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Dr. Újhelyi István
sebész főorvos

Sebészeti magánrendelés

• sebészeti konzultációk • lábszárfekélyek kezelése

• bőrelváltozások eltávolítása szövettannal
• benőtt köröm végleges ellátása • egyéb sebészeti ellátások

Bejelentkezés telefonon: 06-30-858-8412
Cím: Érd, Technikus u. 39.

Vállakozói fórum
Tájékoztató hangzott el idei és jövõbeli pályá
zati lehetõségekrõl.

2

Interpelláció
Aradszki András, kérdést tett fel a Nemzet
gazdasági Minisztérium államtitkárának. 

5

Játszóudvar az iskolában

A gyerekek nagy örömére múlt csütörtökön átadták a régóta tervezett játszóudvart 
az Érdligeti Általános Iskola Diósdi úti épületének udvarán. Hogy ez a több millió 
forintos beruházás megvalósulhatott, ahhoz a tanárok, szülõk, diákok összefogásá-
ra volt szükség – hangzott el az ünnepélyes átadáson.  3. oldal

Szabadság, a zene szárnyán
Az elmúlt hét az 1956-
os forradalom és sza-
badságharc jegyében 
telt, még a hétvégére 
is jutott színvonalas 
program városunkban. 
Az Érdi Kamarazenekar 
hangversennyel emléke-
zett meg hazánk egyik 
legnagyobb történelmi 
eseményére. Többek kö-
zött elhangzottak Kodály 
Zoltán, Bartók Béla, 
Brahms és Ránki György 
magyarsággal kapcsola-
tos mûvei. 4. oldal

Adományok nélkül

Az Érd központú Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. 
2000. óta elkötelezett a megváltozott munkaképességû 
emberek munkaerõpiacon való elhelyezésében és 
azóta rangot vívott ki a szakterületem mûködõ cégek 
között: tanácsot ad a munkavállalóknak és a munka-
adóknak is. 4. oldal

Röplabda ovisoknak
Óvodások is jelentkezhetnek a röplabda edzé
sekre a Bolyai iskola tornatermében.
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Kiküzdött gyõzelem
Az érdi együttes megerõsítette dobogós 
helyét a bajnoki táblázaton.

13

Készülnek

Az érdi szép lányok él-
vezik a kényeztetést, a 
készülõdést, a szépülést, 
a wellnesst, sõt, még az 
elméleti felkészülést is. 
Beindult a nagyüzem a 
november végi megmé-
rettetésre. 11. oldal

IRKA-versek

Habos László nemrégiben 
az Irodalomkedvelõk köre 
Érdi IRKA folyóiratának 
szerzõi estjén Maroknyi 
fény címû kötetével mu-
tatkozott be. 7. oldal
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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 előzetes 
egyeztetés után 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  
20/280-8197 
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 
Minden 
hónap elsõ 

hétfőjén 17–18 óráig a 
Jószomszédság Könyv-
tárban, Sárd u. 35.

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

egyeztetés alapján  
bármikor 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      
20/800-9079 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

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

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

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

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

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

tés után. 

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

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

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

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

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

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20/462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

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

Igaz ugyan, hogy a szakmai 
fórum végén Csóli Csaba „úri 
mulatságnak” mondta a pályá-
zást, mert az önfoglalkoztató 
vállalkozók, a mesteremberek 
még mindig nem férnek bele 
az uniós pályázati feltételekbe. 
Dacára annak, hogy az ipartes-
tület tagjai az érdi vállalkozá-
soknak csupán tíz százalékát 
alkotják, és jóval többen vannak 
azok a kis- és közép vállalkozá-
sok, amelyek megfelelő tájékoz-
tatással és segítséggel igénybe 
vehetik a kínálkozó lehetőséget, 
mégis fontosnak tartják, hogy 
megfelelő ismereteik legyenek 
a támogatási lehetőségekről 
– fogalmazott a vállalkozói fóru-
mon. Az igazgató a csaknem 
félszáz résztvevőnek a szakmai 
fórum létrejöttének hátteréről 
is beszélt. Az egy évtizeddel 
ezelőtti Érdi Expo vállalkozói 
kiállítás és vásár újraéleszté-
séről tárgyaltak a Pest megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
vezetőjével, aki vállalta, hogy 
jövő tavasszal az új érdi 
Sportcsarnokban megszervezik 
az érdi és a térségi kereskedők, 
kézmûvesek húsvéti kiállítását 
és vásárát. A megyei elnök erről 
nyilatkozott a helyi televíziónak 
is, de azt is elmondta, sajnála-
tosnak tartja, hogy az érdi vál-
lalkozások nem voltak jó pályá-
zók, és szinte alig éltek az EU-s 
pályázati lehetőségekkel. Csóli 
Csaba T. Mészáros András pol-
gármesterrel is tárgyalt e témá-
ról. Egyetértettek abban, meg 
kell tenniük mindent, hogy ez 
a helyzet megváltozzon, és az 
érdi vállalkozásokhoz is minél 
több pályázati pénz kerüljön. 

Az október 28-ai rendezvény 
elsődleges célja az volt, hogy 
gyors, közérthető és a vállal-
kozásokra könnyen szabható 
tanácsokat és információkat 
adjanak át, amelyekkel a kis- és 
középvállalkozások új fejleszté-
seket, beruházásokat valósíthat-
nak meg, ami által cégük fejlő-
dése fokozható és még eredmé-
nyesebbé tehető. A meghívott 
szakember, Semperger-Dorogi 
Kinga a legalkalmasabb volt 
arra, hogy e téren a leghaté-
konyabb segítséget nyújtsa, 
hiszen minősített EU tanácsadó, 
és az Ernst & Young Év üzlet-
embere program különdíjasa. 
Az érdi szakmai fórumon első-
sorban az új, még idén elérhe-
tő pályázati lehetőségekről és 
azok feltételeiről tájékoztatta 
a résztvevőket, majd röviden 
arról is beszélt, mire lehet majd 
számítani a 2014-2020 közötti 
időszakban, az új EU-s költség-
vetéstől. A vállalkozások veze-
tőinek a napi 10-12 óra mellett 
nem nagyon marad idejük és 
energiájuk arra, hogy a pályá-
zati útmutatókat végigolvassák, 
ezért a szakember azt javasolta, 
rövid összefoglalókkal tájékoz-
tathatják őket az aktuális pályá-
zati kiírásokról. Az előadó első-
sorban arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a Közép-magyarországi 
Régióban eszközbeszerzés-
re, ingatlanfelújításra vagy -
bővítésre, illetve informatikai 
beruházásokra pályázhatnak 
a kis- és középvállalkozások. 
Egyidejûleg külön telephely fej-
lesztési program is megjelent. 
Gyakorlati tanácsként elmond-
ta, hogy a pályázatokra érde-
mes, sőt erősen ajánlott a kiírás 
legelején benyújtani a pályáza-
tot, mert ha sokan pályáznak, 
alapvetően két hét után felfüg-
geszthetik a pályázatot, ugyan-
is „elfogy” a rendelkezésre álló 
keret. Hozzátette: feltétlenül 
figyelni kell a létszámkorlátra, 
illetve arra, melyik kategóriá-
ba sorolható a cég. A pénzügyi 
adatok elsődleges elbírálás alá 
esnek, ezért érdemes előzetes 
pontozási kalkulációt végezni. 
Mint mondta, szívesen átnézik 
a kétéves mérlegbeszámolót és 
azokat az alapadatokat, amelyek 
alapján összeadódnak a pontok. 
Így egy ingyenes „előszûrést” 
követően tanácsot adhatnak 
a hozzájuk forduló cégeknek, 
hogy érdemes-e pályázniuk, 
megfelelnek-e az előírt követel-
ményeknek. Semperger-Dorogi 

Szakmai fórum idei jövõbeli pályázati lehetõségekrõl

Pályázásra bíztatták az érdi vállalkozókat
Noha az érdi vállalkozóknak mindössze tíz száza-
léka tagja az Érdi Ipartestületnek, Csóli Csaba, a 
szervezet igazgatója mégis fontosnak tartja, hogy a 
pályázati lehetõségek megismertetésével azoknak 
a kis- és középvállalkozásoknak is segítséget nyújt-
sanak, akik nem tartoznak szorosan a szervezethez. 
Mindenképpen közös a cél: saját tevékenységük 
megerõsítésével, fejlesztésével felvirágoztni az érdi 
gazdasági életet. 

Kinga is kiemelte: az EU-s pályá-
zatokat nem az önfoglalkozta-
tó vállalkozóknak szánták, de 
kisebb kereskedelmi és termelői 
cégek pályázhatnak, ám ha fej-
lesztésre, bővítésre adnak be 
pályázatot, a tervezés mellett 
nagyon fontosak az anyagkölt-
ségre és a munka elvégzésre 
kiállított árajánlatok. 

A másik, még az idén benyújt-
ható pályázat a telephely fej-
lesztési csomag, amelyre ipari, 
gazdasági területeken mûködő 
cégek pályázhatnak, a lakó-
övezetben, lakásban tevé-
kenykedők azonban ebben 
nem vehetnek részt. Az épü-
letfejlesztés mellett gépek és 
eszközök beszerzését is be 
lehet vonni ebbe a pályázatba. 
Mindkét programban segíthet 
az előzetes pontszámítás, hogy 
tudják, érdemes-e pályázni. 
A szakelőadó a jövőről is ejtett 
pár szót, előrebocsátva, hogy a 
vállalkozások alapvetően vissza 
nem térítendő vagy olcsó, kevés 
befektetéssel járó pályázatokat 
szeretnének. Ugyanakkor az 
Európai Unió a következő költ-
ségvetésben azt szorgalmazza, 
hogy a pályázó vegyen fel mellé 
2-3 százalékos kamattal hitelt, 
hogy biztosabb talpon álló üzle-
ti tervet tudjon megvalósítani. 
A jövőben egyre több ilyen 
típusú pályázatot írnak majd ki. 
Ugyancsak egy, a jövőbe mutató 
lehetőség a szociális gazdasági 
koncepciót megvalósító, szoci-
ális szövetkezet, ami már hét 
személlyel könnyen és gyorsan 
megalakítható, és idén példá-
ul 15 millió forint támogatásra 
lehetett pályázni a tavaszi és az 
őszi körben. A 100 százalékos 

viszsza nem térítendő támoga-
tással sokan hoztak így létre 
termelési cégeket. A jövőben 
rengeteg hasonló kiírásra lehet 
számítani, sőt, nem csak a bér- 
és járulékok támogatásával 
lehet számolni, hanem gépek 
beszerzésére és felújítására is 
igényelhetőek források. Bár ez 
egy teljesen új koncepció, mégis 
rengeteg kiaknázatlan lehetősé-
get kínál, amelyeket érdemes 
lesz kihasználni – mutatott rá 
Semperger-Dorogi Kinga, majd 
a Norvég-alapot is megemlítette. 

Először 2006-ban indultak ilyen 
programok. Sokaknak elérhe-
tetlennek tûntek, mert norvég 
partnerre is szükség volt, de az 
internetes portálon akár két nap 
alatt találnak megfelelő part-
nert egy-egy pályázati projekt 
megvalósításához. A jövőben a 
vidékfejlesztést, a falusi turiz-
must is preferálják majd a támo-
gatások. 

