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Hitelkonszolidáció
Az önkormányzatoknál hiteleik konszolidációja 
nélkül mûködési gondok következhetnek be.

3

Ösztöndíjpályázat
Pályázatot írtak ki felsőoktatásban részt vevő 
fiatalok számára.

10

Lakossági fórum

Noha alig pár hete tartották az Érd és térsége szenny
vízcsatornaprojekt felezõ ünnepségét, a hétfõn, no
vember 5én megtartott nyilvános tájékoztató fórumon 
kiderült, hogy valójában a csöveknek jóval több mint 
a fele, azaz csaknem 75 százaléka már a földben van, 
ami azt jelenti, hogy a munkálatoknak immár a há
romnegyed részén túl vannak. 2. oldal

Zöldhulladékgyûjtés
A zöldhulladék elszállításához az időpontok és 
az utcanevek feltüntetésével ütemterv készült.

12

Bosszantó döntetlen
A város labdarúgócsapata csupán a második 
félidőben nyújtotta azt, amit vártak tőle.

13

Temetés

Október 31én az Ercsi úti 
temetõben vettek végsõ 
búcsút rokonai, tisztelõi 
Joó Lászlótól, Érd város 
Életmûdíjjal kitüntetett 
színmûvészétõl.  11. oldal

Felsõház

A város nõi kézilabda 
csapata a Budapest SE 
elleni gyõzelemmel ismét 
elfoglalta jól megérde
melt helyét a bajnoki ta
bella felsõházában.  
 16. oldal

Városi díjak
November 21ig lehet ja
vaslatokat tenni a Csuka 
Zoltándíj és az Érdi 
Mûveszeti Díj idei kitün
tetettjeinek személyére.
 10. oldal

Az áldozatokra emlékeztek

1956. október 23a a szabadság és a bátorság napja volt, az elnyomás, az üldöztetés 
felszámolására tett bátor kísérlet. November 4e viszont a terror, a bosszú, a több 
évtizedes elnyomás kezdetének a napja – mutatott rá T. Mészáros András polgár
mester az 1956os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékezve az érdi 
Ötvenhatosok terén november 4én megtartott koszorúzási ünnepségen.    5. oldal

Vita a megyei területfejlesztésrõl
Érd volt az elsõ állomása 
annak a konzultációsorozat
nak, amelyen széles körû 
nyilvános vitára bocsátották 
a készülõ Pest megyei te
rületfejlesztési koncepciót. 
Az elsõ fórumot október 
31én tartották a Polgárok 
Házában. A végleges terület
fejlesztési tervet 2013 elsõ 
negyedévében hagyja jóvá 
a Pest Megyei Közgyûlés. 
 4. oldal

kedvezményt adunk két SoundLens 
hallókészülék egyidejû vásárlása

esetén 2012. december 31-ig.

EGYÉNI.

DIGITÁLIS.

LÁTHATATLAN.

Hallása szívügyünk

www.starkey.hu
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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.

A csatornázási projekt szakem-
berei azért szerveztek ismét 
fórumot, hogy egyrészt beszá-
moljanak a csatornázás egészé-
ről, a munkák tervezett és vár-
ható haladásáról, a rákötésekről, 
másrészt, hogy a lakosok köz-
vetlenül a projekt irányítóinak, 
a kivitelezésért felelős szakem-
bereknek tehessék fel felmerülő 
kérdéseiket. Egy kisfilm meg-
tekintését követően – amely a 
beruházás kezdeteitől napjainkig 
mutatta be a csatornázási folya-
matot – T. Mészáros András pol-
gármester köszöntötte a rendez-
vény résztvevőit, hangsúlyozva, 
az Érd és térsége szennyvíz-csa-
tornázási projekt nemcsak Érd 
eddigi legnagyobb beruházása, 
de az országban is az egyik 
legértékesebb és méreteiben is 
legnagyobb fejlesztés. Az is nyil-
vánvaló, hogy rengeteg türelmet 
követel a lakosoktól, de megéri 
ezt a temérdek bosszúsággal és 
kellemetlenséggel járó időszakot 
átvészelni, mert miután a végére 
érnek, nemcsak természetvédel-
mi szempontból lesz értékesebb 
a környezetünk, hanem az ingat-
lanok értéke is 20-30 százalékkal 
megugrik. A kivitelezők roppant 
fontos munkát végeztek, hiszen 
a beruházásnak már több mint a 
fele elkészült, és ha a házi bekö-
téseket is beszámítják, összesen 
500 kilométer csatornahálózatot 
fognak megépíteni. Mivel ősz 
előtt állunk, a sok csapadékkal 
járó napok csak ezután követ-
keznek, így még az eddigieknél 
is több türelemre és megértésre 
lesz szükség a lakosoktól – vetí-
tette előre T. Mészáros András. 

A fórum folytatásában Kovács 
Péter Barna a projekt mûszaki 
oldalát mutatta be. Egyebek 

mellett arról tájékoztatta a meg-
jelenteket, hogy miután a mun-
kálatok során feltörik az utat és 
lefektetik a csöveket, négy hóna-
pig ülepednie kell a visszateme-
tett földnek, tömörítik a talajt, 
és csak azután lehet az utak 
végleges helyreállítását elvégez-
ni. Érthető, hogy ez mindenki 
számára igen nehéz időszak, de 
az előírásokat be kell tartani. 
A tömörségvizsgálatot a víztar-
tási próba, majd a geodéziai 
bemerés, a talaj teherbírásának 
ellenőrzése követi, és miután 
mindent rendben találnak, hely-
reállítják az útburkolatot. 

Simó Károly a kivitelezés 
árnyoldalairól is említést tett a 
fórumon, előrebocsátva, hogy a 
csatornázási projektnek az érin-
tett lakosság részéről nem keve-
sebb, mint 17 ezer „mûszaki 
ellenőre” van, akik árgus sze-
mekkel figyelik a munkálatokat, 
és azonnal jelentik, ha rendel-
lenességet észlelnek vagy elé-
gedetlenek. A projekt kezdetén 
két részre osztották a várost, 
és két konzorcium nyerte el a 
kivitelezést, amely 3-3 céggel 
dolgozik. Vannak olyan terüle-
tek, ahol már a munkálatok 97 
százalékát elvégezték, másutt 
49 százaléknál tartanak, így 
összességében a teljes csőháló-
zatnak mintegy 75 százalékát 
sikerült a földbe fektetni. Simó 
Károly megemlítette, hogy akadt 
olyan alvállalkozó, amelyiktől 
meg kellett válni, mert a mun-
kások az építés során túl sok 
víz- és gázvezetéket szakítottak 
át, sőt olyan is több esetben 
előfordult, hogy a telefonkábelt 
is átvágták. A közüzemi veze-
tékek véletlenszerû átszakítását 
sajnos nem lehet teljesen elke-

rülni, ezért fel kell rá készülni. 
Simó Károly azt is megosztot-
ta a fórum résztvevőivel, hogy 
a csatornázási munka egy-egy 
utcában nem akkor fejeződik 
be, amikor a cső a földben van, 
és betemetik a gödröket, mert 
ezután következik még a kame-
rás vizsgálat, a vízállósági próba 
és a terhelés ellenőrzése. Ezt 
követően az utcákat ideiglenesen 
helyreállítják, azaz zúzott kővel 
járható állapotot hoznak létre. 
Az utak teljes helyreállítását 
2013 októberéig kell elvégezni. 
Mivel a szennyvíztisztító a bőví-
tését követően már meghárom-
szorozódott kapacitással üze-
mel, megvizsgálták, mely utcák 
alkalmasak arra, hogy a régi 
csatornahálózathoz csatlakozva 
már december folyamán ráköt-
hetnek a csatornára. Úgy tûnik, 
év végéig ezer ingatlan rákötését 
sikerül megoldani. Fontos tud-
nivaló, hogy a tél idejére meg-
állítják a rákötés „óráját”. Ez 
azt jelenti, hogy a téli hónapok 
akkor sem számítanak bele csa-
torna már üzemelésétől számí-
tott 90 napba, amely idő alatt rá 
kellene kötni a hálózatba. A 90 
napot tehát a tavaszi hónapok-
tól kezdik számolni, függetlenül 
attól, hogy azon a településré-
szen esetleg a téli hónapokban 
már mûködőképessé vált a csa-
tornahálózat – nyugtatta meg a 
fórum résztvevőit Simó Károly. 

A továbbiakban a lakosok 
tehették fel kérdéseiket a szak-
embereknek. Legtöbben az 
utak nem megfelelő helyreál-
lítására panaszkodtak, többek 
között a Béga, az Arany János 

és az Esztergályos utca lakói 
hiányolták a járható útburkola-
tot, mondván, hogy már most 
csak lánctalpas jármû közle-
kedésére alkalmas, mi lesz, ha 
leesik a hó, és bejegesednek a 
kátyúk, gödrök? Egy Kont utcai 
lakos nem értette: ha másfél 
éve elkészült náluk a csator-
na, miért nem lehet rákötni? 
Ezzel együtt viszont dicsérte 
a kivitelezőket, akik szerinte 
osztályon felüli munkát végez-
tek, amit, sajnos, az út helyre-
állításáról már nem mondhat 
el. Simó Károly a lakosok fel-
vetéseire válaszolva kifejtette, 
vannak olyan utcák, ahol szinte 
hetente felszólítják a kivitele-
zőt az utak helyreállítására, így 
van ez az Esztergályos utcával 
is, és ígéretet kaptak rá, hogy 
hamarosan rendbe hozza. Érd 
csatornaberuházása azonban 
semmi eddigihez nem mérhető, 
hatalmas munka, hiszen 245 
kilométer gerincvezeték kiépí-
tését jelenti, amelynek a zömén 
már túl vannak, így még egy 
kis időt kell kibírni a lakosok-
nak. Folyamatosan ellenőrzik, 
és szorítják a kivitelezőt, hogy 
az utak helyreállítását is elvé-
gezze, de mindenki türelmét 
próbára teszi a csatornázási 
projekt, ami ha elkészül, óriási 
fejlődést jelent a városnak. 

Azt is elmondták: ha a lako-
soknak kérdésük, panaszuk vagy 
bejelentésük van a munkálatok-
kal kapcsolatban, keressék meg 
az Alispán utca 4-es szám alatti 
irodát, ahol fogadják a bejelenté-
seket, és megpróbálnak segíteni.
 Bálint Edit

A csövek 75 százaléka már a földben van 

Újabb tájékoztató lakossági fórum 
a csatornázási projektrõl
Noha alig pár hete tartották az Érd és térsége szenny
vízcsatornaprojekt felezõ ünnepségét, a hétfõn, no
vember 5én megtartott nyilvános tájékoztatófórumon 
kiderült, hogy valójában a csöveknek jóval több mint 
a fele, azaz csaknem 75 százaléka már a földben 
van, ami azt jelenti, hogy a munkálatoknak immár a 
háromnegyed részén túl vannak. Ez azért jó hír, mert 
ha az õszi és téli idõszakban az idõjárás miatt esetleg 
lassúbb ütemben kell haladniuk a kivitelezõknek, akkor 
is idejében befejezõdik a beruházás.

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

Helyreállított utcák

Elkezdõdtek a végleges úthelyreállítások azokban az utcákban, ahol már régebben lefektették a csatornacsöveket. 
Mivel összesen mintegy ezer utcaszakaszon dolgoztak eddig, beletelik egy kis idõbe, amíg mindenhová elérnek.
A képeken az Aszú, Hárslevelû, Leányka – összefoglalóan: bornevû – utcák láthatók 

T. Mészáros András hangsúlyozta: a csatornázás végeredményéért érde-
mes eltûrni a sok kellemetlenséget és bosszúságot
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Annyiszor mosta el Érdet a 
Duna, mégsem tudott tőle elsza-
kadni. A védhetetlen áradások 
elől ugyan új helyre költöz-
ködött, a huszadik században 
aztán védmûvet, gátat is kapott 
a település, de éppen addigra 
vált szép emlékké mezővárosi 
rangja is. Előtte azonban száza-
dokig élt belőle, mindenekelőtt 
malmaival a parthoz kapasz-
kodva. 

Az első céhet is ez az ipar ala-
pította, mutatva, hogy az élel-
miszer-feldolgozás adta abban 
a korban is a sokkal inkább 
szaktudáshoz, mint jelentős 
befektetéshez kötött megélhe-
tést. A molnárok és a pékek 
1817-ben céhesedtek – jóllehet, 
ekkorra már ez a szakmai szer-
veződés jócskán túl volt közép-
kori virágkorán. Merev szabá-
lyaival csak egy ideig lehetett a 
szakszerûség és a megbízható 
gyarapodás kerete. A mezőváros 
Érd a történelem átjáró háza-
ként, a Budai vár felé vezető 
déli utak kereszteződésében, a 
hadak vonulása nyomán vesz-
ti el rangját. A községnek is 
kapaszkodnia kell, hogy a két 
háború közötti időszakban a 
belterjes állattartást és mező-
gazdaságot, az egyre erősödő 
kisipart kiegészítse a gyümölcs-
kertészet, a főváros ipari vonzá-
sa és az ezzel együtt gyarapodó 
kertváros. Az itt megtelepülő 
iparosemberek ugyanúgy rend-
ben tartották a ház körüli lugast, 
mint a mûhelyüket, és ez egy-
szerre tette vidékivé és hétvégi 
városias pihenőhellyé Érdet. 

A népfőiskolai mozgalom 
negyvenes évekbeli honosodása 

még elsősorban a földből élőket 
igyekezett a korszerû mezőgaz-
daság, a vetésforgó, a tápanyag-
pótlás, a korszerûbb fajták vilá-
gába beavatni, de éppen ez az 
immár polgárosuló paraszti lét 
kívánta meg a korszerûbb kis-
ipar szolgáltatásait. Mindent ők 
építettek és mindent ők tartot-
tak rendben. Nemcsak szûkebb 
szakmájuk termékeinek minő-
ségére ügyeltek, de asztaltár-
saságaik, mûvelődési egyesü-
leteik, a sport és a szabadidő 
megszervezésében és finanszí-
rozásában betöltött szerepük 
is nélkülözhetetlen volt. Még 
az sem lehet véletlen, hogy az 
iparosok érdi egyesülete, azaz 
köre 1925. március 14-én ala-
kult, csaknem negyven taggal. 
A négyezres lélekszámú falu-
hoz képest az öntudat és a gaz-
dasági erő is bíztatónak tûnt, 
bár éppen a Károlyiak telekosz-
tása után az új urbanizáció a 
háborús évekre mintegy tizen-
ötezresre duzzasztja „Európa 
legnagyobb faluját”. Ezt az üte-
met nem bírta követni a víz, a 
szennyvíz és a belső úthálózat 
sem. Az építkezésekhez pedig 
bármennyire is az önerő, a csa-
ládi összefogás volt az első, 
kellett az ács, a kőmûves a vil-
lanyszerelő. 

