 
is  hozott  Békéscsabára,  ugyan-
is  Ökrös Csabától  elköszöntek 
Vácott,  viszont  Békéscsabán 
igényt  tartottak  szaktudására, 
és  visszatért Olha Nikolayenko 
is, a francia Fleury Loiret csapa-
tától.  Az  ukrán  légióstól  joggal 
tarthattak  Szabó Edina  tanít-
ványai,  ugyanis  két  szezonnal 
ezelőtt  14  góllal  terhelte  meg 
az  érdiek  hálóját.  Ám  a  tavalyi 
szezonból  sokkal  jobb  és  fris-
sebb emlékeik lehettek a vendé-
geknek  az  ellenfélről,  ugyanis 
akkor  az  alapszakasz  hajrájá-
ban magabiztosan győzték  le  a 
Békéscsabát. Ugyanerre készül-
tek  most  is,  és  hogy  zökkenő-
mentes  legyen  az  aklimatizáló-
dás, már csütörtökön a városba 
utazott az ÉTV-Érdi VSE. 
Az  EHF-Kupában  való maga-

biztos  bemutatkozás,  ha  lehet, 
még  több  erőt  és  ösztönzést 

adott,  amit  kamatoztathattak 
is  a  prioritást  élvező  bajnoki 
küzdelmekben.  A Békéscsaba 
a  tavalyi  kupadöntővel  vívta 
ki  szereplését  a  KEK-ben,  ahol 
novemberben  a  veszélyes  nor-
vég  Stabaek  Handball  együtte-
se  lesz  az  ellenfele.  Az  előző 
héten még  sérülés miatt hiány-
zó Kovács Anna  és Török Petra 
is  leülhetett  a kispadra  –  a bal-
kezes  átlövő  volt  csapata  ellen 
készülhetett,  ahogy  Szekeres 
Klára és Kisfaludy Anett  is.  Az 
első percek a szerb-ukrán békés-
csabai  átlövőpárosról  szóltak, 
különösen  Olha  Nikolayenko 
volt  elemében,  amivel  4-2-es 
előnybe  kerültek  a  hazaiak. 

Szabó Edina időt kért, és ahogy 
a beloruszok ellen, ismét hatot-
tak  az  instrukciók,  bár  felsza-
badult  érdi  támadásokról  még 
mindig  nem  volt  szó.  A kapuk 
előtt mindkét fél görcsössé vált, 
de a Szekeres Klára vezette érdi 
védekezés kiváló volt, így végül 
Kristina Elez  góljával  a  félidő 
derekára  meglett  a  fordítás. 
Az  előny  nem  tartott  sokáig, 
a  szintén  Franciaországból  –  a 
következő kupaellenfél Metztől 
–  hazatérő  Csáki Viktória  és 
Szögi Tímea szép gólja a lilákat 
juttatta  előnyhöz,  sőt,  8-6-nál 
ismét  kettő  volt  a  különbség. 

Nagyon küzdelmes volt a hajrá, 
az  érdiek  koncentráltabban 
játszottak,  és  bár  nem  oszlot-
tak  el  sokfelé  a  gólok,  Bognár 
Barbarának és Kristina Eleznek 
is kitûnően ment a játék. Vincze 
Melinda  találata  után  kis  érdi 
lépéselőnyben  mehettek  pihe-
nőre az együttesek. 
A hullámzó első 30 perc után 

egy  sokkal  egyértelmûbbnek 
tûnő  második  kezdődött. 
A bajnoki bronzérmes  látogatók 
a  továbbra  is  remek  védekezés-
hez  pontosabb  támadójátékot 
társítottak. Ökrös Csaba csapata 
láthatóan  nagyon  küzdött  min-
den egyes centiméterért,  amivel 
megközelíthette  az  érdi  kaput, 

a nyitott védekezés komoly kihí-
vás  elé  állította  őket.  Az  érdi 
szélsők kihasználták sebességü-
ket,  gyors  találatokat  értek  el, 
így  magabiztos,  hatgólos  volt 
a  differencia.  A saját  pályáján 
küzdő Békéscsaba nem adta fel. 
Az  egyetlen  dunaújvárosi  győ-
zelmük  alkalmával  kiemelke-
dően  játszó  beálló,  Tóth Kata 
is  megvillant,  valamint  Olha 
Nikolayenko  sem  lőtte  el  az 
összes  puskaporát.  Negyedóra 
volt hátra, amikor megcsillant a 
felzárkózás esélye a Békéscsaba 
előtt, de az Érd kiválóan reagált 
a  szorításra.  Ökrös  Csaba  még 