A szakmai fórumon az elő-
adó a kockázati tőkéről, illetve 
tőkebefektetésekről is említést 
tett, amelyek szintén segíthe-
tik a vállalkozások finanszíro-
zását. Mindenesetre 2014-től 
új időszak jön a vállalkozások 
életében – fogalmazott a tanács-
adó, hiszen 20,5 milliárd eurós 
támogatást osztanak szét leg-
főképpen a kis- és középvál-
lalkozásoknak, valamint vidék-
fejlesztésre is jóval több jut, 
mint eddig. Hozzáfûzte: mivel 
a pályázat címe alapvetően nem 
mond el semmit a tényleges 
lehetőségről, szívesen segíte-
nek a vállalkozásoknak azon 
programok népszerûsítésével, 
amelyekről feltétlenül érdemes 
értesülniük, hogy elérhetőek 
legyenek számukra az EU-s for-
rások. 

Az előadás végén lehetőség 
volt kérdések feltevésére, vala-
mint személyes konzultációra 
is. Csóli Csaba, az Iparszövetség 
igazgatója óriási eredménynek 
tartotta, hogy a szakmai fórum 
teltházas volt, ami az utóbbi 
időben sajnos ritkán fordult 
elő az érdi Ipartestületben. 
Kijelentette: szeretnék folytatni 
ezt az utat, ezért arra kérte a 
megjelenteket, hogy a szervezet 
honlapján tegyék fel kérdései-

ket, írják meg, milyen pályázati 
programokról, lehetőségekről 
szeretnének bővebb informáci-
ókat kapni, és ennek megfele-
lően szervezik meg a következő 
vállalkozói fórumot. Hozzátette: 
mindenkinek érdekében áll, 
hogy az érdi vállalkozások sike-
resek legyenek, mert a kicsik 
– az önfoglalkoztató mesterek, 
a szövetség tagjai – is akkor tud-
nak fennmaradni, ha a nagyobb 
vállalkozások jól, sikeresen 
mûködnek, és pezseg a város 
gazdasági élete.  Bálint Edit

Miután megosztotta a résztvevõkkel a szakmai fórum létrejöttének indo-
kait, Csóli Csaba bemutatta Semperger-Dorogi Kingát, aki minõsített EU 
tanácsadóként osztotta meg tapasztalatait a pályázati lehetõségekrõl és a 
gyakorlati tudnivalókról
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Csaknem félszáz érdi vállalkozó volt kíváncsi arra, milyen pályázati 
lehetõségekkel élhetnek még év végéig, de legfõképpen, hogy mire szá-
míthatnak majd  jövõre

Semperger-Dorogi Kinga arra is 
figyelmezette a szakmai fórum 
résztvevõit, hogy aki támogatásért 
pályázik, bizony „le kell vetkõznie” 
a bizottság elõtt, azaz részletes és 
pontos éves mérlegbeszámolót kell 
benyújtania, és vállalnia kell a cég 
átvilágítását
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A budai hegyekig még buszt sem 
kellett  bérelni,  mégis  teljes  volt 
a  kaland.  Fölkapaszkodtunk  az 
érdi  állomáson  a  vonatra  és  a 
Déliből már karnyújtásnyira volt 
a  villamos,  a  Fogaskerekû  pedig 
fölkapaszkodott velünk a hegyre. 
A világjárás  elsősorban  a  bakan‑
csot  ismerte  ekkoriban,  az  első 
bécsi bevásárló kiruccanások még 
munkahelyi legendaként éltek, a 
családi  utazás  Csehszlovákiába 
azonos  léptékû volt Zikmund és 
Hanzelka  Afrikát  átszelő  vállal‑
kozásával. Fogalmam sincs, hogy 
ez  a  két  hivatalos  és  hivatásos 
kalandor  hogyan  tehetett  szert 
arra  a  lehetőségre,  hogy  farmo‑
toros  és  léghûtéses  Tatra  87‑es 
autójukkal, amelynek csodálatos 
csepp  alakját  a  fényképekről  is 
megbámulhattuk,  kiléphettek  a 
szocialista  országokat  szegélye‑
ző  határokon.  A reklámot  nem 
ismerő,  államilag  ellenőrzött 
kereskedelem  kereteit  átlépve 
népszerûsíthették  a  világban  a 
csepp  alakú  autót. Megnyugtató 
olvasni,  hogy  mindkét,  eredeti‑
leg  újságíróként  dolgozó  kollé‑
gát  Csehszlovákia  1968‑as  meg‑
szállása  után  kizárták  az  ottani 
Írószövetségből  és  elvesztették 
állásukat is. Akkoriban kincsként 
gyûjtött  képes  könyveik  a  világ‑
ban való tájékozódás első hírnökei 
voltak.  A politikai  megbélyegzés 
híre  talán  nem  érkezhetett  meg 
soha Érdre, mert nekünk a  föld‑
rajzórák  állandó  kísérője  volt  a 
már emlegetett riportgyûjtemény. 
Így  lehet  a  fotelben  utazni,  de 
akár az iskolapadban is. 
Persze  nem  hagyhattuk  ki  a 

nagy  őszi  sétákat  sem,  Érd  kör‑
nyéke  nekünk  mindig  ezer  lát‑

nivalót  és  kalandot  kínált,  jólle‑
het, Margó  néni  az  osztályfőnö‑
künk értett  ahhoz, hogy hogyan 
fékezze meg a kiskamaszok vad 
ötleteit.  Fogalmam  sincs,  hogy 
a  pedagógia  szakirodalmat,  a 
kísérleti  módszereket,  az  alter‑
natív iskolákat mennyire ismerte, 
de minket nagyon. Például rend‑
kívül  érdekesen  tudott  mesélni, 
maga mellett  tudta  tartani a  leg‑
vagányabbakat  is,  talán  azért, 
mert  őbelőle  sem  hiányzott  a 
vagányság. Finoman szólva nem 
volt általános dolog abban az idő‑
ben,  hogy  egyetlen  tanár  (szü‑
lői  segédlet  nélkül)  neki merjen 
vágni  az  országnak.  Márpedig 
mi nyolcadikban  éppen  azon  az 
őszön, amikor a Varsói Szerződés 
csapatai korántsem önkéntes, de 
közös  kiránduláson  vettek  részt 
a  testvéri  Csehszlovákiában, 
megmentendő  a  szocializmust  a 
demokráciától,  mi  egy  egri  osz‑
tálykirándulásra  vállalkoztunk. 
Komolyan  készültünk  és  nem 
is  annyira  az  Érdtől  az  ország 
észak‑keleti  csücske  felé  vezető 
út áttekintésével, inkább lelkileg. 
Azt akartuk hinni, hogy mi éret‑
tek vagyunk a közös utazásra és 
felelősséget  kell  éreznünk  egy‑
más  iránt.  Margó  néni,  akinek 
felejthetetlen hangját és könnyen 
lendülő  tenyerét  nagyra  becsül‑
tük,  szinte  belénk  szuggerálta, 
hogy  a  mi  örömünk  akkor  lesz 
igazán teljes, ha önmagunk gon‑
doskodunk magunkról. 
Nem  volt  ez  a  játék  előzmé‑

nyek nélküli. Érd határában nem 
egy kiránduláson, délutáni kerék‑
pártúrán vettünk már  részt. Volt 

olyan,  hogy  hatalmas  főzésbe 
kezdtünk  a  Fundoklia  lankáin, 
ami akkor még nemhogy  termé‑
szetvédelmi  terület nem volt, de 
az arra szolgáló mezőőr is inkább 
mellénk  telepedett,  minthogy 
felügyelte  volna  jelenlétünket. 
Igaz,  olyan  gondosan  takarítot‑
tunk  magunk  után,  hogy  egyet‑
len kidobott konzervdoboz, vagy 
papírdarab,  az  akkor  még  oly 
ritka  nejlonzacskó  sem  maradt 
utánunk.  Nem  szeretném,  ha  a 
nosztalgia rózsaszínre festené az 
amúgy  sárgásfehér  mészkő  tör‑
melékkel bőven behintett tájat, de 
mûanyagflakon  akkoriban  még 
egyáltalán  nem  volt,  és  különle‑
ges tárgyként bámultuk a posztó‑
val befûzött alumínium kulacsot 
is. Nekünk az volt a lényeg, hogy 
kirándulunk.  Természetjárónak 
tartottuk  magunkat  a  később 
minket  is  utolérő  ipar  könnyû 
sátrai és hálózsákjai nélkül. 
Pokrócot tehát vittünk a vonat‑

ra is, miközben az igazi izgalom a 
Budapesten való átkelés, a Keleti 
pályaudvar ismeretlen monumen‑
talitása és a füzesabonyi átszállás 
jelentette.  A rohanás  a  síneken 
keresztül  az  egri  csatlakozás 
szerelvényéig  annál  is  nagyobb 
kihívás  volt,  mert  a  kisvárosba 
még  csühös,  azaz  gőzmozdony 
járt. Ott pedig mindenki nekünk 
drukkolt, a vasutasok, az utasok, 
a múzeumok teremőrei, a líceum 
toronyőre, a minaret (lám nálunk 
is  van,  csak  kisebb)  beléptető 
bácsija.  És  mi,  némi  jól  megélt 
öntudattal  sorakoztunk  Margó 
néni  mögé.  Az  ő  csapata  vol‑
tunk. 
Fogyatkozva,  de  vagyunk  ma 

is.   Antall István

Iskolai kirándulás

Sok  halottunk  van.  Ez  igaz 
akkor  is,  ha  vannak,  akik 
úgy  vélik,  elég  gondjuk  van 
az élőkkel, a még  itt  lévőkkel, 
miért foglalkozzanak az eltávo‑
zottakkal. Mások meg  csupán 
formális, érzelemmentes körö‑
ket rónak ilyenkor a temetőben 
a sírok között; lerakják gyorsan 
a kapuban megvásárolt virágot, 
mécsest,  aztán  sietve mennek 
tovább,  hiszen  letudták,  amit 
elvárnak  tőlük  – minek  töltse‑
nek ezzel több időt?
Pedig  mindenkinek  vannak 

halottai,  akár  gondol  rájuk, 
akár  nem,  akár  kilátogat  leg‑
alább  ilyenkor  a  temetőbe, 
akár nem. Ezek az őszi napok 
ugyanis  az  elhunytaké:  a  fon‑
nyadt  avarillat,  a  sírkertekben 
a hullámzó gyertyafény‑tenger, 
az  őszirózsák,  krizantémok, 
koszorúk, és mindehhez a ren‑
geteg sírkő, fejfa látványa, vagy 
akár  egy  odahaza meggyújtott 
kis  mécses  –  ez  mind  nekik 
szól.  Különös  egybeesés  ez, 
hogy  a  halottak  napja,  meg  a 
Mindenszentek  is  szinte  tel‑
jesen  együtt  van  a  november 
negyedike szomorúan tragikus 
dátumával,  így  aztán  akaratla‑
nul  is  összefonódik  az  emlé‑
kezés  az  egyének,  a  családok, 
meg az ország, a nemzet eltá‑
vozottaira. 
Nézzük  a  síremlékeken  a 