Ez a lüktető, néha szinte 
robbanásszerû lakosságnöveke-
dés az újból városi ranghoz jutó 
Érdet is sújtotta, ami a máig 
tartó családi házas építkezések 
és a közintézmények, szolgál-
tatások körének gyarapodásán 

is érzékelhető. Az idillt is őriz-
nék és a városiasodás kedve-
ző vonásait is erősítenék az itt 
élők. Az azonban idejekorán 
kitûnt, hogy színvonalas szak-
mai képzés nélkül nincs tisztes 
ipar. A kis mûhelyekben egykor 
családtagként fölnövő inasok, 
segédek szakmai előmenetelét 
elsöpörte az államosítás, ezért 
sürgető lett az ötvenes évekre 
az ipari szakképzés megtele-
pedése Érden. A „vas és acél 
országának” korszaka keserû 
véget ért, s a továbbtanulás 
tömegessé válása is elszívta 
a fiatalokat a mára hiányként 
jelentkező mesterségektől. 
A mai utódintézmény, a Kós 
Károly Szakképző Iskola a digi-
tális világ felé nyit. Nincs ma 
már autószerelő, aki a diag-
nosztika világából kiiktathatná 
a számítógép segítségét. De 
ugyanígy a tervezés, a munka-
szervezés, a közigazgatás, vagy 
a gazdaságirányítás minden-
napjai sem képzelhetők el ezek 
nélkül, ahogy a tanulás, a kom-
munikáció, a nemzetközi kap-
csolatok sem. Persze képeznek 
szakácsot, pincért, cukrászt is 
Érden, hogy a népszerûbb és 
ma annyira divatos, a média 
által is gerjesztett korszerûség 
táplálkozástudományi elveire 
is utaljunk, de ehhez fel kell 
támasztani a régi mesterek 
erkölcseit is. Ez az egyetlen 
motívum, ami az állandóságot, 
a nemzedékről nemzedékre 
öröklődő megbízhatóságot és 
a piaci sikert megalapozhat-
ja helyben, de idegenben is. 
Európában is hirdetve a város 
jó hírét.  Antall István

A tisztes ipar

Idősebbek talán még emlé-
keznek rá: régebben szokás 
volt a hagyományos vendég-
látó helyeken a pultra kitenni 
egy szép, nagy almát, amelybe 
késsel felülről belevágtak, úgy 
a feléig. Aztán fogtak egy kis 
kartonlapot, ráírták jó nagy 
betûkkel, hogy „HITEL”, és 
belehelyezték a vágatba. Az így 
összeállított kompozíció ettől 
kezdve fennen hirdette, hogy 
ott, a vendéglőben, a kocsmá-
ban a „hitel alma”, azaz: nem 
kölcsönöznek pénzt az inni 
kívánóknak. Vagy fizetnek, 
vagy száraz marad a torkuk. 
Ma ezt úgy mondanánk: likvi-
ditási gát keletkezett a pénz-
forgalomban. Természetesen 
létezhetett – sőt, létezett is 
– néha olyan megoldás, amely-
nek során a kocsmáros a kész-
pénzt nélkülöző vendégnek 
mégis csak kölcsönzött, de 
megmondta, hogy majd vala-
mennyivel többet kér vissza.

Nem nélkülöz némi érde-
kességet a hitelnek, mint 
fogalomnak egy teljesen más 
oldalról történő megközelíté-
se sem. Egy jónevû magyar 
arisztokrata, kinek arcmá-
sát ötezer forintos bankje-
gyünkön örökítettük meg, 
még 1830-ban külön kötetet 
szentelt a témakörnek. Gróf 
Széchenyi Istvánról van szó, 
és már a Hitel címû könyv 
címzettsége is figyelmet érde-
mel. Hogy kinek, kiknek is 
ajánlotta Széchenyi elsődle-
gesen figyelmébe a leírtakat. 
Bizony, nem bankároknak és 
politikusoknak, nem vállalko-
zóknak, gazdáknak, nem is 
úgy általában a polgároknak, 
hanem – a nőknek. Ahogy 
írta a kötet elején: „Honunk 
szebblelkû asszonyinak”. 
A ma már kissé nehézkesnek 
tûnő írásmód ellenére érdemes 
elolvasni az ajánlás első mon-
datait is: „Fogadjátok Hazám 
érdemes leányi! Tiszteletem 
’s Szeretetem jeléül ezen kis 

munkám ajánlását. Vegyétek, 
bár férfiakhoz illendőbbnek 
mondják azt sokan, nyájas 
kegyességgel Pártfogástok alá. 
A’ H i t e l r ü l szólok, ’s a’ 
mi belőle foly, a’ becsületrül, 
az adott szó szentségérül, a’ 
cselekedetek egyenességérül, 
’s így Előttetek sem lehet a’ 
tárgy idegenebb, mint előt-
tünk, mert annyi Nemes és 
Szép, a’ mi az Emberiséget fel-
emeli, a’ Ti Nemetek mûve.” 
Aligha lehet szebb mondatok-
kal érzékeltetni az anyagiak, 
a pénzeszközök emberközeli-
ségét; a financiális forgalom-
nak a szolgálatszerepét, amely 
nem a felhalmozást, és nem is 
a féktelen pazarlást, hanem a 
tisztességes, emberhez méltó, 
ma úgy szoktuk mondani: a 
minőségi életet támogatja. 

Gyakran, és nem is ok nélkül 
nevezzük napjainkban a min-
ket körülvevő közeget bankár-
világnak, de ehhez gyorsan 
hozzá kell tenni: a minősítés 
sohasem jelenthet pénzinté-
zet-ellenességet. Ilyesmit a 
gróf se javasolt, csupán – írás-
tudó közéleti emberként alkal-
mazva megfogalmazásában a 
női lelkek érzékenységét az 
emberközeliség ábrázolásá-
hoz – a hitellel kapcsolatban 
szólt olyan ritkán használt 
fogalmakról, mint például a 
„becsület”, meg a „cselekede-
tek egyenessége”. 

Nem öncélú viccelődés az ív 
meghúzása a kocsmai pult és a 
gróf okfejtése között – mutatja 
a hitelezésnek, mint életmi-
nőség-befolyásoló eszköznek 
a szerteágazó szerepét, fon-
tosságát életünk valamennyi 
szintjén. 

Ahogy minderről Széchenyi 
már 182 éve írt, és amely mon-
datait ma is érdemes elolvasni.

A szerkesztõ jegyzete

Hitel

A kialakult helyzet előzménye-
iről, a várható megoldási lehe-
tőségekről beszélgettünk T. 
Mészáros Andrással, Érd Megyei 
Jogú Város polgármesterével. 
Kezdve az elején: hogy alakult ki 
a jelenlegi helyzet, milyen okok 
vezettek oda, hogy a települési 
önkormányzatok kilencven szá-
zaléka kötvénykibocsátással, 
pénzhitel felvétellel, vagy más 
formában eladósodott? 

– Az elmúlt nyolc-tíz évben 
azt tapasztaltuk, hogy az önkor-
mányzatok egyre-másra olyan 
feladatokat kaptak, amely fel-
adatok mellé nem kapták meg 
az ellátáshoz szükséges forrást. 
Legjobb példa erre a 2002-es 
választási kampány. Csupán 
emlékeztetőül: akkor, addig 
viszonylag jó helyzetben voltak 
az önkormányzatok és ez volt 
jellemző az országra is. Akkor 
megválasztotta az ország, most 
ne részletezzük, milyen okok 
és körülmények közepette, 
különböző mellébeszélések, 
olykor hazugságok hatására 
a szocialista pártot kormány-
erőnek. Medgyessy Péter lett 
a miniszterelnök, és az egyik 
hatásos választási ígéretét, hogy 
a pedagógusok fizetését 50 szá-
zalékkal megemeli, be is tartot-
ta. Ez egy lényeges pont volt, 
ugyanis akkor és ettől kezdve 
300-400 milliárd forint körüli 
pluszteher szakadt az önkor-
mányzatok nyakába. Egyik 
pillanatról a másikra. Azzal a 
részével egyébként semmi baj 
nem volt, hogy a pedagógusok 
ezt megérdemelték, csakhogy a 
fenntartók, az önkormányzatok 
büdzséjébe nem tették bele ezt 
a 300-400 milliárdot. 

– Közben azonban forrásle-
hetőségek keletkeztek, hiszen 
2004-ben csatlakoztunk az 
Európai Unióhoz, megnyíltak 
az uniós pénzforrások…

– Ez igaz, és az önkormányza-
tok sorra úgy is döntöttek, hogy 
fejleszteni akarnak. Ahol pedig 
nem állt rendelkezésre megfe-
lelő nagyságú önerő ezekhez az 
EU-s fejlesztési lehetőségekhez, 
ott kénytelenek voltak úgy dön-
teni, hogy akár az adósságállo-
mány növelése árán is, de meg-
szerzik ezeket az uniós lehető-
ségeket, és ezekkel a pénzekkel 
különféle fejlesztéseket fognak 
végrehajtani. Ebből sok pozití-
vum származott, munkahelyek 
keletkeztek, vállalkozások fel-
pörgetésére nyílt lehetőség, de 

sajnos mindez jelentősen hoz-
zájárult az önkormányzatok 
eladósodásához. Ehhez járult a 
harmadik pillér: míg 2002-ben 
az önkormányzatoknak átadott 
feladatok 75-80 százalékát az 
állam finanszírozta, normatívá-
kon és különféle pénzeszközö-
kön keresztül, 2010-re ez az 
arány 45 százalékra csökkent. 
Magyarán: a 75-80 százalék és a 
45-50 százalék közötti különb-
séget az önkormányzatoknak 
kellett valahonnan: vagyon-
értékesítésből, adósságnöve-
lés árán, vagy bármilyen más 
módon előállítani. Ha ezt a 
három pillért így összetesszük, 
akkor szinte fillérre pontosan 
ki lehet számolni, hogy nem az 
önkormányzatok hozzánemér-
tése vagy felelőtlensége okozta 
ezt a helyzetet. 

– Mindebből megállapítható, 
hogy a fizetésemelések eldön-
tése hozzáadott pénzek nélkül, 
a feladatok önkormányzatokra 
hárítása forrás nélkül, az EU-s 
saját erők előteremtése – összes-
ségében ezek a folyamatok hoz-
ták létre a kialakult helyzetet.

– Ebben a nehéz finanszíro-
zási helyzetben nem lehetett 
számítani a pénzintézetek segít-
ségére?

– Olyan átalakulási folyama-
tok indultak meg Európában 
a 2008-tól kialakult válság, a 
gyakorlatilag hitelválság során, 
amelyek teljesen bizonytalan-
ná tették a finanszírozást. Azt 
vettük észre, hogy azok a ban-
kok, amelyek addig gond nélkül 
hajlandóak voltak finanszíroz-
ni a különféle önkormányzati 
fejlesztéseket, egyik napról a 
másikra beszüntették ezt a tevé-
kenységüket. 

– Mondhatjuk tehát, hogy az 
önkormányzatok nem felelősek 
a kialakult helyzetért?

– Semmiképp nem lehet az 
önkormányzatokat felelőssé 
tenni, hiszen ha nem fejleszte-
nek, ha nem élnek a kötvény-
kibocsátás, vagy az adósságnö-
velés egyéb eszközeivel, akkor 
azt kockáztatják, hogy nem 
részesülnek az EU-s pénzekből, 
aminek pedig az lett volna a 
következménye, hogy nem tud-
ják felhasználni a kínálkozó fej-
lesztési forrásokat, nem tudnak 
fejleszteni. A másik káros követ-
kezmény lehetett volna, hogy a 
különféle közszolgáltatásokat, a 
szemétszállítástól a vízszolgál-
tatáson át egészen a gyermekin-

tézmények fenntartásáig nem, 
hogy növelni, hanem szinten 
tartani sem lehetett volna. Meg 
kellett tehát gondolni minden 
önkormányzatnak, hogy mire 
vesz fel hitelt, bocsát ki köt-
vényt, hiszen arra tettek esküt, 
hogy a településük javát szol-
gálják, de ezt úgy nem lehet, ha 
hagyják lepusztulni a közszol-
gáltatásokat. A miniszterelnök 
egyébként hangsúlyozottan 
felhívta a figyelmet, hogy ez 
egyszeri alkalom, egyszeri lehe-
tőség, ezt most megteszi a kor-
mány, de az önkormányzatok e 
tekintetben rendkívül szigorúan 
ellenőrizve lesznek a gazdál-
kodásukat, a hitelpolitikájukat 
illetően. És ezzel egyet is értek. 
El kell dönteni, hogy akinek 
van pénze, az fejlesszen, akinek 
nincs, az ne fejlesszen. Még 
egyszer nem lehet az önkor-
mányzatokat beletolni egy ilyen 
adósságcsapdába.

– Hogy néz ki mindez Érd 
tekintetében?

– Orvosi szakrendelőt építet-
tünk, a Gárdonyi Géza Általános 
Iskolában gimnáziumot hoz-
tunk létre. Az egymilliárdos 
városközpont-fejlesztésen belül 
mindössze 250 millió volt a Fő 
tér, többi a Földrajzi Múzeum 
felújítása, a Városi Galéria kiala-
kítása, 1,3 milliárd a rendelő-
re, a járóbeteg ellátásra. Ez azt 
jelenti, hogy 120 ezer ember-
nek csak a legritkább esetben 
kell Pestre menni orvoshoz, az 
ellátást itt, a járási központban 
meg tudja kapni. Eközben 10 
milliárd forint pályázati pénzt 
hoztunk a városba, ehhez jön 
még a 30 milliárd csatornázási 
pénz. Lehet, hogy van, aki a 
felsoroltakat fölösleges presz-
tizsberuházásnak nevezi, de 
a XXI. században a csatorna 
miért lenne presztizsberuhá-
zás? Ez ahhoz kell, hogy az 
érdiek ne egy szennyvíztavon 
éljenek, és egyáltalán, hogy jó 
életminőségben éljenek az itte-
ni emberek. 

– Akkor most már minden 
rendben van, érkeznek a pén-
zek, nyugodtan hátra lehet 
dőlni?

– A dolog egy kicsit bonyolul-
tabb; sávos rendszerben történik 
majd a konszolidáció. Ötezer 
fős településlétszám alatt teljes 
egészében átvállalja az állam az 
adósságállományt. Ez mintegy 
50-60 milliárd forint, a teljes 
adósságállomány 8-9 százaléka. 
A következő sávban a kis, köze-
pes, nagyobb településeket, 
városokat, valamint az öt nagy, 
Budapesten kívüli nagyvárost 
fogják konszolidálni. Ezeken 
belül is sávos lesz az adósság-
állomány kezelése: 30-70 szá-
zalékot fog átvállalni az állam. 
A sávok kialakítása az egy főre, 
egy lakosra jutó, úgynevezett 
adóerő alapján történik. Ez nem 
túlságosan egyszerû számítás. 

– Mikor alakulnak ki a rész-
letek?

– Sok még a tisztázatlan tech-
nikai kérdés, várhatóan hama-
rosan lesz egy olyan kormány-
ülés, amelyen az alapjait közzé-
teszik ennek a szabályozásnak. 
Nem tudjuk még például, hogy 
devizában fennálló kötelezett-
ségek esetében milyen árfolya-
mon veszik figyelembe a tarto-
zást. Az sem tisztázott, hogy az 
adósság átvállalása csak a tőke-
kötelezettségeket érinti, vagy a 
kamatterheket is? A részletek 
valószínûleg a költségvetéssel 
együtt lesznek kialakítva. 

– És mire számíthatnak az 
érdiek, az érdi polgárok?

– Negyven-ötven százalék 
körüli lehet az a konszolidá-
ció, ami majd Érdet érinti. Itt 
minden egyes százalék fontos, 
hiszen már egy százalék adott 

Beszélgetés T. Mészáros András polgármesterrel

Mentõöv az önkormányzatoknak
A települési önkormányzatok vezetõinek értekezletén 
kristályosodott ki az a korábban már többször szóba 
került javaslat, miszerint indokolt lenne az önkormány-
zatok anyagi helyzetét valamiképp segíteni, mivel ha 
különbözõ mértékben is, és nem is mindenhol, de a 
hiteleik konszolidációja nélkül mûködési nehézségek 
következhetnek be. Ezen a tanácskozáson jelen volt 
Orbán Viktor miniszterelnök is, aki nyitottnak mu-
tatkozott a helyzet orvoslására, így – természetesen 
differenciáltan, de – várhatóan hamarosan mentõövet 
kaphatnak a nehéz helyzetbe került önkormányzatok. 

esetben százmillió forintot 
„érhet”. Az ország adósságállo-
mánya egyébként ettől nem fog 
megváltozni, az államháztartási 
hiány ettől nem nő, csak más-
hova kerül.