időkéréssel  próbálkozott,  ami-
kor látta, elúszóban a hajó, de az 
érdi  hajrával  nem  bírták  tartani 
a  lépést.  Wolf Alexandra  ismét 
nagyon  magabiztosan  lövöl-
dözte  a büntetőket,  és nemcsak 
hét  méterről,  hanem  akcióból 
is  eredményes  tudott  lenni. Aki 
gólt  szerzett  a mérkőzésen  érdi 
oldalról, mindenképpen kiemel-
hető,  hiszen  minimum  négyet 
tett hozzá a terméshez. Csakúgy, 
mint  a  szezon  eddigi  részében, 
kiválóan mûködött csapatként az 
ÉTV-Érdi VSE, az utolsó percek-
re már megtörte  a  Békéscsabát, 
és  eldöntötte  a  meccset.  A lilák 
számára  csak  apró  szépségta-
pasz  lehetett  az  eredmény  koz-
metikázása, ami  így egy kicsiny 
fokkal kevésbé sima képet muta-
tott, mint  a  februári  találkozón. 
A második  játékrészben  szinte 
egy  pillanatig  sem  volt  veszély-
ben  az  érdi  győzelem,  annak 
ellenére sem, hogy a Békéscsaba 
többet pihenhetett a találkozóra. 
Szabó  Edina  szavait,  miszerint 
kiváló  erőállapotban  van  együt-
tese,  a  lányok  teljes  mértékben 
alátámasztották. 
Ezzel  a  győzelemmel  az  Érd 

elmondhatja magáról, hogy ide-
genben még mindig  nem  vesz-
tett meccset, és a lehető legjobb 
előjelekkel  várhatja  a  szintén  a 
legjobb négybe pályázó Vácot. 

Budapest Bank-Békéscsabai 
ENK SE – ÉTV-Érdi 
VSE 24-28 (11-12)
Békéscsaba, Városi 
Sportcsarnok, 950 néző
Játékvezetők: Baranyi Antal, 
Szloska Krisztián
Békéscsaba: Veress Zsuzsanna, 
Sipeki Flóra, Hanczvikkel 
Zsanett, Gávai Szonja 1, Tóth 
Sára, Leposzava Glusica 6, 
Olha Nikolajenko 6, Csáki 
Viktória 1, Nagy Emese, Szögi 
Tímea 6(3), Dombi Luca, Tóth 
Katalin 2, Walfisch Mercédesz, 
Kelemen Éva 2, Kovács Anett, 
Hajduch Csenge
Vezetőedző: dr. Ökrös Csaba
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Kovács 
Anna, Szara Vukcsevics, 
Balog Beáta, Szekeres Klára 
4, Kisfaludy Anett, Vincze 
Melinda 4, Wolf Alexandra 6 
(4), Kovács Gréta, Alja Koren 4, 
Bognár Barbara 5, Kristina Elez 
5, Tóth Tímea
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4
Kiállítások: 8, ill. 8 perc

A 7.  fordulóban  a  Váci 
NKSE lesz  az  Érd  ellenfele. 
A mérkőzést  október  27-én, 
szombaton 18 órától rendezik a 
Batthyány Tornacsarnokban. 
  Szarka András

Budapest Bank-Békéscsabai ENK SE – ÉTV-Érdi VSE 24-28 (11-12)

Az érdi kerítés volt kolbászból

Bognár Barbara ellen nem volt könnyû védekezni

Szara Vukcsevicset ketten sem tudták lefogni

A Kós Károly Szakképző Iskola 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján 
pályázatot hirdet

informatika-matematika szakos tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Informatika- és matematikaórák ellátása szakiskolai és szakkö-
zépiskolai évfolyamokon. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Egyetem, informatika-matematika szak
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Végzettséget igazoló okiratok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar 

állampolgárság 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 
2012. november 6. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 29. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Ercsi u. 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2012. , valamint a 
munkakör megnevezését: Informatika-matematika szakos tanár. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 5. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• www.erd.hu

A Kós Károly Szakképző Iskola 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján 
pályázatot hirdet

műszaki tanár
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 évig tartó 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Ercsi u. 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Műszaki tanár, szobafestő-mázoló és tapétázó szakma elméleti 
tantárgyainak oktatása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, építőipari műszaki tanár 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Végzettséget igazoló okiratok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, magyar 

állampolgárság 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 
2012. november 6. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Ercsi u. 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2012 , valamint a 
munkakör megnevezését: műszaki tanár. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 5. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• www.erd.hu