neveket, és nézzük, elkerülhe‑
tetlenül,  a  melléjük  írt  évszá‑
mokat  is.  Bizonyos  életkor 
felett az ember már hasonlít is; 
ki volt  fiatalabb az eltávozása‑
kor, mint én most, ki volt több, 
mennyivel  –  és  mennyi  lehet 
még  hátra?  Aztán  előjönnek, 
ha  másként  nem,  hát  gondo‑
latban  mondatok  is:  bizony, 
élhetett  volna  még.  Esetleg 
hozzáteszünk  némi  önmardo‑
sást: lehet, hogy tudtunk volna 
segíteni rajta, talán ha másként 
csinálunk,  másképpen  mon‑
dunk  egy‑két  dolgot,  és  igen, 
beszélgetnünk  is  kellett  volna 
még, kérdezni, válaszolni, töb‑

bet  együtt  lenni,  mert  hiány‑
zik, nagyon hiányzik.
Az eltávozás az élők sorából 

ugyanis olyan tény, amin már 
nem  tudunk  segíteni,  amin 
nem  lehet  változtatni.  Valaki 
valameddig velünk volt, aztán 
jött egy pillanat, és attól kezd‑
ve  már  csak  emlékezhetünk 
rá. Ez független az elhalálozás 
módjától, a helyzettől, a hely‑
színtől,  mindentől.  Ráadásul 
mindenki, amíg élt,  tevékeny‑
kedett, tett valamit, bármilyen 
korú  is  volt,  ha  mást  nem, 
akkor  véleményt  mondott, 
tanácsokat  adott,  de  az  is 
lehet, hogy elképzelései voltak 
még, feladatai, amelyeket már 
soha nem végezhet el  – azaz‑
hogy  rajtunk  múlik,  megva‑
lósulnak‑e  ezek  a  szándékok. 
Ha tettekkel, a meg nem való‑
sított  tervek  teljesítésével  is 
emlékezünk  az  eltávozottra, 
legyen  szó  akár  hozzátarto‑
zónkról,  barátról,  ismerősről, 
vagy  akár  a  nemzet  valamely 
mártírjáról.  Ha  akkor,  ami‑
kor  a  fejfa,  vagy  a  síremlék 
mellett  megállunk  összekul‑
csolt  kézzel,  akkor  nemcsak 
szomorkodunk,  hanem  arra 
is  gondolunk:  mit  akarhatott 
még tenni? Mit mondana, mit 
cselekedne  most  ő,  aki  már 
nincs  közöttünk.  Ha  megkí‑
séreljük  végiggondolni,  hogy 
akit szerettünk és aki annyira 
fájdalmasan  hiányzik  nekünk 
–  vajon  most  minek  örülne? 
Mivel  lenne  elégedett? Mi  az, 
amit még el  akart végezni,  és 
mi most  folytathatjuk; milyen 
cselekedetre,  milyen  feladat 
teljesítésére  mondaná  azt, 
hogy  igen,  ezt  jól  tettétek,  én 
is  így  csináltam  volna,  csak 
már nem volt rá időm….
Sok  halottunk  van.  És  sok 

feladatunk is.

A szerkesztõ jegyzete

Gyertyafényben

Több  száz  gyerek nagy örömé‑
re  múlt  csütörtökön  átadták 
az  Érdligeti  Általános  Iskola 
Diósdi  úti  épületének  udvarán 
felépült játszóudvart. Két csúsz‑
da, mászóvárak, ötletesen kiala‑
kított  fa  nézőtér  kapott  helyet 
az  iskolaudvaron,  a  salakos 

pálya melletti részen. Ahogy az 
egyik kisdiák fogalmazott: régó‑
ta  dédelgetett  vágyuk  teljesült 
azzal, hogy felépült ez a játszó‑
udvar. Az építkezés előzménye‑
iről,  hátteréről  Vargáné  Balogh 
Erika  igazgató  számolt  be  az 
átadási ünnepségen.

–  A 2011/12‑es  tanévben  két 
udvar  rendbetételére  tettünk 
ígéretet,  a  szülők  jóváhagyásá‑
val. A Diósdi úti épület esetében 
játszó‑,  a  Túr  utcaiban  (ahol 
a  felső  tagozatosok  tanulnak) 
sportudvar  megvalósítását 
tûztük ki célul. Ez utóbbit múlt 
héten  adtuk  át  a  gyerekeknek 
– mondta az  igazgató, hozzáté‑
ve: mivel a Diósdi úti iskolaépü‑
letbe 394 alsó tagozatos gyerek 
jár  összesen  17  osztályba,  és 
az udvaron a gyerekeknek nem 
volt  semmilyen  játékeszköze, e 
három  méter  szintkülönbségû 
rész rendezését kiemelt feladat‑
ként kezelték.
  –  A már meglévő,  a  korábbi 

kis  iskola  udvarán  álló  kéttor‑
nyú várral, illetve a Virág Ferenc 
szülő  felajánlásából  felállított 
kis  várral  és  a Túr utcai  épület 
udvaráról  elhozott  rugós  játék‑
kal,  valamint  sporteszközökkel 
ki  tudtuk  alakítani  a  játszóud‑
vart. Az eszközök tehát megvol‑
tak,  csak  a  terület  kialakításá‑
hoz  szükséges  pénz  hiányzott. 
Az iskola alapítványainak támo‑
gatása  ehhez  nem  volt  elég, 
de  adódott  egyéb  lehetőség:  a 
Tesco áruházlánc országos suli‑
rajongó  pályázatot  hirdetett, 
amelyre 800 iskola nevezett be, 
köztük  a  mi  intézményünk  is. 
A szülők,  diákok,  tanárok,  érdi 
polgárok  együttmûködésének 
köszönhetően  az  első  helyen 
végeztünk, elnyerve az ötmillió 
forint  fődíjat. Ez áprilisban  tör‑
tént, ettől kezdve felpörögtek az 
események: azonnal megkezdő‑
dött  a  tervezés;  ezt  a  munkát 
az  egyik  édesapa,  Varga  Illés 
végezte. Közben kerestük a kivi‑
telezőket  is,  és  az  alapítvány 
kuratóriuma döntött arról, hogy 
három‑három  millió  forinttal 
támogatja  a  játszóudvar,  illetve 
a  Túr  utcai  sportpálya  kialakí‑
tását. A Tesco‑tól  kapott  nyere‑
ménnyel  így  összesen  11  mil‑
lió  forint  állt  rendelkezésünkre 
–  sorolta  az  igazgató,  hozzáté‑
ve:  a  földmozgatás,  támfalazás 
költségét  a  diákönkormányzat 
fedezte,  a  papírgyûjtésekből 
befolyt pénzből. 
A játszóudvar  kialakítá‑

sa  során  a  meglévő  játékokat 
rendbetették,  felújították,  hogy 
megfeleljenek az uniós  szabvá‑
nyoknak, és két csúszdát is fel‑
szereltek  a  gyerekeknek.  Ezzel 
azonban  az  udvar  kialakítása 
még nem  fejeződött be:  szeret‑
nék megújítani a salakos pályát 

Tanárok, szülõk, diákok összefogásával ötmilliót nyert az intézmény

Új játszóudvar az Érdligeti iskolában
A gyerekek nagy örömére múlt csütörtökön átadták a régóta tervezett játszóudvart 
az Érdligeti Általános Iskola Diósdi úti épületének udvarán. Hogy ez a több millió 
forintos beruházás megvalósulhatott, ahhoz a tanárok, szülõk, diákok összefogásá-
ra volt szükség – hangzott el az ünnepélyes átadáson. A gyerekek játékos hétpróba 
keretében avatták fel az új játszóudvart, amely mászóvárakból, csúszdákból és egy 
lelátóból áll.

is,  és  szeretnének  parkosítani, 
illetve új kerítést felhúzni.
–  További  terveink  megvaló‑

sításához továbbra is szeretném 
kérni  a  szülők,  szponzorok 
támogatását,  a  pályázatokon 
való  aktív  közremûködést,  egy 
új,  magasított,  a  jelenleginél 
biztonságosabb  kerítés  létre‑
hozásához  pedig  a  tulajdonos 
önkormányzat  és  a  fenntartó 
KLIK támogatását – zárta szavait 
Vargáné Balogh Erika  igazgató, 
köszönetet  mondva  mindazok‑
nak, akik jóvoltából a játszóud‑
var megvalósulhatott.
Az  ünnepélyes  átadáson  T. 

Mészáros  András  polgármester 
is  köszöntötte  a  résztvevőket, 
köszönetet  mondott  az  építke‑
zésben résztvevőknek és  remé‑
nyét  fejezte ki, hogy a  felsorolt 
tervek megvalósításában, a hiá‑
nyosságok pótlásában az önkor‑
mányzat segíteni tud.
Sárközi  Márta,  az  Érdi 

Tankerület  vezetője  szintén 
segítséget ígért az iskolának. 
–  Köszönöm  az  igazgatónak 

és  a  pedagógusoknak  azt  a  lel‑
kesedést,  amit  tovább  tudtak 
adni  a  diákoknak  és  a  szülők‑
nek,  és  amelynek  köszönhető‑
en  ez  a  játszóudvar  elkészül‑
hetett. Körülnézve még vannak 
balesetveszélyes  pontok  –  ezek 
megoldásában még kérem segít‑
ségüket, és felajánlom a magun‑
két  is,  amennyire  csak  lehet 
–  hangsúlyozta  a  tankerület 
vezetője.
Az  iskola  diákjainak  táncos 

mûsora  után  játékos  hétpróba‑
verseny következett, amire a szü‑
lők  is  benevezhettek,  nemcsak 
a  csemeték.  A sütő‑főző  édes‑
anyák  és  a  közétkeztető  Pensió 
17  Kft.  jóvoltából  harapnivaló 
is  akadt  bőven  ezen  a  délutáni 
versenyen, ahol a fődíj nemcsak 
a legügyesebb csapatot, de min‑
denkit megilletett: ez pedig nem 
volt más, mint  a  régóta  vágyott 
játszóudvar,  amelynek  elemeit 
olyan  szépen  feldíszítették  erre 
a  napra  az  iskolás  gyerekek. 
  Ádám Katalin

Két új csúszda is helyet kapott a játszóudvaron, külön az 1-2. és a 3-4. osztályosok részére
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Az ünnepélyes átadáson bemutatkoztak az iskola kis táncosai is

A közönség az új fa lelátóról figyelhette a gyerekek mûsorát

A gyerekek hétpróba keretében vették birtokba a játszóudvart múlt csü-
törtökön
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Helyi szolgáltatók

Nem adományokat várnak, 
hanem együttmûködést, felada‑
tot és megrendelést keresnek 
– ez derült ki az előadásokból 
és a szórólapokból. Alapelvük, 
hogy valós piaci feltételek 
között, piacgazdaságban, árbe‑
vételből (munkából) éljen a 
Napra Forgó, ezzel biztosítva 
valósághû szervezeti keretet 
a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetûek álláskereséséhez, 
munkahelyhez juttatásához.

– A mi együttmûködésünk 
sikere, hogyha meg tudjuk értet‑
ni magunkat – hallottuk Kóródi 
Edittől, a nonprofit közhasznú 
kft. szakmai igazgatójától, aki 

azt is elmondta, hogy a piac 
és az igények gyorsan változ‑
nak. A kommunikáció igen fon‑
tos mindkét oldalról, gyakran 
ugyanis információhiány van. 
Az adatbázis szintén fontos, az 
érdi nonprofit kft. az összes 
civil, nonprofit szervezettel 
kapcsolatban áll. 