Visszatérve a városunkhoz: 
hogy mit érezhet mindebből az 
érdi polgár? Tételezzük fel, hogy 
az érdi adósságállomány ötven 
százalékát ilyen módon kon-
szolidálják, „eltûntetik”, és csak 
a másik ötven százaléka marad 
itt. Ez azt jelenti, hogy pontosan 
fele annyi tőkét és fele annyi 
kamatot kell visszafizetnünk, 
mint amennyit terveztünk, 
vagy amennyitől tartottunk. 
Magyarán: a rendelkezésre álló 
pénzből megmarad egy akkora 
hányad, amelyet jó gazdálko-
dással az önkormányzat akár 
pályázati önerőként használ-
hat fel és csinálhat belőle több 
pénzt, vagy amelyet közvetlen 
önkormányzati fejlesztésként 
lehet használni. Az önkormány-
zati fejlesztések, az útépítés, az 
iskolaépítés, a csatornaépítés 
és a többi mindenképp a helyi 
lakosok életminőségét javítják, 
tehát mindennek az eredményét 
az állampolgárok közvetlenül 
fogják érezni. Természetesen 
ez nem azt jelenti, hogy hir-
telen óriási anyagi bőség sza-
kad a városra, de fokozatosan, 
van, ahol idén, van ahol csak 
később, de sokkal hamarabb 
meg tudunk oldani feladato-
kat, mint konszolidáció nélkül. 
November végén fogadjuk el 
várhatóan a költségvetési kon-
cepciót, addigra már remélhető-
en tisztábban fogunk látni. Ha a 
konszolidáció nyomán néhány 
száz millió, vagy akármennyi 
forint az adósságszolgálat várt 
mértékéhez képest itt marad, az 
mindenképp a város lakóinak 
javát fogja szolgálni. Az biztos, 
hogy a célunk; az önkormány-
zatnak, a képviselő-testületnek 
az a célja, hogy jobbá tegyük a 
városban élők életminőségét.

 Bognár Nándor

T. Mészáros András: Ha a konszolidáció nyomán néhány száz millió, vagy 
akármennyi forint itt marad, azzal a város lakóinak életminõsége fog javulni   
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Érd volt az első állomása annak 
a konzultációsorozatnak, ame-
lyen széleskörû nyilvános vitára 
bocsátják a készülő Pest megyei 
területfejlesztési koncepciót. 
A Polgárok Házában október 
31-én megtartott első fórumon 
T. Mészáros András polgármes-
ter is előadást tartott, amelyben 
kiemelte: csak akkor van esélye 
a fővárossal egy régióba sorolt 
Pest megyének a felzárkózásra, 
ha a területfejlesztési törvény 
módosításával lehetővé válik, 
hogy leváljon Budapestről.

T. Mészáros András házigaz-
daként köszöntötte a területfej-
lesztési konzultáció résztvevőit, 
hangsúlyozva, megtiszteltetés 
Érd Megyei Jogú Város számá-
ra, hogy elsőként adhat otthont 
a fórumnak, de egyben elvá-
rás is ez a település részéről, 
hiszen az uniós pályázatoknak 
köszönhetően Érd látványos és 
dinamikus fejlődésnek indult az 
utóbbi években. Ez a gyarapo-
dás nemcsak a területfejlesztési 
forrásoknak, hanem a politikai 
szándék és a társadalom össze-
fogásának is köszönhető – fûzte 
hozzá a polgármester, és úgy 
vélte, hogy a fejlődés a válság 
ellenére sem áll meg városunk-
ban és Pest megyében sem, épp 
ezért szükségesek a területfej-
lesztési fórumok, hogy olyan 
koncepciót alakíthassanak ki, 
amit egyaránt támogat a lakos-
ság, a politika és a szakma is.

 Szûcs Lajos, Pest Megye 
Közgyûlésének elnöke elmond-

ta: számára azért van jelentősé-
ge ennek a fórumnak, mert T. 
Mészáros András személyében 
olyan elődjével ül egy asztalnál, 
akivel 15 éven át nagyon sokat 
dolgoztak azért, hogy a regio-
nális és területfejlesztési terü-
leten megszüntessék a főváros 
és a megye közti különbsége-
ket, és Pest megye különleges 
elbírálás alá kerüljön az uniós 
források elbírálásakor. Jelenleg 
ez az arány még mindig kéthar-
mad Budapest és egyharmad a 
megye javára. A konzultációra 
bocsátott területfejlesztési terv 
alapján jövő év tavaszán már 
egy új alapokon mûködő fejlesz-
tési folyamat indulhat el, amely 
másfajta szemléletet követel, 
mert nem projekteket generál, 
hanem a települések és a vállal-
kozások szintjén is meg lehet 
jeleníteni. A májusban eljut-
tatott koncepcióról a megyei 
önkormányzatok, a vállalkozá-
sok és a civil szervezetek mon-
danak majd véleményt arról, 
hogy vezető megyei szerepét 
megtartva, és továbbra is a gaz-
daság motorjaként megmarad-
va, milyen jövőt képzelnek el 
Pest megyének. 

A területfejlesztési fórum első 
előadója T. Mészáros András 
polgármester volt, aki azzal 
indította mondanivalóját, hogy 
Pest megye az ellentmondások 
régiója. Éppen ezért, már 2000-
ben elkezdődött az a gondol-
kodás, hogy az Európai Uniós 
pályázati források jó kihasz-

nálása érdekében a megyének 
külön kellene pályáznia, mert 
Budapest fejlettsége eltakar-
ja Pest megye fejletlenségét. 
A területfejlesztési politika egyik 
fő célja a hátrányos, lemaradó 
térségek felzárkóztatása, a terü-
leti egyenetlenségek megszün-
tetése, de a közös régió miatt a 
forráshiányos Pest megye egyre 
jobban leszakad, mutatói egyre 
romlanak. Annak ellenére, hogy 
a főváros lélekszáma az utóbbi 
időszakban 250 ezerrel csök-
kent, a megyéé dinamikusan 
nőtt, és már 1,25 millióan élnek 
itt. Budapest azonban számos 
területen előnyben van. Így pél-
dául egy 2011-es felmérés sze-
rint a fővárosban 10 ezer ember-
re 66 orvos jut, Pest megyében 
csak 15! Sajnos, a lemaradás az 
utóbbi időben sem csökkent, 
sőt, egyre jobban nő a hátrány. 
Évek óta probléma, hogy a Pest 
megyei érdekek nem tudnak 
érvényesülni, holott más orszá-
gok meg tudták oldani, hogy a 
főváros és a környékbeli tele-
pülések ne legyenek egymás 
ellenfelei. Pest megye kiválását 
a régióból a térségek túlnyo-
mó többsége is támogatta. T. 
Mészáros András szerint min-
denképp rögzíteni kell a megyei 
területfejlesztési koncepcióban, 
hogy Budapest fejlettsége aka-
dályozza a megyét az uniós for-
rások kihasználásában, és bízik 
abban, hogy a leírtak hatást gya-
korolnak a törvényhozásra. 

A fórum folytatásában 
Dorka Áron, a Pest Megyei 
Önkormányzat Információs Pont 
munkatársa az Európai Unió 
céljait ismertette, hangsúlyoz-
va, hogy sokkal koordináltabb 
vállalásokat kell majd a jövő-
ben teljesíteni. Huszár Miklós, 
a Pest Megyei Területfejlesztési 
Kft. ügyvezetője a megyei 
területfejlesztés feladatairól, a 
megyei programozásról és hely-
zetértékeléséről tartott részletes 
előadást. Kiemelte, Pest megye 
15 éve küzd azért, hogy önálló 
régió legyen, pedig a megoldás 
csupán politikai döntés kérdé-
se, amit a területfejlesztési tör-
vény módosításával meg lehet-
ne oldani. A józan ész is ezt 
diktálja, mert Pest megye eddig 

számos forrásból kimaradt, és 
mivel a jövőben az ország keve-
sebb uniós támogatást kap, a 
megyékre is kevesebb jut. Eddig 
döntően a fejlett térségek tud-
tak profitálni a támogatásokból, 
a fejletlenek viszont háttérbe 
szorultak. A megyének – speci-
fikussága mellett – kiválóak az 
adottságai ahhoz, hogy Közép-
Európában központi szere-
pet töltsön be, és Budapesttel 
együtt nagyrégiós csomóponttá 
tudjon válni. Az Európai uniós 
irányelvek a megyei fejlesztésbe 
is beépültek, ezen belül pedig 
igen fontos szerepe van a helyi 
munkahelyteremtésnek. 

A továbbiakban a vitaindí-
tó előadásokat véleményez-
ték és kiegészítették a részt-
vevők. A beszélgetést Gauder 
Péter moderálta, aki kiemelte: 
a sokszínû megyének a rész-
területi identitásokból lehet és 
kell majd jövőképet alkotnia, 
és azt keresik együtt, milyen 
vágyott vagy lehetséges jövő áll 
előttük. A készülő megyei terü-
letfejlesztési koncepciót széles 
körû nyilvános vitára bocsát-
ják. Novemberben Cegléden, 
Pomázon és Kistarcsán várják 
hasonló fórumra az érdeklődő-
ket. A végleges területfejleszté-
si tervet 2013. első negyedévé-
ben hagyja jóvá a Pest Megyei 
Közgyûlés.

 Bálint Edit

Pest megye több uniós forráshoz jutna, ha leválhatna a fõvárosról

Vitafórum a területfejlesztésrõl   

T. Mészáros András polgármes-
ter mindenekelõtt házigazdaként 
köszöntötte a fórum résztvevõit

A térség polgármesterei, önkormányzati képviselõi, a polgármesteri hiva-
talok szakemberei vettek részt a megyei fórumon
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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-től a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A. § (1) bekezdését az alábbiak 
szerint módosította:

 „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 formájában.”

A 236/2012. (VII.30.) kormány rendelete egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-
programmal, valamint a családtámogatási eljárások egyszerűsítésével összefüggő 
módosításával a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárá-
sokról szóló 149/1997. (IX.10.) korm. rendeletet módosította. 
A kormányrendelet 68.§ (8) pontja szerint az Erzsébet-utalványt a jogosultak részére 
igazolható módon kell eljuttatni.
Felhívom 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

p

Így éltek ti
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Az 1956-os megtorlás emlék-
mûvét az ’56-os Magyar 
Nemzetőrség és a Pofosz – Érd 
megyei jogú város támogatá-
sával – 2009-ben állította fel. 
Itt minden évben koszorúzási 
emlékünnepséget tartanak az 
érdiek. Az idei langyos, novem-
ber 4-ei vasárnap délutánon is 
szép számmal összegyûltek, 
köztük a város polgármestere 
és alpolgármesterei, Aradszki 
András országgyûlési képvise-
lő, önkormányzati képviselők, 
valamint a pártok, intézmények, 
civil szervezetek képviselői és 
az emlékező polgárok. 

Alig néhány napja, október 23-
án, a dicső forradalmunk kitö-
résének 56. évfordulóját ünne-
peltük. A világtörténelemben 
páratlan, csodálatra méltó sza-
badságharc azonban csak rövid 
életû volt, mert alig pár nappal 
később, 1956. november 4-én 
hajnali 4 órakor a szovjet csapa-

tok általános támadást intéztek 
Budapest, a nagyobb városok 
és a fontosabb katonai objek-
tumok ellen. A forradalmat és 
a szabadságharcot azon a hideg 
novemberi reggelen leverték, 
de a történelem bebizonyította, 
hogy ez a forradalom volt a kez-
dete a szovjet hatalom és a kom-
munista elnyomás később bekö-
vetkezett bukásának. A levert 
forradalmat később véres meg-
torlás követte. Emberek százait 
ítélték halálra, vagy súlyos, élet-
fogytiglanig vagy hosszú évekig 
tartó börtönbüntetést kaptak, és 
családjaikat, rokonaikat is több 
évtizedre ellehetetlenítették, 
ezért november 4-én az 1956-
os forradalom leverését követő 
megtorlások áldozataira emlé-
kezünk. 

Az idei megemlékezésen 
Márai Sándor Mennyből az 
angyal címû versének elhang-
zását követően T. Mészáros 

András polgármester osztotta 
meg az eseménnyel kapcsolatos 
gondolatait. 

– 1956. október 23-a a sza-
badság és a bátorság napja volt, 
az elnyomás, az üldöztetés fel-
számolására tett bátor kísérlet. 
November 4-e viszont a ter-
ror, a bosszú, a több évtizedes 
elnyomás kezdetének a napja 
– kezdte megemlékező beszé-
dét a polgármester, majd kije-
lentette: ez a két nap nemcsak 
Magyarország, hanem Európa 
története is, amikor hazánk 
példát és tükröt is mutatott 
Európa népének. 1956-ban, alig 
egy évtizeddel a II. világháború 
befejése után, a magyar nép 
egy másfajta, embertelen dik-
tatúra elnyomásától szenvedve 
példát tudott mutatni Európa 
azon felének, amely érzéketlen-
né vált a szabadság iránt. Annak 
az Európának mutatott példát, 
amely alig két héttel később, 
november 4-én tétlenül és érzé-
ketlenül nézte a szovjet tan-
kokat Budapest utcáin. Annak 
az Európának, amely másfelé 
nézett, amikor a diktátorok 
bosszúja a nemzet szabadsá-
gáért küzdő hazafiak nyakára 
tette a kötelet – fogalmazott T. 
Mészáros András, majd a követ-
kezőképpen folytatta beszédét: 
– A forradalom napjaiban a 
magyar nép az emberi szabad-
ságért, a nemzeti szabadságért 
harcolt. Azért harcolt, mert 
soha többet nem akart rette-
gésben, fegyverektől fenyegetve 
élni! Nem akart rendőrállamot, 
nem akart besúgókat, nem 
akart idegenszívû hatalmat! 

Az 1956-os forradalom áldozataira emlékeztek az érdiek 

Koszorúzás a megtorlás emlékmûvénél
1956. október 23-a a szabadság és a bátorság napja volt, az elnyomás, az üldöz-
tetés felszámolására tett bátor kísérlet. November 4-e viszont a terror, a bosszú, 
a több évtizedes elnyomás kezdetének a napja – mutatott rá T. Mészáros András 
polgármester az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékezve az 
érdi Ötvenhatosok terén november 4-én megtartott koszorúzási ünnepségen.

A rettentő túlerővel és árulás-
sal szemben a nemzet 1956-
ban elbukott. De a magyar nép 
szabadságharca végzetes sebet 
ütött a nemzetközi szocializmu-
son. Ezt üzente s mutatta meg 
1989, a vértelen forradalom, 
a rendszerváltoztatás – fûzte 
hozzá T. Mészáros András, 
majd kiemelte: voltak, akik nem 
értették meg ezt az üzenetet! 
Azt hitték, fél évszázad elég a 
felejtéshez, elég ahhoz, hogy 
elszunnyadjon a parázs. Az ’56-
os forradalom eltiprása után a 
hatalom megpróbálta cinkosává 
tenni a nemzetet. A hallgatást 
ajánlották a tisztázás helyett. 
A nyugalom látszatát a béke 
helyett. Cinikusan, az akasz-
tófák árnyékában ígért félelem 
nélküli életet. De annak az idő-
szaknak vége! – hangsúlyozta, 
majd kifejtette: igazán akkor ért 
véget, amikor hat évvel ezelőtt 
a baloldali hatalom ismét fegy-
verrel kívánta elfojtani a véle-
mény szabadságát. Hat évvel 
ezelőtt, a forradalom 50. évfor-
dulóján a baloldal aktuális urai 
újra elárulták a magyar nem-
zetet – utalt a polgármester a 
közelmúlt eseményeire, majd 
a következő mondattal zárta 
beszédét: – Soha többet nem 
engedhetjük következmények 
nélkül maradni az árulást! 