– Ha nem tudjuk, melyek a 
cégek elvárásai, nehéz megfe‑
lelő munkaerőt ajánlani – foly‑
tatta az előadó. – A munkáltató 
mondja meg az igényét. 
A legfőbb cél az egészségkáro‑
sodott embereket, a fogyaték‑
kal élőket integrálni a munka 
világába. A toborzást, a felké‑

szítést mi végezzük, helyzetbe 
hozzuk a munkaerőt, akinek 
a sorsát figyelemmel kísérjük. 
A cégek azt is maguk mondják 
meg, hogy kell‑e például három 
hónapos próbaidő. 

A Napra Forgó felsőfokú 
képzettségû munkatársakat, 
operátorokat von be munkájába. 
Az előadáson több cég képvise‑
lője vett részt, főleg olyanok, 
akik már alkalmaztak megvál‑
tozott munkaképességûeket, de 
olyanok is, akik még csak most 
ismerkednek a lehetőségekkel. 
Sallay Attila, a Kaltenberg Bajor 
Királyi Söröző és Serfőzde Kft. 
ügyvezető igazgatója mindenkit 
arra biztat, hogy nyugodtan fog‑
lalkoztassanak egészségkároso‑
dott embereket.

– Nem szabad félni alkalma‑
zásuktól, mert a felfogásukkal, 
sőt, vidámságukkal rendkívül 
sokat adnak az ép embereknek 
– mondta. – Tőlük csak tanulni 
lehet! Sokkal könnyebb velük, 

mert akarnak, könnyen megy 
velük az együttgondolkodás. 
Mindenkit arra biztatok, hogy 
próbálják meg integrálni őket 
a munka világába, mert nagy 
élmény, nem fognak csalódni 
bennük! Én már évek óta szí‑
vesen alkalmazok például hal‑
láskárosultakat, akiknek mun‑
kájával elégedett vagyok, és a 
jövőben sem mondok le róluk. 
Van, aki már évek óta nálunk 
dolgozik, köszönet a Napra 
Forgónak a közvetítésért… 

Az üzleti reggelin megszólalt 
néhány megváltozott munka‑
képességû is, akik elmond‑
ták tapasztalataikat, amelyek 
általában kedvezőek. A Napra 
Forgó munkáját is dicsérték, 
amiért segítenek és mindent 
megtesznek, hogy elhelyezzék 
őket kisebb‑nagyobb cégek‑
nél. Nélküle bizony sokan igen 
nehéz helyzetbe kerülnének, 
megélhetésük bizonytalanná 
válna.   Temesi László

Ünnepélyes volt a hangulat múlt 
szombaton a Magyar Földrajzi 
múzeum emeleti előadótermé‑
ben, amely megtelt zenebará‑
tokkal. Rédai Erzsébet, az Érdi 
Kamarazenekar vezetője a fel‑
csendülő szép muzsika előtt 
szép szavakkal „muzsikált” 
jeles ünnepünkről:

– 1956 eseményeiről gondol‑
kodva tépelődtem azon, vajon 
hogyan kapcsolódik össze a for‑
radalom a zenével, miért volt 
törvényszerû a nép felkelése, 

tiltakozása, lázadása a terror 
ellen? – kérdezte, majd hosszab‑
ban részletezte a forradalom 
eseménysorát, végül visszatért 
saját területére: 

– Bach mélysége, Beethoven 
tüze, Haydn és Mozart humora, 
Kodály és Sosztakovics terror‑
ral szembenéző nagysága; az ő 
példájuk a mi egyedüli válasz‑
tásunk, szabadság a zene szár‑
nyán, hitünk utolsó leheletün‑
kig az igazságban és a szeretet 
erejében.

Ezután felcsendültek a szebb‑
nél szebb dallamok. Először 
Czidor Boglárka brácsán Bach 
mûvet adott elő, majd Kodály 
Zoltán Intermezzoja hangzott 
fel a Háry János címû daljá‑
tékból és Ránki György négy 
miniatûrje. 

Kodály és Bartók magyar nép‑
dalfeldolgozásait Szóka Júlia 
énekmûvész tolmácsolta kíséret 
nélkül, acapellában, hitelesen, 
méltón az ünnepi hangulathoz. 
Felhangzott – és sokakat meg is 
ríkatott – a gyönyörû Elindultam 
szép hazámból, A Csitári hegyek 
alatt és a Ne búsuljon senki 
menyecskéje címû dalok. 

Farkas Ferenc Piccolo musica 
címû mûve után a színvonalas 
ünnepi mûsort Brahms máso‑
dik és negyedik magyar tánca(i) 
zárták. Az Érdi Kamarazenekar 
és a szólisták kitettek magu‑
kért, a „magyaros” produkció 

A Napra Forgó nem adományokat vár…

Helyzetbe hozzák a munkaerõket
Az Érd központú Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. 
2000. óta elkötelezett a megváltozott munkaképességû 
emberek munkaerõpiacon való elhelyezésében, és azó-
ta rangot vívott ki a cégek között: tanácsot ad a munka-
vállalóknak és a munkaadóknak. Október közepén üzleti 
reggelire hívta meg partnereit a Gellért Hotelbe, ahol a 
kft munkatársai beszámoltak tevékenységükrõl.

1956-ra emlékezett az Érdi Kamarazenekar

Szabadság a zene szárnyán
Az elmúlt hét az 1956-os forradalom jegyében telt, 
még a hétvégére is jutott színvonalas program vá-
rosunkban. Az Érdi Kamarazenekar hangversennyel 
emlékezett hazánk egyik legnagyobb történelmi ese-
ményére. Többek között elhangzottak Kodály Zoltán, 
Bartók Béla, Brahms és Ránki György magyarsággal 
kapcsolatos mûvei.

így együtt „exportképes”, meg‑
érné utaztatni más városokba 
vagy városi ünnepi rendezvé‑
nyekre… 

Legközelebb  adventi mûso‑
rokban, templomokban lép 
fel az együttes Érden, decem‑
ber 8‑án, illetve 15‑én, a reper‑
toárjukon barokk mûvek szere‑
pelnek.  T. L.

Szóka Júlia népdalcsokrot adott 
elõ, a gyönyörû magyar dalok 
meghatották hallgatóikat 
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Az üzleti reggeli elõadásának hallgatói
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Kóródi Edit elõadást tart a cégek vezetõinek

Felhívás
Az Érdi Horvát Önkormányzat 
továbbra is várja a horvát nyelvet 
tanulni kívánó gyermekek és felnőtt 
lakosok jelentkezését.
A nyelvtanulást az Érdi Horvát 
Önkormányzat továbbra is   
támogatja.
Jelentkezni lehet  
Weszelovits Istvánné elnöknél,  
a 06-20/371-6566 telefonszámon.

*

A Horvát Táncház továbbra is várja 
a délszláv táncokat szerető és 
tanulni kívánó érdeklődőket.
Időpont: minden hónap 2. péntek, 
18-20 h-ig.
Helyszín: Érd-Ófalu, a volt  II. Lajos 
Általános Iskola (Érd, Fő u. 42.)
A táncházat szervezi és támogatja 
az Érdi Horvát Önkormányzat.
Érdeklődni lehet: 
Weszelovits Istvánné elnöknél,  
a 06-20/371-6566 telefonszámon.
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Az ülésen elnöklő Latorcai 
János jelentette be az interpel-
láció benyújtását:

– Tisztelt Országgyûlés! 
Aradszki András képviselő úr, a 
KDNP képviselője, interpellációt 
nyújtott be a nemzetgazdasági 
miniszterhez Munkahelyvéde-
lem a munkaalapú társadalom 
jegyében címmel. Megadom a 
szót Aradszki András képviselő 
úrnak. Parancsoljon!

Aradszki András:
– Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Ház! Tisztelt államtitkár 
úr! Nyilvánvaló, hogy a válság 
sújtotta jelenlegi kedvezőtlen 
gazdasági helyzetet csak mun-
kával és tanulással lehet javíta-
ni és ebből kitörni. A kormány 
megalakulása óta törekszik arra, 
hogy lehetővé tegye a munka-
alapú társadalom és gazdaság 
megteremtését. A kormány ígé-
retet tett arra, hogy megvédi 
a munkahelyeket, a kormány-
párti frakció, illetve a kormány 
megállapodása szerint ennek 
legfőbb eszköze a munkáltatói 
terhek soha nem látott mértékû 
differenciált csökkentése. 
A munkahelyvédelmi akcióterv 
keretében a legkedvezőtlenebb 
munkavállalói csoportok, így a 
25 év alatti és az 55 év felet-
ti korosztályba tartozók, vala-
mint az alacsony képzettséggel 
rendelkező személyek segítése 
volt a cél. A foglalkoztatásuk 
fenntartása érdekében a kor-
mány jelentős mértékben, 28,5 
százalékról 14 százalékra csök-
kentette a bérük utáni munkál-
tatói közterheket. A 25 év alatti 
fiatal pályakezdők, a munkába 
visszatérő anyukák és a tartó-
san álláskeresők esetében még 
további kedvezményeket lehet 
érvényesíteni, az ő esetükben 
a munkáltató két éven keresz-
tül teljes mentességet élvez a 

munkáltatói kötelezettségek, 
közterhek megfizetése alól. 
A munkahelyvédelmi akcióterv 
sikerét jelzi, hogy 2013 nya-
rán több mint 730 ezer mun-
kavállaló foglalkoztatását segí-
tette elő ez a program. Így az 
európai tendenciákkal ellen-
tétben Magyarországon folya-
matosan nő a foglalkoztattak 
száma, ennek köszönhetően 
2013 második felére történelmi 
csúcsot ért el a foglalkoztatás 
Magyarországon. A június-
augusztus hónapokban 3 mil-
lió 981 ezer fő dolgozott, 225 
ezer fővel többen, mint a kor-
mányváltáskor. Mindemellett a 
legveszélyeztetettebb munka-
vállalói réteg védelme és egy-
ben az anyai hivatás elismerése 
érdekében a kormány megte-
remtette a nők 40 év szolgálati 
idő utáni nyugdíjba vonulásá-
nak lehetőségét is. Az intézke-
dés sikerességéről tanúskodik, 
hogy 90 200 nő élt eddig ezzel 
a lehetőséggel. Számos esetben 
azonban azt láthatjuk, hogy a 
nyugdíj előtt álló korosztály 
jobban ki van téve a munkahe-
lyi leépítéseknek, azt követően 
pedig igen nehéz és kicsi az esé-
lyük a munkaerőpiacra történő 
visszatérésre. Ennek a helyzet-
nek a javítása érdekében hirde-
tett a kormány a közelmúltban 
foglalkoztatási programot az 53 
év feletti nők számára.

– Tisztelt miniszter úr! 
Hogyan segíti elő az 53 év 
feletti nők foglalkoztatását a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
által meghirdetett foglalkoztatá-
si program? Várom megtisztelő 
válaszát.

Latorcai János:
– Köszönöm szépen, képviselő 
úr. A választ Cséfalvay Zoltán 
államtitkár úr fogja megadni. 
Parancsoljon, államtitkár úr!

Cséfalvay Zoltán nemzetgazda-
sági minisztériumi államtitkár: 
– Köszönöm a szót. Tisztelt 
elnök úr! Tisztelt Ház! Tisztelt 
képviselő úr! Az 55-64 éves 
korcsoportba tartozó nők fog-
lalkoztatási szintje jelentősen 
javult a kormányváltás óta. 
2010-2013 között a foglalkoz-
tatási rátájuk közel 10 száza-
lékkal emelkedett, ez 21 ezer 
főt jelent, miközben a mun-
kanélküliségi rátájuk stagnál, 
2,5 százalékon áll. Még pon-
tosabban, a számokat idézve: 
2010 második negyedévében 29 
százalékos volt a foglalkoztatási 
szintje ennek a korcsoportnak, 
jelen esetben a nőknek, 2013 
második negyedévében pedig 
már 32 százalék. Mindebben 
jelentős szerepet töltött be az 
ön által is említett munkahely-
védelmi akcióterv és az általa 
biztosított kedvezmény, hiszen 
valamennyi 55 év feletti mun-
kavállaló bruttó bére után 100 
ezer forint bérig a munkáltatói 
teher mértéke a felére, azaz 14 
százalékra csökken. Az 55 év 
feletti munkavállalókat nézve, 
2013 augusztusában közel 330 
ezer fő után érvényesítették a 
járulékkedvezményt, összesen 
4,4 milliárd forint összegben.

– Tisztelt képviselő úr! 
A munkahelyvédelmi akcióterv 
által nyújtott kedvezmények 
mellett azonban a kormány 
célzott programokat is életbe 
léptet, éppen az állást keresők 
elhelyezkedésének elősegíté-
se érdekében. Ebbe a célzott 
intézkedéssorozatba illik be az 
ön által említett és a napokban 
indított munkaerő-piaci prog-
ram is, amellyel a nők 40 éves 
jogosultsági idejének megszer-
zését segítjük elő. A program 
célja az álláskeresőként nyilván-
tartott és részben koruk miatt 
elhelyezkedési nehézségekkel 
küszködő nők foglalkoztatásá-
nak elősegítése és ezzel együtt a 
nyugdíjba vonulásukhoz szük-
séges hiányzó jogosultsági idő 
megszerzése. A program megfe-
lel a „segély helyett munkát” elv 
kormányzati célkitûzésének, 

Parlamenti percek

Kérdés a munkahelyvédelemrõl

képviselő urat, elfogadja-e az 
államtitkári választ.

Aradszki András:
– Tisztelt Ház! Tisztelt állam-

titkár úr! Megnyugvással hal-
lottam válaszát, ugyanis pont 
azt a réteget célozza meg az 
új támogatási program, amelyik 
a legnehezebben jut munká-
hoz a nyugdíjba vonulása előt-
ti időszakban. Nagyon fontos 
kiemelni, hogy a munkavédel-
mi akcióterv folyamatosan ala-
kult, mindig a legszükségesebb 
munkavállalói réteget részesí-
tette támogatásban. Én nagyon 
örülök az ilyen programoknak 

és annak, hogy van ennek a 
kormánynak, illetve ennek az 
országnak ereje, hogy ilyen 
munkaprogramokat végre tud-
jon hajtani, mert ez is mutat-
ja, hogy Magyarország ebben 
a kérdésben is jobban teljesít. 
Külön örülök annak, hogy az 
MSZP a legutóbbi kongresszu-
sán munkát és kenyeret ígért az 
embereknek, és nagyon sajná-
lom, hogy el kell fogadnom ezt 
a választ, mert így akkor szava-
zatukkal nem tudják az ön vála-
szát ők is elfogadni. Köszönöm 
megtisztelő figyelmüket. 

 (a parlament.hu alapján)

Aradszki András: Megnyugtató, hogy pont azt a réteget célozza meg az új 
támogatási program, amelyik a legnehezebben jut munkához a nyugdíjba 
vonulása előtti időszakban

hiszen a nyugdíjba vonuláshoz 
szükséges jogszerző időt nem 
szociális segélyezés, hanem 
munkavégzés útján kívánja 
biztosítani. A program célcso-
portjába azok az 55 év feletti 
nők tartoznak, akik legalább 6 
hónapja regisztrált állást kere-
sők, és a 40 éves jogosultsági 
idejükhöz legfeljebb 12 hónap 
hiányzik. A program 2013. 
október 15-étől 2014. december 
31-éig tart, de jelentkezni csak 
2013. november 1-jétől decem-
ber 31-éig lehet. A program 
keretében a munkaadók meg-
kapják a munkabér és a kapcso-
lódó szociális hozzájárulási adó 
együttes összegének 100 száza-
lékát, ha a célcsoportba tartozó 
nőket munkaviszony keretében 
foglalkoztatják. A támogatás 
megállapítása során havi mun-
kabérként legfeljebb a garantált 
bérminimum 125 százaléka, 
azaz legfeljebb 142 500 forint 
vehető figyelembe. A támogatás 
időtartama egyénenként legfel-
jebb 10 hónap lehet, ugyanakkor 
nem lehet több, mint a 40 éves 
jogosultsági idő megszerzésé-
hez szükséges hiányzó hóna-
pok száma. A munkáltatónak 
két hónap továbbfoglalkoz-
tatási kötelezettséget kell vál-
lalnia. Úgy számolunk, hogy 
közel ezren lehetnek azok, akik 
igénybe vehetik majd ezt a lehe-
tőséget. A programra a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap másfél mil-
liárd forintot biztosít.

– Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket, kérem válaszom 
elfogadását.

Latorcai János:
– Köszönöm szépen, államtitkár 
úr. Kérdezem Aradszki András 

Aradszki András, az Érdet is magába foglaló régió 
parlamenti képviselõje október 21-én kérdést tett fel 
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának az 
Országgyûlésben. Az alábbiakban az interpellációt és 
az arra adott választ ismertetjük.  

Meghívó
A Vörösmarty Mihály Gimnázium  

és a VMG Baráti Kör Egyesület
2013. november 30-án 17 órai  kezdettel  ismét megrendezi az

ÖREGDIÁK NAPOT.
A műsorban egykori és jelenlegi diákok vesznek részt.

Szeretettel várjuk a gimnáziumba.

A belépődíjat a jelenleg tanuló, nehéz sorsú diákok támogatására  
az Érdi Gimnázium Alapítvány számlájára adományként fizeti be az egyesület.

 Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át ebben az 
évben is, az Érdi Gimnázium Alapítvány számára ajánlották fel.

A legnagyobb létszámban megjelenő osztály tortát nyer.

A megváltozott címeket a legközelebbi értesítések célba jutásáért kérjük  
a vmg.oregdiak@gmail.com címen jelezni,  

illetve a Facebookon az  50  éves a VMG-n csoportot létrehozni.
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Kulturális és tudományos 

programok
2013. november 4 – 10.

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

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési alapte-
vékenységgel összeegyeztethető 

célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Klubok:

Vitalitás Klub
Információ: Makai József 
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
November 11. hétfő 17 óra 
A nagy „ Ő” nem létezik.
Előadó: Dr. Dániel József

Kern Péter Kaktuszkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
http:// 
www.erdikaktusz.eoldal.hu
Információ:  
Libnárné Herczeg Ilona  
06 20/517-1130
November 14. csütörtök 17 óra
Az Agárdi Kaktuszkert bemu-
tatása. Előadó: Lojek Géza kak-
tuszkertész

Kertbarát Kör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet- Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal  
06 30/549-4230
November 15-én, pénteken 17 órakor
Közösségi kertek, városi kertek 
Meghívott vendég:  
Kling Ferenc,  
Budapest Grundkert

Kézműves Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet- Enikő u. 2.
November 16. szombat 10 óra
Karácsonyi díszek készítése
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit. Belépő: 300 Ft

Varga Zoltán Rováskör
Házigazda: Czippán István
November 5-én, kedden 17 órakor
Rituális tetoválások
Előadó: Wolf Tamás történész

Kiállítások:

A kamarateremben
Irka galéria
Megtekinthető: 2013. november 11-ig,
hétköznapokon 10-15 óráig.
November 15-én, pénteken 18 órakor
A 15. születésnapját ünneplő 
Szövőműhely kiállítása
Megtekinthető: 2013. december 2-ig.
A fotógalériában
Óvd a környezetedet!
A Duna – Art Fotóklub által 
meghirdetett pályázat anyagá-
nak kiállítása. Megtekinthető: 
november 20-ig.

Az előtéri kiállítótérben
November 5- december 4-ig
„Mesefalva Érdre kirándul…” 
Szép Adrien kiállítása

Programok:
November 16-17-én, szombat-vasárnap 
9-16 óráig
Agykontroll tanfolyam  
8-14 éves korú gyermekeknek.
Miben segíthet az agykontroll? 
A tanfolyamon a gyerekek olyan 
lazító, stresszoldó technikákat 
tanulnak amelyek segítségével – 
ha otthon is gyakorolják, képe-
sek lesznek különféle feszültsé-
gek kezelésére, gondolkodásuk 
pozitívvá, problémamegoldóvá 
válik, énképük megerősödik, 
fejlődik. 
Megtanulják felhasználni az 
agykontrollt tanulmányaik, 
emberi kapcsolataik javítására. 
Reálisan szemlélik a világot, 
miközben képzeletük szárnyra 
kap. 
A tanfolyam elvégzése feljogo-
sítja őket arra, hogy az ország 
bármely részén megismételjék, 
vagy kedvezményesen vegyenek 
részt felnőtteknek szóló tanfo-
lyamon. 
 Részletes információt 
Czinderné Tassi Beáta ad a  
06-20/448-5121-es telefonszá-
mon.

Programelőzetes:

2013. november 24-én, vasárnap 11 órakor
Halász Judit
Mikulás és karácsonyi dalok 
koncertje
Belépő: 2500 Ft

2013. november 30-án, szombaton 20 órától
Kosaras Katalin Bál
Zenél a Sikulus zenekar
Büfé, tombola, családias hangu-
lat. Belépő: 3000 Ft
Mindenkit szeretettel vár a bál 
házigazdája: Zelenka Lászlóné 
Ilonka
Jegyek csak elővételben kapha-
tók hétvégeken.
Telefon: 364-097,  
vagy 06 30/ 597-88-17

December 6-án, pénteken 19 órakor
Párkapcsolat, önértékelés, 
boldogság. Dr. Csernus Imre 
előadása. Belépő: 2400 Ft.
Jegyek elővételben kaphatók a 
művelődési központban.

Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás: 
keddtől péntekig:  10.00–18.00-ig
szombat–vasárnap: 
 10.00–18.00-ig

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói. 
Belépőjegyárak: 
Teljes árú: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft 
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.

3.  Hely- és sporttörténeti 
kiállítás. Teljes árú: 400 Ft 
Kedvezményes: 200 Ft

Időszakos kiállítások
Sándorfalvi László: Mezőföld 
természeti csodái című fotóki-
állítása

A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri 
előadóterme 50 fős rendezvényekre 
bérbe  vehető  kulturális,  közműve-
lődési  alaptevékenységgel  össze-
egyeztethető 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!

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, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk
könyvtárunkban!
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november 4. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Magyaregregy, 50/33. gasztronó-

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

10:00 Érdi Panoráma
10:30 Polgár-társ
11:30 Fény-Kép
15:00 Négyszemközt 
15:20 Érdi Panoráma
15:50 Fogadóóra
16:20 Ízőrzők Magyaregregy, 50/33. gasztronó-

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

16:50 Polgár-társ
17:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/13.  