A polgármester megemléke-
zését követően az önkormány-
zat vezetői, az ’56-os Magyar 
Nemzetőrség, a Pofosz, a pártok 
és civil szervezetek képviselői, 
valamint az ünnepségen részt 
vevő polgárok elhelyezték a 
megemlékezés virágait az ’56-
os megtorlás emlékmûvénél. 
A rendezvény a Szózat közös 
eléneklésével zárult. 

 Bálint Edit

Idén is sok érdi vett részt az Ötvenhatosok terén álló emlékmûnél szervezett koszorúzási ünnepségen
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T. Mészáros András megemlékezõ beszédében hangsúlyozta: 1956-ban 
Magyarország példát mutatott Európának

A Magyar Nemzetõrség is koszorúzott

A Pofosz képviselõi helyezték el a megemlékezés virágait az emlékmûnél

A KDNP Érdi Szervezete nevében Donkó Ignác és Solymosi Csaba koszorúzott

aktuális

KÉSZLETAKCIÓ
Ágykeretek ÁGYRÁCCSAL
  90x200 24.900 Ft
140x200 36.900 Ft
160x200 39.900 Ft
180x200 42.900 Ft

TOVÁBBI AKCIÓS TERMÉKEINKET KERESSE ÜZLETÜNKBEN!
Az AKCIÓ 2012. november 5-től november 30-ig illetve a készlet erejéig tart.

Kedvezményes házhoz szállítás!

Szekrények
TÖBB TÍPUSBAN
3 ajtós kivitel 99.900 Ft helyett 89.900 Ft
2 ajtós kivitel 67.900 Ft helyett 56.900 Ft

tömör borovi fenyőből
csomómentes fronttal
masszív, nyikorgásmentes,
extra erős kivitelben

KORLÁTOZOTT DARABSZÁM,
a KÉSZLET EREJÉIG!

TÖBB TÍPUSBAN
2 ajtós 4 fiókos
59.900 Ft helyett 54.900 Ft
2 fiókos 4 fiókos
54.900 Ft helyett 49.900 Ft

Komódok
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Kulturális és tudományos 

programok
2012. november 12–18.

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

November 12., hétfő 17 óra
Hangtál meditáció
Előadó: Korozmán Mónika és 
Kiss Réka

Varga Zoltán Rováskör
Czippán István
06-30/96-00-566
November 13., kedd 17 óra

Rovás
Vezeti: Czippán István
körvezető

Kézművesklub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit 06-30/ 213-1209

November 17., szombat 10 óra
Madáretető készítése
Belépő: 300 Ft

Micimackó színház 
2012. ősz IV/3.
November 12., hétfő 10 és 14 óra
„Színes világ”
az Apacuka zenekar koncertje
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft

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 17-én, szombaton 20 órától
Katalin bál 
a Rozbora zenekarral

Büfé, tombola, családias han-
gulat. Belépő: 3000 Ft.
Jegyek csak elővételben kap-
hatók Zelenka Ilonkánál a 06 
30/597-8817, vagy a 364-097-es 
telefonszámon.

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 ellent-
mondásait, emberi útvesztőit.
 Alkalmi belépőjegy: 2800 Ft.

Kiállítások 
A művelődési központ kamara-
termében

A Poly-Art Alapítvány kiállítása
Megtekinthető: 2012. november 27-ig.

Az előtéri kiállítótérben
November 7-27-ig
„Textilszobrászat”
– egy vadonatúj technika a 
kreativitásban. Mach Márti tex-
tilszobrász kiállítása

A Városi Galériában
Érd, Alsó u. 2.
November 9- november 28-ig
„Az elmúlás kövei”
Nagy Imre Gyula
festőművész kiállítása

Előzetes:

„Kedvenceink” III/1
November 21., szerda 10 és 14 óra
Szilaj, a vad völgy paripája

színes, magyarul beszélő ame-
rikai animációs film
Belépő: 400 Ft. 

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 kerá-
mia kiállítást rendez, melyre 
kiállítók 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

 
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás: Keddtől – vasár-
napig: 10.00 – 18.00 óráig

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói 
Belépőjegyárak 
Teljesárú: 800,- Ft 
Kedvezményes: 400,- Ft 
Tárlatvezetési díj: 3000,- Ft/
kiállítás

3.  Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás 
Teljesárú: 400,- Ft 
Kedvezményes: 200,- Ft

Időszakos kiállítás

Közel Afrikához
Magyar László életútját, mun-
kásságát bemutató kiállítás
A kiállításhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai óra igé-
nyelhető
Jelentkezés: Buttinger Dániel 
múzeumpedagógusnál  
tel.: (06-23) 363-036

Előadások

Múzeumbarát kör
November 13., kedd 17,00 óra
Barangolások Törökországban 
geográfus szemmel 
Előadó: Dr. Gercsák Gábor tér-
képész, geográfus
ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék 
docense (helyszín: Magyar 
Földrajzi Múzeum emeleti elő-
adóterme). Belépődíj: felnőtt: 
300 Ft,  diák: 200 Ft 

A Magyar  Földrajzi  Múzeum  konfe-
renciaterme  és  tetőtéri  előadóter-
me  50  fős  rendezvényekre  bérbe 
vehető  kulturális,  közművelődési 
alaptevékenységgel  összeegyeztet-
hető célokra. 

Információ: 
Kovács Nóra – (06-23) 363-036

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

A felnőttkönyvtár programja
November 15. (csütörtök) 18 óra
Puskás Gyula István: Svájc 
című könyve 
„Svájc, az Alpok országa” 
Dr. Kubassek János úti beszá-
molója

A gyermekkönyvtár programja
November 15. (csütörtök) 10 óra
Kacor király. Mesedélelőtt a 
gyermekkönyvtárban

A zenei könyvtár programja
November 13. (kedd) 17.30 óra 
Zenei klub: Johann Sebastian 
Bach zenéje
Előadónk: Dr. Kamp Salamon
A PTE tanszékvezetője, egyete-
mi tanár 

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
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november 12. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/31. gasztronó-

miai 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 Szatmárcseke, 50/31. gasztronó-

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

17:05 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

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

Hajdúszoboszló 12/9. ismeretterjesztő és 
kulturális filmsorozat 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 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

21:45 Híradó
22:00 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/31. gasztronó-

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

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

november 13. kedd
08:00 Híradó
08:15 Négyszemközt
08:30 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/31. gasztronó-

miai 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 Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/31. gasztronó-

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

16:15 Négyszemközt 
16:35 Bibliai Szabadegyetem Jézus hatalma 60’ 
17:35 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

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

Nemes Tibor filmje 43. 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 42. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

november 14. szerda
08:00 Híradó
08:30 Fény-kép
09:00 Magyarok az emberevők földjén 14/9. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/31. gasztronó-

miai 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 43. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/31. gasztronó-

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

15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem Jézus hatalma 60’ 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 Négyszemközt 
18:25 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

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

témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Számvetés 6/5. magyar dokumentumfilm 

sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 
21:00 Híradó ism.
21:20 Mozgás ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:10 Itthon – Otthon Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

november 15. 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 43. rész 
10:05 Polgár-társ

10:35 Számvetés 6/5. 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 43. rész 
15:50 Mozgás
16:20 Csillagszem
16:50 Négyszemközt 
17:10 Polgár-társ
17:40 Ízőrzők Szatmárcseke, 50/31. gasztronó-

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

18:10 Számvetés 6/5. magyar dokumentumfilm 
sorozat, 45’ rendező: Tóth Péter Pál 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Bibliai Szabadegyetem 

János evangéliuma 60’ 
20:45 Híradó ism.
21:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 43. rész 
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

november 16. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem  

János evangéliuma 60’ 
09:20 Polgár-társ
09:50 Számvetés 6/5. magyar dokumentumfilm 

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

Nemes Tibor filmje 43. rész 
11:05 Négyszemközt
11:20 Fény-kép
15:00 Híradó 
15:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:50 Számvetés 6/5. 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 Hajdúszoboszló 12/9. 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 
30’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 

János evangéliuma 60’ 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

november 17. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Magyaregregy, 50/32. gasztronó-

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés
15:00 Híradó
15:20 Csillagszem
15:50 Négyszemközt
16:10 Számvetés 6/5. magyar dokumentumfilm 

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

János evangéliuma 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Magyaregregy, 50/32. gasztronó-

miai 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 43. rész 
20:30 Csillag a máglyán 

magyar játékfilm, 96’ 
rend.: Ádám Ottó 
fsz.: Huszti Péter, Sztankay István 

22:15 Érdi Panoráma
22:45 Csillagszem

november 18. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

János evangéliuma 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi 

magazin
11:50 Ízőrzők Magyaregregy, 50/32. gasztronó-

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Magyaregregy, 50/32. gasztronó-

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
János evangéliuma 60’ 

17:00 Csillag a máglyán magyar játékfilm, 
96’ rend.: Ádám Ottó fsz.: Huszti Péter, 
Sztankay István 

18:45 Magyarok az emberevők földjén 14/10. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 30’ 
rendező: Cséke Zsolt

19:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 44. 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. november 12 –18.

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.

Hittel és szeretettel beszélt a 
jelenlévőknek Hadzsikosztova 
Gabriella és Eredics Dávid a 
bolgár emberekről, a hagyomá-
nyokról, a zenéről, a hangsze-
rekről, az írókról, a tájról, a ten-
gerről. A hallgatók közül többen 
szívesen azonnal elindultunk 
volna, hogy azokat a dallamo-
kat ott és azoktól a zenészektől 
halljuk, azt a vidéket lássuk, 
azokkal az emberekkel beszél-
gessünk. A „Bolgár zene” címû 
zenés irodalmi est előtt beszél-
gettünk velük.

– Mit mutatnak meg Érden 
Bulgáriából?

Hadzsikosztova Gabriella, 
a Bolgár Színház alapítója és 
mûvészeti vezetője, a Bolgár 
Országos Önkormányzat alel-
nöke:

– Az ország varázslatos zené-
jét, néhány nagyon jó írót és 
az idős emberek életfilozófiá-
ját, mert a bolgár százévesek 
kicsit másképpen élnek, mint 
mi most. A Rodope-hegység-
ben van néhány falu, ahol 
valóban ilyen idős emberek 
élnek tökéletes összhangban 
a természettel és önmagukkal. 
A tapasztalataikból, tudásukból 
szeretnénk egy kicsit átadni. Õk 
egészen más tempóban élik az 
életüket, tudnak figyelni egy-
másra, a világra, a lelkekre, a 
környezetükre. Teljesen más-
képpen kezelik a halált is. Van 
mit megtanulni tőlük. A Rodope-
hegység Bulgária déli részén 
van. Ez a határ Törökországgal 
és Görögországgal. Gyönyörû 
hely, régen a trákok éltek ott. 
Orfeusz szülőhelye. Rengeteg 
mítosz kötődik ehhez a vidék-
hez. Bulgária legszebb dalait 
hallottam errefelé. Azokban 
a dalokban méltóság van. 
Lassúak, de mikor énekelem 
őket, különös energiát érzek. 

– Mivel készültek a magyar 
gyerekek számára?

– Nekik délelőtt két előadást 
játszottunk Mese a jóságról 
címmel. Érdemes megtanulni, 
hogy hol lakik a jóság, meg-
tudni, hogy vannak-e jó, meg 
rossz emberek. Szerintünk nin-

csenek rosszak, mert a jóság ott 
lakik mindenkinek a szívében, 
csak tudni kell elővarázsolni. 
A gyerekek nagyon élvezték az 
előadást, ügyesen bekapcsolód-
tak a játékba.

– A már emlegetett idős embe-
rekről láthatunk egy fotókiállí-
tást is…

– Maja Kalcseva képei a Malko 
Teatro felkérésre készültek. 
Pár évvel ezelőtt mutattuk be 
Koncert a másik oldalon címû 
előadásunkat. Ehhez inter-
júkat készítettünk százéves 
emberekkel. Ezek a felvételek 
dokumentumszerûen megje-
lentek az előadásban is. Mikor 
fellépünk és erről a vidékről 
mesélünk, akkor Maja Kalcseva 
fotóit is visszük magunkkal, aki 
nagyon különleges módszerrel 
dolgozott. Kartonra fölkasírozta 
a képeket és régi, erre a vidékre 
jellemző bolgár kézi szőttesekkel 
egészítette ki őket. Ezek is mutat-
ják, hogy régen milyen szépér-
zékkel rendelkeztek az emberek. 
Mívesen kidolgozott az öv, a fej-
dísz vagy a csipke. Minden tár-
gyuk szép is, tartós is. Tavaly egy 
falut fotóztam a Rodope-hegy-
ségben. Látható, hogy a házak 
összhangban vannak a heggyel, 
az utcakővel. Nagyon jó érzékkel 
építkeztek. Még az aszfalt is ide-
gen ebben a környezetben. Fáj a 
szemnek, ha ilyen tájon oda nem 
illő tárgyat lát az ember. Nincs 
olyan, hogy egy modern épület 
mellett egy régi áll, amellett egy 
felhőkarcoló, vagy egy ízléstelen 
pagodaszerûség. A mai városépí-
tészek uniformizálják a telepü-
léseket, lassan nem is tudjuk, 
hogy melyik országban járunk. 
Kár, hogy nem tudjuk megőrizni 
a régi stílusokat.

– Szeptember 22-e Bulgária 
Függetlenségi Napja. Mióta és 
mit ünnepelnek ekkor?

– Bulgáriában a török ura-
lom 1396-tól 1878-ig tartott. 
Majdnem ötszáz évig… A XIX. 
század végén szabadult fel 
a bolgár nép a török uralom 
alól, de a függetlenséget csak 
30 évvel a felszabadulás után, 
1908. szeptember 22-én hir-

Történetek jóságról, gyerekekrõl, százévesekrõl

Bolgár emberek, zenék, tájak
Mi jut eszünkbe Bulgáriáról? A Napospart, Todor Zsivkov, Szófia, a báránysült, 
Burgasz, a pénzük – a leva – Várna, Georgi Dimitrov, az Aranyhomok, a rózsaszi-
rup. Azt is tudjuk, hogy ha rázzák a fejüket – helyeselnek, ha bólogatnak – ellen-
keznek. Bulgária Függetlenségi Napját ünnepelték nemrég a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban két vendégmûvész részvételével.  

dették ki. A hosszú elnyomás 
ellenére is bolgárok maradtunk, 
megőriztük nyelvünket, vallá-
sunkat, kultúránkat.

– Hány bolgár ember él ma 
Magyarországon?

– Körülbelül ötezer. A Magyar-
országi Bolgárok Egyesületében 
1500 családot tartunk nyilván, 
ennyi címre megy ki az újsá-
gunk. A honlapon olvasható, 
hogy milyen tevékenységeik 
vannak – óvodák, iskolák, kul-
túrház, templom. Az egyesületet 
a Magyarországon élő bolgár-
kertészek alapították 1914-ben. 
Az ötvenes években a bolgár 
családok pénzt gyûjtöttek és 
fölépítettek egy nagy kultúrhá-
zat. Nem a nemzetiségi kisebb-
ségi politikának köszönhetően 
állami támogatásból, hanem a 
saját pénzükből, mert tudták, 
hogy csak úgy lehet a bolgár-
ságot megőrizni, ha van egy 
hely, ahol együtt lehetnek, be-
szélgethetnek, táncolhatnak, 
tanulhatnak, ünnepelhetnek, 
elmesélhetik egymásnak a bá-
natukat. Ez hihetetlenül össze-
tartja a kolóniát, a generációkat. 
Az egyesület célja, hogy az itt 
élő bolgár nemzetiségû embe-
rek megőrizzék, ápolják hagyo-
mányukat és minél szélesebb 
körben terjesszék kultúrájukat.