TV sorozat, 47’ 
18:10 Négyszemközt 
18:30 Itthon – Otthon Debrecen 12/4. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/13.  

TV sorozat, 47’ 
21:50 Híradó ism.
22:10 Polgár-társ
22:40 Négyszemközt ism.

november 5. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Magyaregregy, 50/33. gasztronó-

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

08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 Itthon – Otthon Debrecen 12/4. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
14:45 Híradó
15:05 Fény-Kép
15:35 Ízőrzők Magyaregregy, 50/33. gasztronó-

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

16:05 Négyszemközt
16:25 Bibliai Szabadegyetem 90/30. 
17:25 Itthon – Otthon Debrecen 12/4. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
17:55 Polgár-társ
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 15. rész 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

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

Nemes Tibor filmje 15. rész 
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/30. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép

november 6. szerda
08:00 Híradó
08:20 Fény-kép
08:50 A Jazz születésétől napjainkig 24/13.  

TV sorozat, 47’ 
09:40 Négyszemközt
10:00 Ízőrzők Magyaregregy, 50/33. gasztronó-

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

10:30 Polgár-társ
11:00 Bibliai Szabadegyetem 90/30. 
12:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 15. rész 
14:55 Híradó
15:15 Fény-kép
15:45 Négyszemközt 
16:05 Bibliai Szabadegyetem 90/30. 
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 Négyszemközt 
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Debrecen 12/4. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:50 Itthon – Otthon Debrecen 12/4. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 

november 7. csütörtök
08:00 Híradó 
08:15 Mozgás
08:45 Négyszemközt
09:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 15. rész 
10:00 Polgár-társ
10:00 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:00 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 15. rész 

16:00 Mozgás
16:30 Fény-Kép
17:00 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Ízőrzők Magyaregregy, 50/33. gasztronó-

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

18:25 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

19:00 Híradó 
19:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 90/31. 
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 15. rész 
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

november 8. péntek
08:00 Híradó
08:20 Bibliai Szabadegyetem 90/31. 
09:20 Polgár-társ
09:50 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

10:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 15. rész 

10:50 Négyszemközt
11:10 Fény-kép
14:45 Híradó 
15:05 Fény-kép
15:35 Mozgás
16:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
16:35 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

17:05 Négyszemközt 
17:25 Mozgás
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Debrecen 12/4. ismeret-

terjesztő és kulturális filmsorozat 30’ 
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:20 A Jazz születésétől napjainkig 24/14. 

TV sorozat, 45’ 
21:05 Híradó
21:25 Bibliai Szabadegyetem 90/31. 
22:25 Négyszemközt
22:45 A Jazz születésétől napjainkig 24/14.  

TV sorozat, 45’ 

november 9. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:30 Ízőrzők Szólád, 50/34. gasztronómiai 

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

11:00 Kézilabda-mérkőzés
15:20 Négyszemközt
15:40 Mozgás
16:10 Magyarok az emberevők földjén 14/8. 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ 
rendező: Cséke Zsolt 

16:40 Négyszemközt
17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/31. 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Szólád, 50/34. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

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

Nemes Tibor filmje 15. rész 
20:30 Illatos út a semmibe 

magyar filmszatíra, 90’ 
rend.: Magyar József 
fsz.: Bárdy György, Kállai Ferenc, Sinkovits 
Imre 

22:00 Érdi Panoráma

november 10. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 90/31. 
11:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
11:50 Ízőrzők Szólád, 50/34. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Szólád, 50/34. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/31. 
17:00 Illatos út a semmibe 

magyar filmszatíra, 90’ 
rend.: Magyar József fsz.: Bárdy György, 
Kállai Ferenc, Sinkovits Imre 

18:30 A Jazz születésétől napjainkig 24/14.  
TV sorozat, 45’ 

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 16. rész 

19:30 Fény-kép
20:00 Mozgás
20:30 Polgár-társ
21:00 Érdi Panoráma
21:30 Fény-kép
22:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2013. november 4 – 10.

Rádió FM 87.8 MHz  
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

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

illetve az IP TV rendszerén, internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:   hírblokk országos és helyi hírekkel  
minden egész órában

6–11 Reggeli Magazin
  Délelőtt Érden, Szivárvány, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata, Világjáró-magazin 
11–14 Paravánrádió
  Hitéleti műsorok, Elmélkedések, Nekem 90 (zenés 

műsor), Jogdoktor (szolgáltató műsor)
14–18  Délutáni magazin 

Kismamaklub, WRC-magazin (autósműsor), Digitális 
kultúra, Fogadóóra 

18–22  Kilátások
  Kilátó, Négyszemközt, Live World, 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.

Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Az

Az IRKA esteken már hagyomá-
nya van annak, hogy kellemes 
zenei produkcióval kezdenek, 
amivel megalapozzák a jó han-
gulatot. Ezúttal a törökbálinti 
Bálint Márton iskola április-
ban alakult énekkara mutat-
kozott be. A fiatalok egyebek 
között a Valahol Európában 
címû film betétdalával, vala-
mint Radnóti Miklós: A bájoló 
címû, megzenésített versével 
nyûgözték le a hallgatóságot. 
Ezután Somfai István vette át a 
szót, hogy a szerzővel, Habos 
Lászlóval beszélgetve bemutas-
sa a Maroknyi fény címû ver-
seskötetet. Somfai tanár úr, aki 
a Poly-Art Alapítvány kurató-
riumának elnöke, azzal kezd-

te, hogy három évvel ezelőtt 
ismerte meg Habos Lászlót, aki 
rengeteg ötlettel, tervvel kopog-
tatott be hozzá, amelyeknek 
zömét az Irodalomkedvelők 
körén belül sikerült is megva-
lósítania, felvirágoztatva ezáltal 
a mûkedvelő irodalmi életet a 
városban. Habos László tíz évig 
dolgozott az Országos Széchenyi 
Könyvtárban, majd amikor nyil-
vánvalóvá vált számára, hogy az 
ötgyermekes család eltartására 
nem elegendő az ott szerzett 
havi jövedelem, kénytelen volt a 
magánszférában elhelyezkedni, 
így egy jégkrém gyárban vállalt 
munkát. Elsőszülött gyermekük 
halmozottan sérült, aki nem-

csak egy különleges világot tárt 
eléjük, de jelentősen át is alakí-
totta az életüket. Jelenleg sérült 
fiával ápolási díjon van, így az ő 
gondozása mellett marad némi 
ideje arra, amivel szabadidejé-
ben immár harminchárom éve 
foglalkozik: a költészetre, iroda-
lomra. Első verse 1980-ban szü-
letett, majd folyamatosan követ-
ték újabbak. A Poly-Art kiadásá-
ban most megjelent, Maroknyi 
fény címû kötete nem az első, 
hiszen az Irodalomkedvelők 
körében korábban is napvilá-
got láttak már írásai, és számos 
irodalmi pályázaton ért el kima-
gasló sikereket. Ez a mintegy 
hetven verset magában foglaló 
könyv azért különleges, mert 

a szerző Istenbe vetett hitéről 
szóló, úgynevezett „Istenes-
verseit” tartalmazza. „Habos 
László embersége, hite nem 
hivalkodó, nem teátrális, nem 
magamutogató szenvelgés – de 
mélységes, torokszorító érzé-
seket közvetít és példaértékû” 
– írja róla Daróci Lajosné, az iro-
dalmi kör vezetője. Bíró András 
pedig a versgyûjtemény elé 
fûzött gondolataiban így fogal-
maz: „…verseinek tengelyében 
a megfeszített Krisztus lobog 
kínszenvedéseivel, kisugárzó 
tanaival egyetemben. Minden 
versében ott érezhető a Golgota 
hegyéről, a keresztfáról áradó 
szeretet. Mindezt a maga 

Maroknyi fény címû verseskötetével mutatkozott be Habos László

Tûnõdésre, gondolkodásra késztetõ versek
Van, aki már korai gyermekkorában eldönti: költõ vagy 
író lesz, így ennek megfelelõen próbálja alakítani az 
életét, és megtesz mindent azért, hogy elérje a cél-
ját. Van, aki mûszaki pályát választ, és csak sokkal 
késõbb fedezi fel a vers- és prózaírás örömét, ami 
hivatása mellett kiegészíti, teljessé teszi éltét. Ez utób-
biak közé sorolható Habos László, aki nemrégiben az 
Irodalomkedvelõk köre Érdi IRKA folyóiratának szerzõi 
estjén Maroknyi fény címû kötetével mutatkozott be.

feszesen egyszerû költői nyel-
vén mondja el nekünk Habos 
László, és olyként, hogy nem 
érezzük ki belőle a klérust, az 
egyházat. Legkevésbé érződik 
ki a versekből a másoknál oly-
kor felbukkanó bigottság, ami a 
„vallási rajongás” gyakori ismér-
ve. Habos verseiben a természe-
tes, a „normális”gondolkodás az 
uralkodó.” 

Az esten a szerző arról is 
mesélt, hogyan kapta a verses-
kötet a „maroknyi fény”címet. 
Ha ugyanis Isten szeretetét 
vizuálisan szeretné ábrázolni, 
mindenképpen a fény, a vilá-
gosság formájában jelenítené 
meg. A legszebb emberi tulaj-
donság pedig – amit ugyancsak 
Isten ruházott ránk – az adás. 
A kettőből jelképesen marok-
nyi fény lett. A könyv az utóbbi 
hét évben, 2006 és 2012 között 
született költeményeket tartal-
mazza. Somfai István kiemelte: 
verseit nem a pillanatnyi érzel-
mek, inkább a sokéves, kiérlelt 
gondolatok jellemzik. Ráadásul 
a könyvben megjelenő illuszt-
rációk is a szerző munkái. Ha az 
ember Isten felé fordulva kezdi 
a napot, rendszeresen olvassa a 
Szentírást, és Istenhez igazítja 
az életét, óhatatlan, hogy a ver-
sekben ehhez hasonló gondola-
tok kerülnek előtérbe. 

Az IRKA körről szólva, 
Habos László azt is megosz-
totta hallgatóságával, hogy 
hálás a sorsnak, amiért rátalált 
az Irodalomkedvelők körére, 
s mivel az ember társas lény, 
szüksége van olyan közössé-
gekre, ahol jól érzi magát és 
épülni tud. Ebben a csoportban 
pedig rengeteget kapott, miköz-
ben nemcsak hiszi és vallja, 
hanem cselekszi is a „másokért 
is tenni kell” elvet. Egyetértve a 

gondolattal, miszerint nemcsak 
magunknak születtünk. 

A szerzői esten részt vett Bíró 
András író is, aki fontosnak látta 
elmondani: Habos László versei 
Berzsenyi Dánielt juttatják eszé-
be, mert Habos költeményeiben 
sincsenek felesleges szavak, aho-
gyan Berzsenyi is takarékosko-
dott a kifejezésekkel, mégis min-
dent úgy írt le, hogy tökéletesen 
értjük. Terveivel kapcsolatosan 
Habos László úgy vélte, mindig a 
pillanatot kell megragadni! Noha 
sokan talán úgy látják a jelen-
legi helyzetét, azáltal, hogy fiát 
ápolja, mellékvágányon van az 
élete. Õ maga azonban nem így 
éli meg:  hálás az időért, amelyet 
arra kapott, hogy a versei felé 
forduljon, amit főállásban, tízórás 
munkaidő kitöltése mellett nem 
tehetne meg. Ugyanakkor nem 
tudhatja, hogy ez a „kegyelmi 
időszak” meddig adatott, ezért 
érdemes vele élni, és kihozni 
belőle, amit lehet. Az írást sem-
miképpen sem szeretné abba-
hagyni mindaddig, amíg vannak 
gondolatai, van mondanivalója. 
„Habos László gondolati lírikus. 
Valamennyi verse után az ember 
elszakad a kötettől, és eltûnődik 
azon, amit olvasott. A Habos-
versek ugyanis gondolkodásra, 
tûnődésre késztetik az embert. 
És ez az a jellemző, amely kieme-
li az átlagból az igazi, született 
költőt!” – írta előszavában Bíró 
András. Klubtársai, az IRKA kör 
tagjai már megtették ezt, amikor 
ki-ki a maga választotta Habos 
verset felolvasta az esten. 

A Maroknyi fény címû 
kötet kapható a Bíró András 
Óperencia könyvesboltban. Aki 
csendességre, nyugalomra és 
békességre vágyik, vegye elő, 
forgassa, és tûnődjön el rajtuk!

 Bálint Edit

A törökbálinti fiatalok nemrégen alakult énekkara nagy örömet szerzett az 
irodalomkedvelõknek, ami megalapozta a szerzõi este kellemes hangulatát

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Az irodalomkedvelõk és az érdeklõdõk minden alkalommal megtöltik a 
széksorokat az IRKA esteken

Habos Lászlóval, a verseskötet szerzõjével Somfai István beszélgetett
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ERZSÉBET
UTALVÁNY
CSALÁD

Gondolt már az év végi ajándékozásra?

Ajándék Erzsébet-utalvány
már élelmiszerre is!

Motiválja Ön is dolgozóit év végén vagy 
jutalmazza üzleti partnereit és rendeljen 
Ajándék Erzsébet-utalványt!

Az aktuális elfogadóhelyi kedvezményekről honlapunkról tájékozódhat!

Rendelje meg most! www.erzsebetutalvany.huy
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Csodás, tiszta környezetről, 
szolgálatkész személyzetről, 
a naplemente szépségéről, a 
Balatonról, a sportolási lehe-
tőségekről, a bőséges és fi-
nom ételekről írnak, köszöne-
tet mondva a kedves, barátsá-
gos vendéglátásért, a minden 
ízében tökéletes, türelmes ki-
szolgálásért, a remek progra-
mokért. Egy nagymama pedig 

azon aggódott, hogyan talál-
ja meg a közös hangot idegen 
helyen, idegen emberekkel, de 
a közös főzések során megta-
pasztalhatta a segítőkészség és 
az összetartozás élményét. 

Mindenki mást és mást emel 
ki, de abban minden levélíró 
egyetért, hogy a jövőben is, ha 
lehet, az Erzsébet-programmal 
szeretnének üdülni!

Tavaly 70 tonnányi érvénytele-
nített Erzsébet-utalványból ké-
szült brikett jutott el 5 intéz-
ményhez, idén pedig a már 100 
tonnára növekedett mennyiség-
ből 7 iskola kapott támogatást, 
így összesen 170 tonna briket-
tel segített a forgalmazó a nyer-
teseknek.   

A pusztadobosi Általános 
Iskola és Óvoda, a Zsadányi 
Református Általános Iskola 
és az ózdi Csépányi Általános 
Iskola már másodszor nyert, 
rajtuk kívül a Mozsgói Len-
gyeltóti  János Általános 
Iskola, a Tarpai Esze Tamás 
Általános Iskola, az edelényi 
Szent Miklós Görögkatolikus 
Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, valamint a 
Tiszaigari Általános Iskola ta-
karíthatja meg fűtési költségei-
nek jelentős részét az Erzsébet 
Utalványforgalmazó Zrt. jóvol-
tából. A nyertes iskolák nem-
csak a tüzelőanyagot kapták 
ingyen, de annak szállítását és 
rakodását is a Forgalmazó biz-
tosította.

Az Erzsébet-program az idei 
évben mintegy 50 ezer gyer-
mek táborozását, kirándulá-
sát támogatta, így az elmúlt 
két évben több mint 100 ezer 
gyermek jutott üdülési lehető-
séghez, a brikettek felhaszná-
lásával pedig idén újabb ezer 
gyermeket segít – ezúttal fű-
téssel.

Ismét brikettel segített az Erzsébet-program
A tavalyi nagy sikert követően az Erzsébet 
Utalványforgalmazó Zrt. idén ismét meghirdette fűtés-
támogatási pályázatát, amelyre az ország 47 leghátrá-
nyosabb kistérségének alap- és középfokú oktatási in-
tézményei jelentkezhettek. 

Az elmúlt hetekben sok levél érkezett a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány postaládájába. Az Erzsébet-program 
pályázatán elnyert üdülés során szerzett élményekről 
számolnak be a fiatalok, az őket kísérő tanárok, vala-
mint nyugdíjasok és nagycsaládosok.

A segítőkészség és az összetartozás élménye
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Erzsébet-program
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A hamburger magyar hangja

Fórum

2013.október 21-én hétfőn ismét 
Ötórai teaházzal várta vendégeit 
az érdi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola. A zsúfolásig 
megtelt iskolai könyvtárban 
két volt diákkal találkozhattak 
a résztvevők. Ez talán szokvá-
nyosnak mondható, azonban 
a két fiatalember nem volt 
más, mint a MASAT 1 mûhold 
kifejlesztésében oroszlánrészt 
vállaló Dudás Levente és test-
vére, Csaba. Kik is ők valójá-
ban? Nagyné Balázs Gabriella a 
rendezvény háziasszonya erre 
kereste a választ a több mint 
egy órás beszélgetés során. 
A gyerekeken kívül volt taná-
raik is kíváncsiak voltak nebu-
lóik pályafutására. Mint a vála-
szokból egyértelmûen kitûnt, 
minden a szülői házból indult. 
Az indíttatást onnan hozták a 
fiúk. A Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola komplex ter-
mészettudományos tagozata, 
amely azóta sajnos megszûnt, 

szintén jó alapnak bizonyult. 
Innen szakirányú továbbtanu-
lás, majd egyetem. Levente 2006 
óta kapcsolódott be az oktatás-
ba, azóta szakirányos labormé-
réseket vezet, önálló laboros és 
TDK-zó hallgatókat konzultál. 
A doktoranduszi képzés befeje-
zése óta tanársegéd. Részt vesz 
a „Nagyfrekvenciás rendszerek 
elektronikája” és a „Jelek és 
rendszerek „ tantárgyak okta-
tásában. Emellett széles körben 
publikál, és részt vesz számos 
tudományos szervezet munká-
jában. 

Alapítóként, és meghatározó 
fejlesztőként vett és vesz részt a 
MASAT-1 fejlesztésében, amely 
számos elismerést szerzett az 
alkotóknak. 

Az oldott hangulatú teadél-
után során sok érdekesség-
gel szolgáltak a vendégek. 
Magukkal hozták a mûhold 
makettjét, amelyet minden-
ki kézbe vehetett. Szemtanúi 

lehettünk a hordozórakéta kilö-
vésének, a visszaszámlálásnak. 
Hallhattuk a jellegzetes mor-
zejeleket, amelyeket a pályára 
állított szerkezet küld a földi irá-
nyító központnak. Megtudtuk, 
hogy Érden mûködik a másod-
lagos földi irányító központ, 
amely önmagában is különleges 
dolognak számít.

A beszélgetés során Nagyné 
Balázs Gabriella megkérdezte a 
fiúkat, hogy milyen jó tanácsot 
adnának az itt ülő diákoknak. 
Merjenek-e nagyot álmodni, 
mi szükséges ahhoz, hogy ők 
is sikeres emberek legyenek. 
A válaszuk egybehangzóan a 
tanulás, az önképzés fontossá-
gát, a kitartó szorgalmat helyez-
te előtérbe, és azt, hogy hig-
gyenek önmagukban. A kitartó 
munka meghozza gyümölcsét, 
mint ahogy Leventének is meg-
hozta: 2012-ben Junior Prima 
Díjat kapott. Utólag is gratulá-
lunk.

MASZAT-osok a Kõrösiben
Felhívás Csuka Zoltán-díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről 
szóló 40/2011.(VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) értelmében a Csuka Zoltán-díj azoknak 
adományozható, akik a közmûvelődésben, valamint a kulturális élet szervezésében gyakorlati 
tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal szolgálták a település 
mûvelődését.

A Csuka Zoltán-díj odaítélésére az Oktatási és Mûvelődési Bizottság tesz javaslatot.
A díj a Magyar Kultúra Napján – 2014. 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 elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni. 

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Mûvelődési Bizottsága véleményezi, és a 
Közgyûlés 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., fsz.). 

A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2013. november 6. (szerda) 16.30 óra.

Felhívás Érdi Mûvészeti Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekez-
désének értelmében az Érdi Mûvészeti Díj azoknak a személyeknek adomá-
nyozható, akik a mûvészeti élet valamely területén kiemelkedő eredményeket 
értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd 
város hírnevének öregbítéséhez.

Az Érdi Mûvészeti Díj odaítélésére az Oktatási és Mûvelődési Bizottság tesz 
javaslatot.
A díj a Magyar Kultúra Napján – 2014. január 22-én kerül átadásra.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékeny-
ségét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt 
személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét fel-
tüntetve írásban kell megtenni. 

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Mûvelődési Bizottsága véle-
ményezi, és a Közgyûlés 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 szemé-
lyesen (Érd, Alsó u. 1., fsz.). 

A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2013. november 6. 
(szerda) 16.30 óra.

információk

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet az érdi  Batthyány Sportiskola Általános Iskola 

igazgatóhelyettes (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014.01.01-2019.01.01.-ig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgatóhelyettes kiemelt feladata az igazgató szakmai, vezetői, ellenőrző munkájának,egyéb tevékenységének segítése, támoga-
tása. Részletes feladatkörét az igazgató határozza meg. A feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan jár el. Illetmény és juttatások: Az 
illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, pedagógus, 
• legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, 
• vezetői gyakorlat, közoktatás vezetői szakképzettség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez. 
• szakmai önéletrajz 
• az adott iskola pedagógiai programjához kapcsolódó vezetői program 
• fejlesztési elképzelések 
• Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. január 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Fácán köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 615-11/2013/KIK/123 , valamint a 
beosztás megnevezését: igazgató helyettes. 

• Elektronikus úton Rozgonyi János részére a erdbatthyany@freemail.hu E-mail címen keresztül 
• Személyesen: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 8. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat közzététele: az NKI internetes oldalán, az Érdi Újságban és 
az intézmény honlapján. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://sportiskola.erdcenter.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a mun-
káltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
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 Egy hete ismerték meg egymást 
tüzetesebben, amikor a Finta-
rendezvényházban kisminkelték 
őket, frizurájukat elkészítették és 
érdekes előadásokon vettek részt. 
Takács Bernadett divatpszicholó-
gus a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban önismereti és 

divatpszichológiai előadást tar-
tott, amelynek fő témája volt, 
hogyan tudnak élni saját adottsá-
gaikkal, illetve hogyan nem sza-
bad visszaélni velük. Szó esett 
a különféle eseményekhez való 
öltözködés, a színek fontosságá-
ról, az első benyomásról.