Az előadáson Hadzsikosztova 
Gabriella partnere Eredics Dávid 

zenész volt, akivel már 15 éve 
dolgoznak együtt.

Eredics Dávid: 
– Gabival először a Bolgár 

Kultúra Házában találkoztunk, 
ahol a Söndörgő együttessel 
léptünk fel. Együttmûködésre 
ösztökélt, amikor meghallot-
tam a színpadon Gabi gyönyörû 
hangját. Közösen alakítottunk 
egy formációt, autentikus fel-
dolgozásokat próbáltunk kicsit 
modern nyelven a fiatalság felé 
közvetíteni. Azóta rájöttünk, 
hogy amit több száz éve kitalál-
tak, az jól hangzik akusztikusan 
is, autentikus hangszerekkel, 
amit a Malko Teatro előadásain 
többször alkalmazunk. Óriási 
örömforrás ez mindannyiunk-
nak. Szívesen zenélek ilyen 
előadásokon is, mint a mai, 
mert ez közös megélése, újra-
fogalmazása a régi kódoknak. 
Régen az emberek ezekkel a 
dalokkal, szokásokkal üzentek 
egymásnak. Nekünk a városi 
kultúra jutott osztályrészül, 
sajnos a fogyasztói társada-
lomban már sok mindent nem 
értünk a saját gyökereinkből. 
Mindenkit csak arra tudok ösz-
tönözni, hogy nézzen utána a 
hagyományainak, a nyelvének, 
próbálja megfejteni azt a csodá-
latos képi világot, ami az anya-
nyelvében van. Mindegyikben 
tükröződnek a régi hagyomá-
nyok. Szerencsére a nyelv nem 
követi olyan intenzitással azt 
a változást, amit talán sokszor 
erőszakkal is diktálnak manap-
ság. Gabi visszajár Bulgáriába a 
saját gyökereit tanulmányozni, 
ezt sokszor beépíti a darabokba. 
Hozzárakja olyan gondolkodók 
szellemi termékeit, amik aztán 
együtt egy egészen varázslatos 
világba vezetnek minket. 

– Önnek is vannak bolgár fel-
menői?

– Az Eredics név eredetileg 
horvát. Az üknagyapám pópa 
volt Csobánkán, ő az egyik szerb 
elődöm, akire büszkén emléke-
zem, illetve anyai ágról is van 
szerb vonal, a Sztankovics ág. 
Délszláv ősökkel rendelkezem, 
de azt is mondhatnám, hogy 
osztrák, sváb, vagy akár kiskun-
sági magyar vagyok. Tudjuk, 
hogy igazából ennek nem a 
genetikája a lényeges, hanem a 
kultúrközeg, amiben az ember 
nevelkedik, hogy mit tud tovább 
örökíteni abból a szellemi örök-
ségből, amit az elődeitől kap. 
Én ebből a sok mindenből a 
szerb és így a balkáni kultúrát 
tanulmányozom, érzem legin-
kább. zsd

Eredics Dávid és Hadzsikosztova Gabriella hagyományokról és zenérõl, a tájról és a tengerrõl mesélt
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Szociális üdültetés az 
Erzsébet-program keretében, 
több tízezer – többségében 
hátrányos helyzetû – gyer-
mek önfeledt vakációja az 
Erzsébet-táborban, pihenési 
lehetõség õsszel munkavál-
lalók és iskolások számára 
– csak néhány megnyilvánu-
lási formája annak, hogyan 
nyújt segítséget az Erzsébet-
utalvány a hosszabb-rövidebb 

ideig kiemelt figyelemre szo-
rulók számára. Szeptembertõl 
pedig már senki sem lepõdik 
meg azon, ha fûtõanyagként 
esik szó az Utalványról. Öt, 
az ország leghátrányosabb 
helyzetû kistérségeiben lévõ 
településen egészen bizto-
san nem. Ózd, Pusztadobos, 
Vajdácska, Vilmány és 
Zsadány egy-egy iskolájában 
már Erzsébet-utalvány briket-

tel fûtött tantermek várják az 
õszi szünetrõl visszaérkezõ 
diákokat és tanárokat.

Legtöbben  
Borsodból pályáztak
A Nemzeti Üdülési Szolgálat 
Kft. évente körülbelül 70 
tonnányi Erzsébet-utalványt 
semmisít meg. Messze volt 
még a tél, amikor a forgalma-

zó úgy döntött, az érvénytele-
nített Utalványból készült bri-
kettet azoknak adja, akiknek 
leginkább szüksége van erre. 
Az ország 47 leghátrányo-
sabb helyzetû kistérségében 
mûködõ oktatási intézmé-
nyeknek szóló pályázat szep-
temberben került kiírásra. 
Már a meghirdetés másnap-
ján számos pályázati adatlap 
érkezett, a legtöbb Borsod-

Abaúj-Zemplén megyébõl. A 
fûtõanyagot végül öten nyer-
ték el a beérkezés sorrendjé-
ben: a Békés megyei Zsadányi 
Református Általános Iskola, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében található vaj-
dácskai Általános Iskola és 
Napközi Otthonos Óvoda, 
az ózdi Csépányi Általános 
Iskola, a vilmányi II. Rákóczi 
Ferenc Körzeti Általános 
Iskola és Napközi Otthonos 
Óvoda, valamint a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei pusz-
tadobosi Általános Iskola és 
Óvoda. 

Az Erzsébet-utalvány brikett-
pályázattal olyan tanintézmé-
nyek jutottak támogatáshoz, 
ahol igen magas a hátrányos 
helyzetû és a halmozottan hát-
rányos helyzetû gyermekek ará-
nya. Az intézményvezetõkkel 
folytatott beszélgetésekbõl 
kiderül, hogy megérte ugyan 
a vegyestüzelésû kazánok 
beszerzése, a fûtési költségek 
azonban így is jelentõs mér-
tékben megterhelik a kasszát. 
– Fûtöttünk mindennel, ami-
vel tudtunk – mondta Sztankai 
Szabolcs, a vilmányi II. Rákóczi 

Ferenc Körzeti Általános 
Iskola és Napközi Otthonos 
Óvoda igazgatója, akinek azt 
is szem elõtt kell tartania, hogy 
a legkisebbek miatt az óvodai 
szobákban mindig néhány 
fokkal magasabb legyen a 
hőmérséklet, amely ugyan-
csak pluszköltséget jelent. A 
takarékosság náluk meghatáro-
zó szempont, ahogyan a 158 
tanulóval rendelkezõ pusz-
tadobosi Általános Iskolában 
és Óvodában is. Mint Daniné 
Groholy Gabriella igazgatóhe-
lyettes beszámolt róla, a tanter-
mek melegének biztosítására õk 
már használtak például nyárfa-
hulladékot, hulladékgallyakat, 
gyökereket, kukoricacsutkát. Az 
Erzsébet-utalvány brikett ezért 
minõségbeli változást hozhat, 
hiszen fûtõértéke a tûzifáéval 
azonos.

Lesz helye  
a megspórolt pénznek
Az Erzsébet-utalvány briket-
tel megspórolt összeget vár-
hatóan tanterem-felújításra 
és taneszközök beszerzé-
sére fordítjuk – tudtuk meg 
Kovácsné Letanóczki Annától, 

a Csépányi Általános Iskola 
vezetõjétõl. Az ózdi intéz-
mény október végén elsõként 
vehette át az elnyert támogatás 
elsõ részletét, az öttonnányi 
briketthengert. – Tudatosan 
kerestük, miként tudjuk csök-
kenteni fûtési költségeinket 
– tette hozzá az igazgatónõ 
–, így találtunk rá az Erzsébet-
utalvány honlapján a Nemzeti 
Üdülési Szolgálat Kft. kiírásá-
ra, amelyre azonnal jelentkez-
tünk. A Zsadányi Református 
Iskola is az interneten 

keresztül értesült a pályázat-
ról. Eszenyiné Fábián Ildikó 
intézményvezetõ úgy látja, óri-
ási lehetõség volt, hogy jelent-
kezhettek, és nagyon örülnek a 
fûtõanyagnak – picit nagyobb 
lesz a mozgásterünk – fogal-
mazott az igazgatónõ. Terveik 
szerint a fennmaradó összeget 
a napi oktatást segítõ taneszkö-
zök, könyvek vásárlására, vagy 
kirándulásra fordítják. Álmuk 
egy zeneterem kialakítása, 
amelynek megvalósításához 
így közelebb kerülhettek.

Az Erzsébet-utalvány forgalmazója a Nemzeti Üdülési Szolgálat 
Kft. a szállítás költségeit vállalva, térítésmentesen juttatja el 
az Erzsébet-utalvány briketteket minden nyertes oktatási intéz-
ménybe. Így a pusztadobosi 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 papírhulladékból 
préselt tüzelõanyagot vesz át idén télen.

Még meleg õszi nap volt, amikor megérkeztek az elsõ Erzsébet-utalványból készült brikettek a Nemzeti 
Üdülési Szolgálat Kft. pályázatának nyerteseihez. Azóta elindult a fûtési szezon, amely lassan érezhetõ 
lesz a számlák összegén is. Öt, az ország leghátrányosabb helyzetû kistérségeiben lévõ iskolában idén, az 
Erzsébet-utalvány brikett segítségével jelentõs mértékben kerül kevesebbe majd a fûtés. Az így megspó-
rolt költségek összegének már mindenhol megvan a helye.

A leginkább rászorulók álmAi 
vAlósulhAtnAk meg

Kovácsné Letanóczki Anna, a Csépányi Általános Iskola igazgatója
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Felhívás Csuka Zoltán-díjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 40/2011. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet szól.
A rendelet 5. § (1) értelmében a Csuka Zoltán-díj azoknak adományozható, akik a közművelődésben, valamint a 
kulturális élet szervezésében gyakorlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal 
szolgálták a település művelődését.

A Csuka Zoltán-díj odaítélésére az oktatási és művelődési bizottság tesz javaslatot.

A díj a magyar kultúra napján  
– 2013. január 22-én kerül átadásra.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi 
javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetősé-
gét feltüntetve írásban kell megtenni. 
A javaslatokat Érd megyei jogú város oktatási és művelődési bizottsága véleményezi, és a közgyűlés dönt a 
díjazott személyéről.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda, 2030 Érd, 
Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen (Érd, Alsó u. 1., I. emelet 128. sz.). 
A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2012. november 21. (szerda) 16.30 óra.

Felhívás Érdi Mûvészeti Díjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 40/2011. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet szól.
A rendelet 6. § (1) bekezdésének értelmében az Érdi Művészeti Díj azoknak a személyeknek adományozható, 
akik a művészeti élet valamely területén kiemelkedő eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységük-
kel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd város hírnevének öregbítéséhez.

Az Érdi Művészeti Díj odaítélésére az oktatási és művelődési bizottság tesz javaslatot.

A díj a magyar kultúra napján 
– 2013. január 22-én kerül átadásra.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi 
javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetősé-
gét feltüntetve írásban kell megtenni. 
A javaslatokat Érd megyei jogú város oktatási és művelődési bizottsága véleményezi, és a közgyűlés dönt a 
díjazott személyéről.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda, 2030 Érd, 
Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen (Érd, Alsó u. 1., I. emelet 128. sz.). 
A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2012. november 21. (szerda) 16.30 óra.

Pályázati kiírás
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2013. évre ezennel kiírja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tago-
zatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat, illetve akik a 
2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A részletes pályázati kiírás a www.erd.hu honlapon olvasható.
Pályázati kiírás az Ügyfélszolgálati Irodákon (Polgármesteri Hivatal, Érd, Alsó u. 3. fszt., Tesco ügyfélszolgálat, Budafoki út 

2–4.) és a Humán Irodán (Érd, Budai út 10. 1. szoba) kérhető, illetve a www.erd.hu honlapról letölthető.
A regisztrálásnak és a pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 23.

A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

szaktanítást végző klasszikusgitár-tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gitároktatás 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  felsőfokú képesítés, klasszikus gitár szak, 
•  erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat(bizonyítvány) 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. november 20. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 16. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna nyújt a 06-20-388-3086, 06-23-364-318-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 

33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 414-5/2012., valamint a munkakör megne-
vezését: szaktanítást végző klasszikusgitár-tanár. 

•  Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@freemail.hu e-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Stiblo Anna, telefonon való egyeztetés szükséges, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázat megismerése után, személyes találkozó, majd értesítés e-mailben, 
vagy postai úton. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 19. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erdizeneiskola.hu honlapon szerezhet. 

információk
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Van forrás és szándék is a kisvállalkozások hitelezésére
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A sors  kegyes  volt  hozzá  –  de 
hát  ő  burokban  született, 
ahogy  könyvében  megírta  –, 
mert  szépen,  csendben  ment 
el.  Október  elején  még  tervez-
getett,  a  hónap  közepén  már 
letette a lantot, az utolsó napján 
pedig el is búcsúztunk tőle, bár 

igazából  ő  köszönt  el  tőlünk. 
Mindenszentekre, halottak nap-
jára  időzítette  végleges  távozá-
sát,  akkorra,  amikor  amúgy  is 
halottainkra  emlékezünk.  Író 
nem  írhatott  volna  hatásosabb 
forgatókönyvet egy évszázadnyi 
élet csattanójára, ám még ezt is 

tovább cifrázta. Lányát a nyáron 
Amerikába  szólította  munkája, 
de  mielőtt  elutazott  volna,  94 
éves  édesapja  lelkére  kötöt-
te:  nehogy  „rendetlenkedjen” 
míg haza nem  jön. Az örökifjú 
színmûvész, aki mindig pajkos-
ságon  törte  a  fejét,  megígérte: 

„Nyugodj meg kislányom, meg-
várlak.” Három hónap után azon 
az  októberi  hétfőn  végre  meg-
ölelhették  egymást.  Boldogan 
teltek  a  napok  egészen  szom-
batig, amikor Laci bácsi kórház-
ba  került.  Itt  a  vizsgálat  után 
újra  találkoztak,  beszélgettek, 
majd  Eszter  így  búcsúzott  el 
édesapjától:  „Apus,  ugye  nem 
rendetlenkedsz?”  „Miért?  Most 
már  lehet,  megvártalak,  nem?” 
–  kérdezett  vissza  egyre halku-
ló  hangon,  s  másnap,  október 
14-én  végleg  lehunyta  szemét. 
Mintha  saját halálát  is megren-
dezte  volna  –  ahogy  annyi  for-
dulatos hangjátékot  és  talán az 
egész életét is…
Most  meg  itt  állunk  a  való-

ságban a  ravatalnál,  Joó László 
fényképről  mosolyog  ránk,  az 
urnát  körbeállják  szerettei, 
Eszter,  a  felesége  Margitka, 
rokonok, barátok, majd egyszer 
csak  a  messzeségből  felcsen-
dül  egy  ismerős búgó hang,  az 
Arany-verssel. 

Gajdó Tamás  színháztörté-
nész  hosszú  életútját  méltatta, 
Segesdi János  alpolgármester 
pedig  a  város  nevében  búcsú-
zott a jeles mûvésztől:
–  Mintha  mindig  álmodtam 

volna,  mondta  egyik  alkalom-
mal  Laci  bácsi  –  kezdte  beszé-
dét. – S valóban, ő megálmodta 
az életét, amit utána megélt. Az 
a  típus volt, aki mindenkit sze-
retett és akit mindenki szeretett. 
Gondozta  az  emberek  lelkét. 
Az egész élete arról szólt, hogy 
tanít,  nevel.  Biztosak  lehetünk 
benne,  hogy  odafentről  is  ezt 
teszi.
A család  barátja,  Halassy 

Adrien  Joó  Lászlót  a  versek 
nagykövetének  nevezte,  aki 

Letette a lantot a nagy versmondó-színész

Rendhagyó óra Joó Lászlóval
„Letészem a lantot. Nyugodjék. / Tõlem ne várjon senki dalt.” Arany János verse 
csendült fel az Ercsi úti temetõben egy rendhagyó irodalomórán. A gyönyörû gon-
dolatok méltósággal szálltak e csendes, borongós, hûvös õszi napon a sírok felett, 
hogy aztán nem sokkal késõbb a szívünkben és a lelkünkben landoljanak. Az arany 
gondolatokat Joó László jeles színmûvész repítette a magaslatokig. Hangja melen-
getett, simogatott bennünket – talán jobban, mint máskor – miközben könnyeinkkel 
küszködtünk. Ez az óra, amit most vele töltöttünk, ugyanis mindegyiknél rendha-
gyóbb volt… 

hitet  és  erőt  adott  az  emberek-
nek.
–  Szeretetfókusz  voltál  az 

utolsó percig. Az Úr  ölelje  át  a 
lelkedet – zárta gondolatait.

Erdélyi Takács István reformá-
tus lelkész e szavakkal búcsúz-
tatta:
–  Laci  bácsinak  nemrég még 

az volt a terve, hogy rendhagyó 
irodalomórákat  tartson  az  érdi 
iskolákban.  Rendhagyó  órájára 
azonban  ide  jöttünk.  Õ  olyan 
papja  volt  Tháliának,  aki  örök 
érvénnyel  írta be  sorsát a nagy 
könyvbe.  Egy  hatalmas  testa-
mentumot  írt  a  szívünkbe,  jó 
lenne  követni.  Sokmindennel 
ajándékozott  meg  bennünket. 
Játszott  és  mégis  igazat  mon-
dott,  alakított  és  közben  ben-
nünket  formált,  mert  harcosa 
volt  az  igaz  szónak.  Ez  a  világ 
elromlana, ha nem ilyen katonái 
lennének.  Joó  László  nagyon-
nagyon  szerette  az  embereket 
és ezt a várost, amely befogadta 
őt.  Hogy  tudott  még  kilencven 
évesen  is  ilyen  fiatalosan  ver-
seket mondani? Mert szerette a 
fiatalokat.  Mindenki  a  szívébe 

zárta.  Rá  nem  lehet  úgy  gon-
dolni,  hogy  ne  mosolyogjunk. 
Hiányozni  fog, mint  ember. Az 
Úr áldja meg az emlékét és amit 
a  szívünkbe  ültetett  sokasítsa 
meg.
A ravatalozótól a sírig hosszú 

volt az út. Ezalatt eszembe jutot-
tak  szavai  újságunknak  adott 
utolsó nyilatkozatából: „A haza, 
a  család  számomra  a  legfonto-
sabb.  Költőink,  zeneszerzőink 
olyan  szépen  megfogalmaz-
ták  gondolataikat,  érzéseiket, 
amelyek  bennünk  is  élnek. 
A hazaszeretet, a szerelem örök 
érvényû  érzések,  ezek  nélkül 
nem lehet élni!” 
A gyászolók  kis  csoport-

ja,  miközben  az  urnát  földbe 
helyezték,  Kodály  Zoltán  Esti 
dalát  hallgathatta meg  a  család 
barátja,  Szóka Júlia  tolmácso-
lásában. 
Joó László míg élt, mint egy-

kori  kertész, utolsó percéig  fél-
tően  ápolta,  gondozta  virágait, 
s a  legszebbeket boldogan osz-
togatta  szeretteinek.  Úgy  tûnt, 
most mindet visszakapta…
  Temesi László

A család a ravatalnál
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Egy derûs kép a színmûvészrõl a ravatalon

helyi társadalom
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Érd Megyei Jogú Város közgyû
lése, valamint az ÉrdKom Kft. 
megállapodást kötött a város 
közigazgatási területén kelet
kező zöldhulladék kezelésére, 
begyûjtésére. A megállapodás 
szerint az ÉrdKom Kft. a zöld
hulladék elszállításához a 
gyûjtési időpontok és az utca
nevek feltüntetésével ütemter
vet készített, amely az alábbiak
ban, az ÉrdKom Kft. honlapján 
(www.erdkom.hu) és a szóróla
pokon megtalálható. 

Kérjük, hogy az ütemtervet 
figyelmesen tanulmányozza át, 
és az Ön utcájához feltüntetett 
napon reggel 7 óráig szíves
kedjen kihelyezni az ingatlana 
elé az elszállításra szánt zöld
hulladékot. A zöldhulladékot a 
szóródás elkerülése érdekében 
zsákba rakva, bekötve kell kihe
lyezni. A gyûjtőzsákokat nem 
ürítjük, a gyûjtés zsákostól tör
ténik. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a 
zsákokban csak zöldhulladék 

helyezhető el, annak tartalmát 
szúrópróba szerint ellenőriz
zük. 

Ha a zsákban NEM zöldhulla
dék kerül elhelyezésre, abban az 
esetben az ingatlan elé kihelye
zett teljes tétel elszállítása meg
tagadható. A szolgáltatásunkat 
az ingatlantulajdonosok részére 
térítésmentesen végezzük. 

Együttmûködésüket köszön
jük:

 Érd-Kom Kft.

Tájékoztató  
az õszi zöldhulladék-gyûjtésrõl

Kommunista munkáspárti tár
sai – mint mondták – a magyar
országi kapitalizmus egyik 
áldozatáért álltak ki a Bagoly 
utcában. Kovács István érdi vál
lalkozó, a Magyar Kommunista 
Munkáspárt elnökségi tagja 
annyi hitelt vett fel, amelyet 
már kamatoskamattal nem 
tudott visszafizetni, ezért tönk
rement és a kilakoltatás várt rá. 
A múlt szerda kora reggelére 
ígért kilakoltatás azonban az 
ügyvédek ügyességének és az 
összefogásnak köszönhetően 
ezúttal elmaradt…

 Több volt a médiaképviselő 
a Bagoly utca 143. szám alatt, 
mint a közönség, az együttérző 
– bár mi is együttéreztünk a 
sok más állampolgárhoz hason
ló helyzetbe került Kovács 
Istvánnal. Ahogy állt a hatalmas 
háza, autójavító mûhelye előtt, 
valóban elgondolkodhatott min
denki azon, hogy ilyenolyan 
okokból, de bármikor utcára 
kerülhet. A több százezer devi
zahiteles az elmúlt években ezt 
az érzést már meg is ismerhette, 
bár az utóbbi időben születő 
különféle intézkedések enyhít
hetik gondjaikat. 

Kovács István szerda reggelre 
a végrehajtót várta, ezért érte
sítette Thürmer Gyula munkás
párti elnök segítségével a média 
képviselőit, akik azonban némi
leg csalódtak, mert – szerencsé
re – elmaradt az általában vesze
kedésekkel, nagy cirkusszal 
tarkított kilakoltatás. Így sem 
távoztak azonban üres kézzel: 
a jelenlévők szinte kivétel nél
kül mindenkit szidtak, így biz
tosítva a muníciót az érdekes 
riporthoz.

– Tegnap még csomagol
tunk – avatta be hallgatóságát 
a részletekbe Kovács István –, 
nem tudtuk hová megyünk, de 
az összefogás ereje csodákra 
képes! Édesapám is azért lett 
néhány évvel ezelőtt öngyilkos, 
mert kilátástalanná vált a hely
zete. Most azért demonstrálunk, 
hogy ne történjen több öngyil
kosság, mert a bankok tisztes
ségtelenek. Amikor hiteleket 
veszünk fel mást ígérnek, mint 
amikor törlesztünk. 2003ban 
harmincmillió forintot vettünk 
fel vállalkozásunkra. A hitelt 
gond nélkül megkaptuk, mond
ván, van fedezet. Már a követ
kező évben, amikor beléptünk 
az unióba, jöttek a bajok. Olyan 
szabályozások léptek életbe, 
hogy pillanatok alatt ellehetet
lenültünk. Nyakunkra enged
ték a multikat, annyi autósza
lon nyílt Érden, amennyi az 
egész országot ellátná. Egyre 
kevesebb lett a munkánk, a 
bevételünk, így egyre nehezeb
ben tudtuk a törlesztőrészle
teket fizetni. Tizenegy milliót 
törlesztettem, de hatvankét mil

liót követeltek, végül is a bank 
negyvenöt millióért átvette a 
házamat. Még mindig tizenhét 
millió forintot követelnek tőlem, 
amit képtelenség kifizetnem, 
mert nincs munkám: 2005
től nem mûködik a vállalko
zásom! A végrehajtó hónapok 
óta fenyeget a kilakoltatással, 
amelynek az időpontját mára 
tûzték ki. Ma Magyarországon 
érzelmi, lelki terror folyik, ami
nek igen sok áldozata van. 

 Dicsérte az ügyvédeit, akik 
ezúttal megmentették attól, 
hogy a híd alá kerüljön a család. 
Javasolta is az egyik ügyvédba
rátjával, állítsanak fel egy olyan 
szervezetet, amely büntetőeljá
rást indít azok ellen, akik ide
juttatták, átverték a devizaadó
sokat, ne ússzák meg tetteiket 
következmények nélkül! 

A demonstráción részt vevő 
Fehér Kéményseprők Országos 
Szövetségének elnöke, Dabasi 
Tamás örömmel újságolta, meg
találták a módját, hogy harc 
nélkül, a jog eszközeivel meg
akadályozták a kilakoltatást.

– Mindenki tett azért, hogy 
István itt maradjon! Minden 
egyes adósnak tudunk segíte
ni békésen, összefogva – tette 
hozzá. 

A Baloldali Nőszövetség elnö
ke, Urbán Éva számonkérően 
azt kérdezte:

 – Hány családot tesznek 
még utcára, hány ember mene
kül az öngyilkosságba, hány 
fiatal fog külföldre távozni a 
jobb megélhetés reményében. 
Ennyire gazdagok vagyunk, 

hogy ezt megengedhetjük 
magunknak?

Arról egyik beszédben sem 
esett szó, hogy vajon melyik 
kormány alatt adósodtunk el? 
A bankok melyik kormányperi
ódusban ajánlgatták gátlástala
nul a korlátlan hitellehetősége
ket? A hallgatóság mindeneset
re érdeklődéssel várta Thürmer 
Gyula kommunista munkás
párti vezető érdi szolidaritási 
beszédét:

– Vannak olyan ügyek, ahol 
összefogásra van szükség, 
közös ellenségünk, a minden
ható tőke ellen. Kovács István a 
magyar kapitalizmus áldozata! 
A „kovácsistvánokból” sok van, 
ma százezreket fenyeget a kila
koltatás veszélye, akik önhibá
jukon kívül kerültek ilyen hely
zetbe. Az országot eladták a 
külföldieknek, s ez tette tönkre 
őt és sorstársait. Gátat kell vetni 
a tőke mindenható uralmának! 
Mi olyan társadalmat akarunk, 
ahol nem a pénz, a bankok ural
kodnak, hanem ahol az ember 
a fontos. Követeljük, hogy 
korlátozzák a tőke mindenha
tó uralmát, azt akarjuk, hogy 
dolgozzanak az emberek, hogy 
lakásuk legyen. Ezt a háborút 
most még nem nyertük meg, de 
a csatát igen!

 A csatának ezzel vége is lett, 
elvonultak a média meghívott 
képviselői, a „kovácsistvánok” 
pedig, függetlenül attól, hogy 
melyik oldalon állnak, minden 
bizonnyal várnak helyzetük 
javulására, vagy legalább ügyes 
ügyvédekre. Temesi László

A magyar kapitalizmus áldozatának védelmében  

Kommunista munkáspárti gyûlés

Tévések, újságírók és érdeklõdõk
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A pártelnök fényképezõgépével is megörökítette a rendezvényen megje-
lenteket

információk

Nyílt nap
A Gárdonyi Géza Általános  

Iskola és Gimnázium
2012. november 27-én  

10.00 órai kezdettel
nyílt napot tart a gimnázium  

iránt érdeklődő
nyolcadik osztályos diákoknak  

és szüleiknek.

Nyílt nap
A Kós Károly  

Szakképzõ Iskola  
értesíti az érdeklődő-

ket, hogy
2012. november  

21-én 9 órai  
kezdettel

tartja a nyílt napját.

Köszönet az egy százalékért
Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány (Érd, Felső u. 33., adószám: 
18664256-1-13) köszönetet mond mindazoknak, akik adó-
juk 1%-ával támogatták alapítványunkat. A számlánkra utalt 
2011-es évi  161.954.- forintot hangszerkarbantartásra és – az 
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően – rendezvények, 
tehetséges tanulók támogatására fordítottuk. Kérjük, a jövőben 
is éljenek ezzel a lehetőséggel és támogassák az alapítványt.

 Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma
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Az öt mérkőzés óta veretlen érdi együttes látoga
tott az ősz meglepetéscsapatához a Pasaréti útra. 
A múlt heti, Videoton ellen látott játék bizakodás
ra adott okot a szurkolók körében, talán ennek 
is betudható a nagyszámú – több mint hatvan 
– érdi drukker megjelenése. A hazaiak sikerük 
folytatására készültek, eltökélt szándékuk az őszi 
dobogós helyek valamelyikének a megszerzése.

Hazai gólhelyzettel kezdődött a mérkőzés. Már 
az első percben lehetőség adódott a pasarétiek 
előtt, de – a vendégek szerencséjére – nem éltek 
a lehetőséggel. A kimaradt helyzet után fölény
be került a vendég érdi csapat, és sorra vezette 
támadásait. A támadások túlzott erőltetése miatt 
azonban a védelem fellazult, és ez meg is bosszul
ta magát. A 22. percben érdi labdavesztés után 
gyors hazai ellentámadás következett; két csatár 
vezette a labdát az egyedüli érdi védőre, és nem 
is hibáztak. 10. A gól után továbbra is a vendé
gek maradtak támadásban, de játékukban nem 
volt sok elképzelés, így a kapujuk előtt tömörülő 
hazaiaknak nem okozott gondot az érdi próbál
kozások elfojtása. Ez még akkor is igaz, ha egy 
szöglet után egy hazai védő a gólvonalról mentet
te meg kapuját a góltól.

A második félidő ismét hazai gólhelyzettel kez
dődött. Három csatár vezette a labdát az érdi kapu
ra, de szerencsére ezt a lehetőséget elpuskázták 
a pasarétiek. A vendégcsapat tovább fokozta erő
feszítéseit az egyenlítés érdekében, és Berényit a 
hazai kapus tizenegyesgyanús szituációban tudta 
csak szerelni. A cserék után feljavult az érdi csapat 
játéka, a hazaiak beszorultak a saját térfelükre, és 
csak nagy ritkán jutottak át az érdi térfélre. Nem 
sokkal a mérkőzés vége előtt született meg az 
egyenlítő gól. A 84. percben Flórián végzett el egy 
szabadrúgást, beadását Nagy A. fejjel csúsztatta 
a kapuba. 11. A gól után a vendégek mindent 
egy lapra tettek fel a győztes találat megszerzé
séért, míg a vendéglátók foggalkörömmel védték 
kapujukat az újabb góltól. Erőfeszítésük végül is 
sikeresnek bizonyult, így az érdi csapatnak nem 
sikerült a hátrányát csökkentenie a Pénzügyőrrel 
szemben a bajnoki táblázaton.

 
Pénzügyőr SE–Érdi VSE 
1-1 (1-0)
Pasaréti út, 150 néző. Vezette: Bodac T.

Érd: Kertész F., Ország P., Aradi Cs., Nagy A., 
Kovács K. – Berényi B., Gróf A., Horváth S., 
Cservenka G. (Ivacs G.) – Skita T. (Flórián Á.), 
Patkó Gy.
Vezetőedző: Miskovicz Bálint 
Gólszerzők: Kozarek A., ill. Nagy A.
Sárga lap: Gróf A., Nagy A., Berényi B.
Jók: Gróf A., Berényi B.

 
A mérkőzés után mindkét edző az elmaradt 

győzelem miatt bosszankodott.
Miskovicz Bálint (Érd):
– Katasztrofális első félidőt produkáltunk. 

Mintha nem is mi lettünk volna. A második 
félidőben aztán mindent egy lapra feltéve sike
rült egyenlítenünk, így megmaradt az esélyünk, 
hogy ősszel az élmezőnyhöz tartozzunk. Még 
van három mérkőzésünk, de ilyen félidőket nem 
engedhet meg magának a csapat.

Vatai Attila (Pénzügyőr):
– A tavalyi bajnok ellen, úgy gondolom, győ

zelmet szalasztottunk el, annak ellenére, hogy 
a második félidőben nyomasztó fölényben ját
szottak a vendégek. További sikereket kívánok a 
szimpatikus érdi csapatnak.

A 13. fordulóban, november 10én szombaton 
fél kettőkor a III. Ker. TVE csapatát fogadjuk az 
Ercsi úti pályán, majd a 14. fordulóban, november 
17én szombaton egy órakor a RAFC vendégei 
leszünk a XVI. kerület, Pirosrózsa út 9–11. alatti 
pályán. Harmat Jenő

Pénzügyõr SE–Érdi VSE 1-1 (1-0)

Elmaradt a gyõzelem

A nyomasztó érdi fölény ellenére sem sikerült nyerni 
(fehér mezben az Érd)
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A tanév első programját Maitz 
Ferenc igazgató a következő sza
vakkal nyitotta meg:

– Ez egy rendhagyó alka
lom, hiszen kivételesen nem az 
iskolánk falai között rendeztük 
meg a teaházat, hanem eljöt
tünk vendégségbe a Kós Károly 
Szakképző Iskolába. Külön 
köszönöm az igazgató úrnak, 
Weszprémy Barnának, aki lehe
tőséget adott arra, hogy tanu
lóink itt helyben ismerkedjenek 
meg az iskolában induló szak
mákkal – mondta Maitz Ferenc, 
majd a rendezvény ötletgazdá
jának – ha úgy tetszik házi
asszonyának –, Nagyné Balázs 
Gabriellának adta át a szót. 
A drámapedagógus a kötetlen 
beszélgetés ráhangolódásaképp 
faggatta az érdi szakiskola igaz
gatóját, aki minden kérdésre 
örömmel válaszolt, és néhány 
jó tanáccsal is ellátta a 7–8. osz
tályos tanulókat.

– Nagyon alaposan meg kell 
gondolnotok, melyik intéz
ményt választjátok továbbtanu
lásotok helyszínéül. Tudnotok 
kell, sok lehetőség áll előttetek 
ebben az iskolában is. Ha valaki 
először érettségit szerezne, és 
csak annak birtokában tanulna 
tovább, arra is van lehetőség 

a Kós Károly szakiskolában. 
Nálunk ugyanúgy meg lehet 
szerezni a középiskolai érettsé
gi bizonyítványt, mint egy gim
náziumban.

– Az a legfontosabb, hogy 
ne csapjátok be önmagatokat 
az iskolaválasztással. Tudnotok 
kell reálisan felmérni a lehe
tőségeiteket, képességeiteket. 
Ennek tudatában válasszatok 
iskolát, illetve szakmát, ebben 
pedig bátran támaszkodjatok 
az osztályfőnökötökre – taná
csolta az igazgató, akit Barits 
Pál mûszaki igazgatóhelyettes 
követett az átalakuló iskola
rendszerről és az érdi szakmai 
képzésekről mondott pár gon
dolatával.

– 2013. január elsejétől meg
változik a szakképzési törvény, 
szeptember elsejétől pedig élet
be lép az új köznevelési törvény. 
Ezek alapján teljesen új képzési 
rendszer lesz Magyarországon. 
Alapvetően három iskolatípus 
között választhattok: jelentkez
hettek gimnáziumba, szakkép
ző iskolába vagy szakiskolába. 
A gimnáziumi képzés lényegé
ben változatlan. A szakképző 
iskolai rendszerben a tanulók 
az első négy évben felkészül
nek az úgynevezett szakmai 

érettségi vizsgára, mellyel vagy 
– csakúgy, mint a gimnáziu
mi érettségivel – jelentkeznek 
főiskolára, egyetemre, vagy 
akár egy év alatt szakmát is 
szereznek mellé. A hároméves 
szakiskolai képzésben már 
első pillanattól szakmai tan
tárgyakat sajátítanak el a tanu
lók – tehát ebben az esetben 
már nyolcadik osztályban meg 
kell jelölni a tanulni kívánt 
szakmát. Három év után lehet 
megszerezni a szakmai bizo
nyítványt, és ha a tanuló úgy 
dönt, akár érettségit is szerez
het mellé, nem több, mint két 
év alatt. Ez az, amit feltétlenül 
tudnotok kell ezekről a képzési 
formákról – mondta az igaz
gatóhelyettes, majd folytatta a 
tájékoztatót.

– Bátran mondhatom, a sok
éves gyakorlat azt mutatja, hogy 
aki minket jelöl meg első helyen, 
azt biztosan felvesszük. Nálunk 
nincs sem központi írásbeli, 
sem szóbeli felvételi. A tanulók 
magyar, történelem, matema
tika, idegennyelv és fizikaje
gyét vesszük, és ezek alapján 
állítunk fel egy rangsort. Ha 
valakinek esetleg nem elég a 
pontszáma a szakképző iskolá
ba, felvesszük a szakiskolába, 
valamilyen szakmára. Ez egy 
biztosíték – fogalmazott az igaz
gatóhelyettes.

Szakképzésünkben három 
lehetőség van: lehet tanulni 
kereskedőnek, irodai asszisz
tensnek vagy autószerelőnek. 
A szakiskolai képzésben pedig 
cukrászokat, eladókat, festő
mázolótapétázókat, karosszé
rialakatosokat, központifûtés 
és gázhálózatszerelőket, pin
céreket, szakácsokat és nem 
utolsósorban villanyszerelőket 
képezünk. Mindenkit várunk 
szeretettel a november 9i nyílt 
napunkon, ahol részt lehet 
venni mintatanításokon, és meg 
lehet tekinteni a tanmûhelyeket 
is – zárta szavait az igazgatóhe
lyettes.

A tanulók érdeklődve hallgat
ták az egyórás előadást. Most 
már csak rajtuk áll, hogyan dön
tenek januárban.

 Kovács Renáta

Ötórai teaház – rendhagyóan
Idén is folytatódik a kezdeményezés: a Kõrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola tanulói havonta egy alkalom-
mal kötetlenül beszélgethetnek érdi ismert – és kevés-
bé ismert – emberekkel, a város életét meghatározó 
személyekkel.

Sok tanuló volt kíváncsi az elõadásra
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Zömében felvételi és továbbtanulás elõtt álló tanulók gyûltek össze

Maitz Ferenc igazgató az iskola év
könyvébe is írt a találkozó emlékére

mozaik
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Megközelíthető: Csepelről - Szent Imre térről Volánbusszal, 
Ráckevei Hév - Tököl, Gépkocsival M0 - Halásztelek- Tököl

Legyen Otthon 
Otthonunkban!

A még meglévő férőhelyeinkre 3 ágyas lakószobákban 
várjuk leendő lakóinkat. A Nyírfaliget Idősek Otthona teljes 
ellátásra szoruló időseket is fogod, akik természetesen 
mindvégig számíthatnak az Otthon gondoskodására.

Nyírfaliget Idősek Otthona:
2316 Tököl, Pesti út.1. Telefonon H- P : 8-16 óráig
06-30-558-4002 vagy 06-30-465-2182 
www.nyirfaligetidosekotthona.

Humánus térítési díj ellenében szolgáltatásaink:
- napi 3x-i étkezés ( cukorbetegeknek 5x)
- 24 órás ápolói felügyelet
- orvosi vizit ( tüdőgyógyász, neurológus)
- ingyenes alapgyógyszerellátás
- mosás, vasalás takarítás
- gyógyintézetbe történő szállítás
- hitélet feltételeinek biztosítása
- önköltséges szolgáltatás: fodrászat, manikür, pedikür helyben

p

Táplálkozás 50 felett 
A kor előre haladtával fontos változások következnek 
be a szervezetben, amire mind a táplálkozást, mind 
a mozgást érintően oda kell figyelni!
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ABLAK AJTÓ 

Ablakcsere-Ajándék Redõnnyel! Bontás-beépí-
tés-párkányozás-helyreállítás.Tel.:06 20 622 1136, 
06 30 852 6791

ADÁS-VÉTEL 
Tartozással terhelt céget átveszek jogilag tisztán 

és gyorsan hívjon a részletekért bizalommal. 0620-
370-3526

ÁCSMUNKA

ÁLLÁS
Érdi irodába értékesítõi területre min. középfokú 

végzettségû üzleti kommunikációban jártas munka-
társat keresünk (nem házalás jellegû). Fényképes 
önéletrajzokat az allaserd@gmail.com-ra várjuk!

Gyakorlattal rendelkezõ, önállóan dolgozni tudó 
szakácsot érdi vendéglõbe azonnal felveszünk. 
Jelentkezni a következõ telefonszámon lehet:+36 
30 9333080

Azonnali kezdéssel önállóan dolgozni tudó 
fûtés-víz szerelõt keresünk Németországba. Német 
nyelv elõny. Teljesítményelszámolás. Jelentkezés: 
06-70-233-9880

Budapesti ingatlanhálózat keres XI. kerületi 
irodájába munkatársakat. Fényképes önéletrajz: 
l.morvay@gdn-ingatlan.hu

ÁLLÁST KERES
Egyetemi végzettségû magyar-történelem-társada-

lom- és állampolgári ismeretek szakos középisko-
lai tanárnõ részmunkaidõs vagy óraadói állást keres 
Érden és környékén vagy dél-budai középiskolában.  
csilla2005@gmail.com, 06/20-37-17-346

Fogorvosi asszisztensi képzésbe veszek részt 
és gyakorlóhelyet, állást keresek fenti munkakörben. 
Angolul, németül beszélek, startkártya kedvezmény 
igénybe vehetõ. T:30 596 3556

Mérlegképes könyvelõ nagy gyakorlattal állást 
keres. Részmunkaidõ is érdekel. T:06 30 549 1345

ARANY-EZÜST 
NÁLUNK ARANYA EZÜSTJE TÖBBET ÉR, 

NINCS LEVONÁS, KP AZONNAL! KÖZÉP ÁR: 
8000FT/G. EZÜST: EVÕESZK ÖZ, GYERTYATARTÓ, 
CUKORDOB. IPARI, STB! BP., JÓZSEF KRT 41. 
0630/957-2206

ÁLLATORVOS

ANTIKVITÁS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS





















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG

ÉLELMISZER
Frissen vágott, konyhakész, saját nevelésû 

tanyasi csirke házhoz szállítva, idõszakosan kapha-
tó, egy darab is! T:06 20 411 3181

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

GARÁZS
Érd központban Korall-1-ben beléptetõkártyás, 

bekamerázott teremgarázs kiadó 7000 Ft/hó. 
T:0670 316 4889

GÉP

GUMI

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCS
Almavásár! 6 fajta szabolcsi alma termelõtõl, 

folyamatosan ár:110 Ft-tól. Cím: Érd, Budafoki út 
13. T:30 346 4849









HITEL

INGATLAN

Újpest-Központnál erkélyes, 2,5 szobás,71nm, 
parkettás, azonnal költözhetõ panel, hitelre is! Ir.ár: 9 
millió 0620-4165181 www.ingatlan.com/6578135

Fóton felújított ikerház 2+2 fsz új szigetelés, új 
nyílászárók! minõségi kivitelezés garanciával! 18,9 
MFt-tól 0630-3959858    
www.ingatlan.com/6881820

III. Óbuda Nagyszombat utcánál erdõre nézõ 
kétszobás lakás eladó. Csendes környezet, ala-
csony rezsiköltség egyedi fûtés, új nyílászárók. 
Ár:16,8MFt. 06703177776

Összeköltözõknek,cégeknek alkalmas XXIII.
ker.-i házam eladó-elcserélhetõ budapesti laká-
sokra. 4+4fél külön bejáratú parkettázott szoba.
Cirkófûtés. 06-204150487

XI. Bártfai utcában 2 szobássá alakítható, 1. 
emeleti, erkélyes, napos, gázfûtéses lakás eladó. 
Iá: 11,9 mFt 06-30-971-4846

XXII. József Attila lakótelepen DK-i fekvésû, 
panorámás, 49nm-es, egyedi mérõs lakás szi-
getelt házban eladó! Irányár: 8.700.000 Ft Tel: 
06-20/947-3243

XXII. elvehetetlen panorámájú, 2 szobás, pazar 
beosztású lakás eladó központi fûtéssel, barátságos 
rezsivel! Irányár: 8.600.000 Ft Tel: 06-70/337-3093

XXII. Arany János lakótelepen, 46nm-es, fel-
újított, új nyílászárós, édes kis lakás akciós áron 
eladó! Irányár: 11.700.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XXII. Rózsakerten, Öko programos házban, 
2+1 félszobás lakás sürgõsen eladó! Irányár: 
11.500.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

XI. Belbudai részén, extra panorámás, 
kelet-nyugati fekvésû, loggiás, 2szobás lakás 
étkezõkonyhával eladó! Irányár: 16.900.000 Ft Tel: 
06-30/958-9928

Hihetetlen ajánlat! XI. Leiningen útnál, 100nm-
es, kertkapcsolatos lakás villaházban garázzsal 
eladó! Irányár: 36.000.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

Értékálló környéken! XI. zöld Bel-Budán, 
Bauhaus házban, 90nm-es, cirkós, kiváló adott-
ságú lakás eladó! Irányár: 28.300.000 Ft Tel: 
06-30/380-1885

XXII. Vencelkerti lakóparkban, emeleti, erké-
lyes, panorámás lakás teremgarázzsal, parkos 
környezetben eladó! Irányár: 22.900.000 Ft Tel: 
06-70/209-0578

XXII. világos, erkélyes, 58nm-es, gázfûtéses, 
Pazar beosztású téglalakás kihagyhatatlan áron 
eladó! Irányár: 13.900.000 Ft Tel: 06-70/337-3093

XXII. központjában, 34nm-es, világos konyhás, 
helyes kis lakás befektetõi áron eladó! Fiataloknak 
kiváló! Irányár: .6.900.000 Ft Tel: 06-70/337-3093

XXII. Peták utcánál, újépítésû, belsõ 3 szintes, 
kertkapcsolatos, korszerû társasházi lakás eladó! 
Irányár: 26.900.000 Ft Tel: 06-70/209-0578

Érden a központban fszt-i 2 szoba étkezõkonyhás 
56 m² jó állapotú lakás eladó 9,9 M Ft. T:0620 318 
8339, 0623 375 863

Eladó Siófok Fürdõtelepen 75 N-öles telken 25 
m² faház összközmûves, tóhoz, gyógyfürdõhöz 
közel. T:20 9392 042

JÁRMÛ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZ-FIZETÉSSEL, 

adás-vételi szerzõdéssel roncsautót is. Házhoz 
megyünk! Tel.: 0630-2532248

KERT







































KIADÓ LAKÁST KERES 
Albérlõk keresnek kiadó lakást, Budapest jó 

közlekedésû helyein,  hosszútávra, kéthavi kaució-
val! 06 /30 826 66 91, vagy 266 2698 számon 
várjuk hívásukat! 

KERESEK kiadó lakást hosszútávra (min.1év), 
Budapesten jó közlekedésnél.06-70-635-0551

KIADÓ
Érden családi ház emeletén 1 szoba összk. 

lakás, központi fûtéses, kocsibeállás, internethasz-
nálattal kiadó, 1 hó kaució szükséges.T:30 307 
2360, 23 630 354

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

Érden a gimnáziumnál külön bejáratú lakrész 1 
fõnek kiadó 35 E Ft +rezsi+1 havi kaució azonnali 
költözéssel. T:0670 308 1744

Érden 65 m² bútorozott különálló lakrész hosszú 
távra, igényesnek maximum 2 fõnek kiadó. T: 06 
70 941 7804

Érd központban 3 szoba hallos bútorozott lakás 
igényesnek kiadó, kábel TV, internet, garázs. T:30 
3244981

Kiadó Érdligeten 2 szobás gázfûtéses csalá-
di ház, jó megközelíthetõség, kaució szükséges. 
T:0630 441 0482

Érd, Erzsébet u. 45 m²-es 1 szobás lakás 
hosszú távra kiadó 45 E+rezsi+2 hó kaució. T:06 
30 497 1513

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

KIÁLLÍTÁS
MACH MÁRTI textilszobrász kiállítása a Szepes 

Gyula Mûvelõdési Központban 2012. november 
7-27-ig. www.machmarti.hu. Minden érdeklõdõt 
szeretettel várok.

KÖLTÖZTETÉS 
KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi rakodók-

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS FIGYELEM! Megbízható cég 
vállal mindenfajta lakásfelújítást bármikor, bármek-
korát, bárkinek, bárhol GARANCIÁVAL! Felmérés 
DÍJTALAN! Tel 20-466-1889, 20-955-5878

KONTÉNER

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

OKTATÁS
Angolórák gyakorlott tanártól hagyományos 

módszerekkel bármely napszakban otthonában is! 
T:06209255288

Fizika, matematika korrepetálás, felvételire, 
érettségire felkészítés. T:06 30 566 4456, 06 23 
378 077

PARKETTÁZÁS
PARKETTÁS MUNKÁK! Tel.: 0630-9488909

PEDIKÛR
Gyógypedikûr, pedikûr, manikûr kényelmesen 

az Ön otthonában. Hívásra házhoz megyek. T.: 06 
70 234 9420



































ROBOGÓ
Jó mûszaki állapotú nagy testû robogó sürgõsen, 

olcsón eladó. T:06 20 920 4261

SZOBAFESTÉS 
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS olcsón, 

minõségi kivitelben, bútormozgatással, takarással 
akár azonnalra! Tel: 706-64-19, 06-20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS

TÁRSKERESÕ





TELEK
Eladó Érden Gyorma fõúton 3021 m² zártkerti 

telek. Az utcában villany van. Ár:4,1 M Ft. T:0620 
252 1723

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

TETÕSZERVIZ

TÜZELÕANYAG

TÛZIFA

Tüzelõ bükk hasábban 1 m³= 13 900 Ft, fuvar 
ingyenes 4 m³-tõl. Kuglizás megoldható. T:06 30 
409 4334

ÜDÜLÉSI JOG

Tenerifei super helyen lévõ minden évben 
21.heti 4 fõs üdülési jog /99 évre szóló/ féláron 
eladó. Telefon 06 30 937 4036

VASKERESKEDÉS







AKCIÓS
OLTÁSOK
Egész évben, 

kiszállási díj nélkül 
Érd területén.
Hétvégén is!

T.: 06 20 946 5152

Dr. Ádám Ferenc

www.ingatlan.com/6791020

XIV. Bosnyák térnél  
csendes Komócsy 
utcában erkélyes,  

1,5 szobás,  
2007-ben ép.,  
47nm-es lakás.  

16,5mFt +garázs  
0620-4165181

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
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Az európai kupaszereplők után 
szombaton az első osztályú 
magyar pontvadászat egyetlen 
újonca, a Budapest SE várt az 
Érdre. A fővárosiak egyedüli 
csapatként még pont nélkül áll-
tak a bajnokságban, nehezen 
vették fel az első osztály ritmu-
sát, de az utóbbi fordulóban 
nagyon komoly küzdelemben, a 
legkisebb különbséggel marad-
tak csak alul Békéscsabán. 
A rendkívül rutinos Papp 
György által irányított együttes 
már a Debrecen bajszát is meg-
rángatta korábban, az alaptétel 
most is állt; ahogy egyik ellen-
felet, úgy a BSE-t sem lehetett 
félvállról venni. A játékoskerete 
többnyire fiatal játékosokból áll, 
egy-egy nagy tapasztalattal bíró 
játékossal tûzdelve, valamint 
három volt érdi játékos is az 
újonc soraiban játszik, Schneck 
Dóra, Schneck Réka és az idény 
elején távozó Tamás Krisztina 
erősíti a budapestieket. 

Az érdi Batthyány Tornacsar-
nokból az utóbbi szezonban 
már nagyon nehéz volt győz-
ni, ezt a hatalmas fegyvertényt 
sikerrel abszolválta a Vác az 
előző fordulóban. Ezzel a vere-
séggel átmenetileg kiszorult a 
felsőházból Szabó Edina csapa-
ta. Hogy nem került komolyabb 
lépéshátrányba, az a Veszprém 
kiskunhalasi vereségén múlott. 
Megmutatkozott még, hogy 
Kovács Anna mekkora értéke a 

csapatnak: sérülése alatt – főleg 
a Vác elleni rangadón – nagyon 
hiányoztak az átlövésgólok. 
A november újabb nagy kihí-
vásokkal szembesíti majd az 
Érdet, egy héten belül három 
mérkőzés vár rájuk. Ebből a leg-
könnyebbnek ígérkező éppen 
a BSE elleni, de utána mind a 
Veszprém, mind a Metz ellen 
nagy küzdelmet hozó összecsa-
pásnak ígérkezik. A bajnokság 
azonban éppen az Európa-baj-
nokság miatti szünethez köze-
ledik, a BSE pedig már letudta 
a 9. fordulóból előrehozott mér-
kőzését, minden erejét kiadhat-
ta esélyesebb ellenfelével szem-
ben. 

Az Elektromos Sportcsarnok-
ban teljesen otthon érezhet-
te magát az idegenben játszó 
ÉTV-Érdi VSE, a szokott módon 
és a földrajzi közelségnek is 
köszönhetően sok drukker biz-
tatta a csapatot. Schneck Réka 
állt a BSE kapujában, és úgy 
nézett ki, az érdi lányok jegyez-
ték meg inkább, hol foghatják 
meg a kapust, gyorsan maga-
biztos előnyt tett az eredmény-
jelzőre a vendég együttes. Alja 
Koren a legutóbb látott formá-
jában folytatta Budapesten is, 
emellett Szekeres Klára a véde-
kezésen kívül támadásokból 
is nagyon jelentősen kivette 
a részét. Nagyon fontos volt 
mindez, hiszen az átlövések 
nagyon hiányoztak az előző 

mérkőzésen. A 10-5-ös előny 
birtokában elkényelmesedtek 
az érdiek, visszaesett a kon-
centráció, túl hamar kapcsoltak 
vissza a sebességi fokozatból. 
Az újonc megérezte a lehetősé-
geket, szívósan küzdötte vissza 
magát dobogóért hajtó ellenfele 
nyakára. Különösen a védelem 
teljesítménye változott meg 
rossz irányban és a hátsó sor 
masszívságának hiánya a táma-
dók teljesítményére is kihatott. 
Kapkodóvá vált a játék, míg a 
BSE eddigi fordulók alatt leg-
eredményesebb játékosa, Fekete 
Bozsana, valamint Fundák 
Annamária és az ex-érdi Tamás 
Krisztina élt leginkább a lehe-
tőségekkel. Az ugyan érezhető 
volt, hogy kevésbé megy jól a 
játék, mint a meccs kezdetén, 
14-10-es érdi vezetésnél tovább-
ra is megnyugtatónak tûnt 
az eredmény. A pihenő előtti 
utolsó játékpercek azonban 
nagyon nehéz helyzetbe hozták 
az Érdet, a kettős emberhát-
rányt kiválóan használta ki a 
BSE és a legvégén egyenlítettek 
is. A döntetlent mutató ered-
ményjelző mellett a hazaiak sok 
dobott gólja is nyugtalaníthat-
ta a vendégek szimpatizánsait, 
nem megszokott látvány ennyi 
gólt kapni az érdi kapuba, főleg 
az utolsó helyezett csapattól. 

Oguntoye Viktória állt be 
a második játékrészre – no 
nem mintha Janurik Kinga 
rosszul védett volna az első-
ben. Hasonlóan – gyors érdi 
gólokkal – kezdődött a félidő, 
nagy iram volt a pályán, sok 
hibával tarkítva. A 39. percben 
20-20-nál ismét egyenlőt muta-
tott az eredményjelző, egyre 
inkább nehezítette saját dolgát 
a vendégcsapat. Ekkor azon-
ban, amilyen hirtelen elvág-
ták az első félidőben, olyan 
hirtelen kelt életre a remek és 
sokszor megcsodált védőmun-
ka. A BSE valódi fallal találta 
magát szembe, sokszor lövésig 
sem jutottak el, a játékvezető 
hölgyek folyamatosan passzív 
játékot jeleztek támadásaiknál. 
Kovács Anna és Kisfaludy Anett 
lépett elő a támadások befeje-
zéseinél, gördülékenyebb lett a 
játék, hiszen újra volt stabili-
tás a védelemben. Papp György 
megelégelte a sikertelenséget 
és időt kért, ezután ugyan gólt 
szerzett Tamás Krisztina, de 
már elúszóban volt a hajó. Az 
érdi magabiztosságot nem lehe-
tett megingatni, folyamatosan 
növelték előnyüket, olyannyira, 
hogy össze is jött a számolás. 

Az utolsó húsz percben már 
sokkal szívderítőbb játékot 
nyújtottak Szabó Edina tanítvá-
nyai, ezzel a játékkal feledtették 
a botlást és úgy is simán nyerték 

meg a mérkőzést, hogy a buda-
pestiek elkerülték a tízgólos dif-
ferenciát. Érdekesség, hogy az 
összesen nevezett 26 mezőnyjá-
tékos közül mindössze négyen 
nem találtak be az ellenfél 
kapujába. A megszerzett két 
ponttal ismét elfoglalta jól meg-
érdemelt felsőházi pozícióját 
az Érd, megtartásához viszont 
kőkemény csata vár rá az ifjú 
és sikeréhes alakulattal érkező 
Veszprém ellen. 

Budapest SE – ÉTV-Érdi VSE  
24-33 (16-16)
Budapest, Elektromos 
Sportcsarnok, 250 néző
Játékvezetők: B. Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária
BSE: Hegyesi Mónika, Schneck 
Réka, Kurucz Annamária, 
Csuka Alexandra 2, Tamás 
Krisztina 3, Pácz Laura Liza 1, 
Fundák Annamária 4, Schneck 
Dóra, Huszár Veronika 2, 
Kovács Nikolett 2 (2), Fekete 
Bozsana 4, Baross Zsuzsanna, 
Petrovszki Katalin 1, Rózsa 
Veronika 1, Borbás Rita 4 (1), 
Barczi Annamária
Vezetőedző: Papp György
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 2, Kovács 
Anna 4, Szara Vukcsevics 2, 
Balog Beáta 2, Szekeres Klára 
4, Kisfaludy Anett 3, Vincze 
Melinda 2, Wolf Alexandra 4 
(3), Kovács Gréta, Alja Koren 3, 
Bognár Barbara 2, Kristina Elez 
3, Tóth Tímea 2
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3
Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Junior:
Békéscsabai ENK SE – ÉTV-
Érdi VSE  32-31
ÉTV-Érdi VSE – Váci NKSE  
26-37
Budapest SE – ÉTV-Érdi VSE 
28-47
A juniorcsapat eddig megszer-
zett 6 pontjával a 8. helyen áll 
a bajnokságban. 

Ifjúsági:
Békéscsabai ENK SE – ÉTV-
Érdi VSE  32-20
ÉTV-Érdi VSE – Váci NKSE  
25-52
Budapest SE – ÉTV-Érdi VSE  
41-33

A Kiskunhalas ellen megszer-
zett egyetlen győzelmével az 
ifik egyelőre a 10. helyet fog-
lalják el. 

 A 9. fordulóban a Veszprém 
Barabás Duna Takarék KC 
vendégeskedik a Batthyány 
Tornacsarnokban. A mérkőzést 
november 6-án, kedden 18 órá-
tól rendezik.  

 Szarka András

Budapest SE–ÉTV-Érdi VSE  24-33 (16-16) 

Húszpercnyi elektromosság

A védekezés mellett ezúttal Szekeres Klára a támadásokból is kivette a részét

Ha a védelem olykor meg is ingott, Janurik Kingára nem lehetett panasz, 
õ jól állt a lábán

A Vörösmarty Mihály Gimnázium – Érd 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

természettudományos laboratóriumba  
laboráns munkatárs 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018. március 31-ig 
tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
„A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 
koordinálásával” című, TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosító jelű, az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt meg-
valósítása keretében laboráns feladat ellátása (Releváns pályázati kiírás: A természettu-
dományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban, 
kódszám: TÁMOP-3.1.3-10/1 Közép-Magyarországi Régió) – Közreműködik abban, hogy 
a projekt helyszínéül szolgáló laboratórium működése zavartalanul biztosított, szakszerű 
legyen. – Biztosítja a laborgyakorlatok és bemutató órák technikai támogatását. – Segíti 
a szaktanárok és a diákok munkáját. – Feladata a kísérletekhez szükséges anyagok 
beszerzése, a természettudományos kísérletek gyakorlati segítése, továbbá a laborató-
riumi foglalkozások lebonyolításában, és a kísérleti eszközök, felszerelések tárolásáért, 
tisztán tartásáért – a laborfoglalkozásokhoz kapcsolódó digitális tananyagok fejlesztés-
ében, szerkesztésében, publikálásában való közreműködés. 
A projekt célja a természettudományos közoktatás komplex fejlesztése. A projekt 
keretében az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a meglévő épület átalakítása és 
modern laboratóriumi eszközök beszerzése valósul meg. A szakmai program keretében 
laborgyakorlatok szervezése, szaktanárok és laboránsok képzése, tananyagok kidolgozá-
sa történik meg 8 érdi 1 sóskúti és 1 diósdi intézmény bevonásával. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Felsőfokú képesítés, 5452401 003101 OKJ számú általános laboráns és 54 524 010010 

5401 OKJ számú általános vegyipari laboratóriumi technikus vagy főiskolai szintű kép-
zésben biológus laboratóriumi operátor, vegyész-fizikus laboratóriumi operátor, vagy 
egyetemi szintű szakokon diplomát szerzett biofizikus, biológus, fizikus, kémikus, 
fizikusmérnök, klinikai kémikus, vegyész vagy egyetemi szintű, a NAT „Ember a ter-
mészetben” műveltségterület középiskolában történő tanítására jogosító végzettség, 
szakképzettség., 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2012. decem-
ber 3. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 16. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a kallayandrea@freemail.hu E-mail 

címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 23. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  www.erd.hu - 2012. október 25.

„Iskolakóstolgató”  az Érdligeti Általános Iskolában

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden iskolába készülő nagycsoportos óvodás kisgyermeket és 

szüleit első iskolaelőkészítő foglalkozásunkra
 (A foglalkozás ingyenes!):

2012. november 9-én 16.30-kor az Érdligeti Általános Iskolába.

Cím: 2030 Érd, Diósdi út 95-101.

Vargáné Balogh Erika igazgató

Köszönet  
az egy százalékért

A Fenyves Alapítvány részére átutalt 

1% adót 
udvari mászókára költöttük. 

Köszönjük a támogatást, 
és jövőre is számítunk segítségükre.

Az alapítvány kuratóriuma

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.