Elsõ Érd Szépe: elõadásokkal, wellnesszel

Döntõ lépések a korona felé
Az érdi szép lányok élvezik a kényeztetést, a 
készülõdést, a szépülést, a wellnesst, sõt még az 
elméleti felkészülést is. Beindult a nagyüzem a no-
vember végi megmérettetésre, a szigorú szerzõdés 
kötelezõvé teszi a felkészüléseken való részvételt, de 
az I. Érd Szépe verseny döntõsei enélkül is szívesen 
mennek minden eseményre, hiszen tudják, minden az 
õ érdekükben történik.

– Színek nélkül halott lenne 
a világ – hallottuk, ezért igyek-
szem színesen közreadni a 
látottakat, hallottakat. 

– A divatot próbáljuk önma-
gunk szolgálatába állítani, 
ehhez az önismeret, önvizsgá-
lat, akár a tükör előtt is, elen-
gedhetetlen.

 A lányok nagy érdeklődés-
sel hallgatták a vetítéssel szí-
nezett bölcsességeket, és amit 
Madarász Krisztina főszerve-
ző korábban mondott („Biztos 
vagyok benne, hogy a felkészü-
lési idő végére, jó kis csapattá 
válnak.”), már félidőben igaz 

lett, mert a Diamond Fittness-
Wellness-ben a közös Zumba 
órán láthatóan össze is forrott 
a társaság. Bada Zoltán főszer-
vező is megnézte a zumbázó 
lányokat, és vele együtt álla-
píthattuk meg: a másfél órás 
kemény mozgás még látvány-
ként is fogyaszt(hat)ó volt, 
egy-egy „zumba” közös kiáltá-
son elgondolkodtam azon, hogy 
tényleg a férfiak-e a teremtés 
koronái... 

Mindenesetre egy hónap 
múlva egy szép érdi hölgyet 
koronáznak meg… S erre még 
súlyzóztak is a lányok, azaz 
ráerősítettek a versenyre. Öröm 
volt nézni, milyen jókedvvel, 
vidáman, mosolyogva izzadtak, 
szenvedtek. Reszkessetek fér-
fiak!

Október végén, november 
elején majd környezetvédelmi 
előadáson is részt vesznek a 
versenyzők, míg az elkövetke-
zendő hetekben egy érdi általá-
nos iskolában tartanak előadást 
alsó tagozatosoknak az egészsé-
ges táplálkozás fontosságáról és 
almát osztanak szét a gyerekek 
közt. Nem unatkoznak tehát a 
döntőig a szépségek, de hogy a 
női szíveknek is mondjunk vala-
mi jó hírt: a november 30-i dön-
tőn a Finta-rendezvényházban, 
a gála vacsorán Vastag Csaba 
énekes lesz a sztárvendég…

 Temesi László
Súlyzókkal erõsítettek a lányok a 
Diamond wellnessben

Fel a kezekkel! - a lányok nem adják meg magukat, készülnek a döntõre

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

 Erõsítenek a lányok

panoráma
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Már a kapun való belépés után 
kiderült, hogy nem unalmas, 
nem egyhangú helyre érkeztünk. 
A lehető legjobb nevû kutya, 
Mázli ugyanis nagy örömében 
majdnem felfalja a váratlan láto‑
gatót. (Még szerencse, hogy 
kistestû és jó szándékú…)

A névadásról ezt mondja a 
ház asszonya.

– Kicsapott kutya volt sze‑
génykém, s ha nem is mi men‑
tettük meg az életét, de amió‑
ta nálunk van, nagyot fordult 
vele a világ. A férjemmel úgy 
gondoltuk, hogy ha már ilyen 
szerencsével ajándékoztuk meg 
ezt az állatot, legyen a neve 
Mázli… Az is lett, s ma már csa‑
ládtagként él velünk, jogokkal, 
de kötelességekkel is. Az egyik 
ilyen, hogy kint alszik…

Jogos, Mázlinak vannak köte‑
lezettségei, de vajon a Dömötör 
család kedvencének, királynő‑
jének, Emesének van‑e köteles‑
sége?

Belépve a lakásba, a nappali‑
ba, rögtön kiderül, hogy igen.

Az alig több mint kétéves kis‑
lány úgy rója a köröket a szoba 
közepén álló asztal körül, mint‑
ha csak kötelező lenne. Vég és 
pihenő nélkül…

– Ezt a „fertőzést” már tőlünk 
kapta. Látja, hogyan melegítünk 
be a férjemmel az udvaron a futás 
előtt, milyen gyakorlatokat vég‑
zünk, így aztán természetesen 
ő is csinálja utánunk. Ha nem 
is igazi edzés még ez, a mozgás 
iránti vágy már most ott él benne, 
s ez a legfontosabb – mondja 
a büszke édesanya, aki mellett 

egészen biztosan nem fogja 
„megúszni” mozgás, sport nélkül 
Emese. De nem is ez a cél, hanem 
pontosan az ellenkezője.

Mivel nem zavarjuk Emese 
köreit, nyugodtan beszélgethe‑
tünk arról, amit tulajdonkép‑
pen már el is kezdtünk, mert a 
fiatalok sportolásáról, a Delta 
közeli terveiről már beszélt is a 
vezetőedző.

– Ha már a legfiatalabbak 
sportját emlegetjük, azt mon‑
dom, hogy öt‑hat éves kortól 
már el lehet kezdeni velük a lab‑
dás edzéseket, sőt, kell is. No, 
nem „gladiátorként” kell beve‑
zetni őket, mert az pontosan az 
ellenkezőjét váltja ki. Lépésről, 
lépésre kell haladni. Úgy, hogy 
észre sem vette a pöttömke, 
és máris röplabdázó‑palánta 

lett. Nyugalom, türelem, sok‑
sok szeretet és pedagógia kell, 
különösen az első időszakban. 
Ezekben az években szinte min‑
den eldől. Ha sikerélményekkel 
teli módon ismerkedik meg a 
leendő sportágával, s szorgal‑
mas, akkor arra már lehet épít‑
kezni.

– Nem lehet, hogy ön most 
néhány mondatban elmondta 
az induló utánpótlásképzésük 
lényegét, ars poeticáját?

– A lényegét tekintve igen, 
mert így kell közeledni a kicsik 
felé, s mi így is tesszük majd. 
A lehető legtöbbet igyekszem 
majd átadni nekik, annak a 
reményében, hogy a lehető leg‑
többet kapom vissza tőlük.

Közben Emese, két kör közöt‑
ti pihenésként, rajzfilmet néz, 

Az ovis röpi számokban és tényekben
Helyszín: a Bolyai János iskola tormaterme (Erzsébet u. 30.)

Az edzések idõpontja: keddenként 16‑tól 17.30‑ig, szerdán‑
ként 16‑tól 18‑ig, péntekenként pedig 16‑tól 17.30‑ig.

Jelentkezés Mátrai Dömötör Beáta edzõnél, vagy a 06‑20‑
610‑6622‑es telefonon.

Ovis röpi, hogy már a legkisebbek is megszeressék a háló két oldalát

A pöttömkék a fõszereplõk,  
de a nagyobbacskákat is várja a Delta
A „Deltásoknál mindig történik valami…” – akár ez 
is az eszünkbe juthatott, amikor a Delta Röplabda 
SE vezetõedzõjével, az egykori válogatott játékossal 
találkoztunk, aki rögvest beszámolt az egyesület új 
terveirõl. Nem kevésrõl, s nem is olyanról, amely mel-
lett szó nélkül el lehet menni. Mátrai Dömötör Beáta 
és a férje, a Delta elnöke, Dömötör László Érdnek és a 
környékének az utánpótlását is megcélozta. Magyarán: 
e térségben is el akarják terjeszteni kedves sportágu-
kat, a röplabdát.

Aki nyomon követte az Asterix 
futsal csapatának életét az elmúlt 
pár évben, az tapasztalhatta, 
hogy bár évről évre fejlődtünk, 
hiányzott a „nagy áttörés”. Az, 
hogy csapatunk a tabella alsó 
feléről egy masszív középcsa‑
pattá nője ki magát, ami a mai 
igen‑igen erős másodosztályú 
mezőnyben már megsüvegelen‑
dő eredménynek lenne vagy lett 
volna tekinthető.

Idén az Asterix csapata sze‑
retne feljebb kapaszkodni a 
mezőnyben, mindezt annak 
ellenére, hogy idén, ha lehet, 
még erősebb a mezőny, tekint‑
ve, hogy sok nagyváros csak 
most kezdi felfedezni a futsal‑
ban rejlő potenciált, így egyre 
másra indulnak a profi futball‑
ban érdekelt csapatok a 4 + 1 ‑es 
mezőnyben is.

Csapatunk idén példátlan lét‑
számmal kezdte meg a felké‑
szülést. Néhány „szabadúszó” 
játékoson kívül csatlakozott 
hozzánk a GDF Futsal szinte 
teljes játékosállományával, vala‑
mint az edzői stáb tagja lett az a 
Lengyel Béla, akit valószínûleg 
aligha kell bemutatni bárkinek, 
aki a honi futsalban csak egy 
kicsit is járatos.

A tavaly még a Ferencváros 
csapatát pallérozó mester ezen‑
túl Godány Balázzsal közösen 
irányítja az érdi gárdát. A cél, 
hogy az érkező játékoskeret és 
az eddigi mag összegyúrásával 
egy ütőképes csapatot állítson 

csatasorba a másodosztályú 
bajnokságra.

A mester nagy sikereket és 
a bajnokság megnyerését nem, 
de kemény edzéseken renge‑
teg munkát, a mérkőzéseken 
pedig megalkuvást nem tûrő 
játékot ígért csapatunk jelenlegi 
és jövőbeli szurkolóinak egya‑
ránt, s aki ismeri Lengyel Béla 
múltját, tudja, ezt maximálisan 
komolyan is gondolja.

A csapat vezetősége sem sze‑
retne semmit ígérni a szezonra, 
hiszen nem tudhatjuk, mire lesz 
képes a teljesen átalakított, és 
új alapokra helyezett csapatunk. 
Abban mindenképpen bízunk, 
hogy az évek óta tartó munka 
és a vérfrissítés meghozza végre 
gyümölcsét, és olyan gárdát tud‑
hat majd magáénak Érd városa, 
ami a jövőben hétről hétre egyre 
több nézőt vonz a lelátóra.

Az első négy fordulóban a 
csapat három győzelmet aratott 
a Kelen, a Törökbálint, illetve 
a Fehérvár ellen, mindössze az 
azóta éllovas Külker győzte le a 
mieinket. 

A megújult Asterix szeretettel 
vár minden régi és új szurko‑
lót, utánpótlás játékost, szülőt, 
családtagot, barátot, rokont egy‑
szóval mindenkit, hogy együtt 
szurkoljuk ki a srácok sikereit! 

Keressenek minket a 
Facebookon is Asterixsport Club 
néven, és a www.asterixfutsal.
hu weboldalon!

Hajrá Asterix, Hajrá Érd!

Felpezsdült  
a futsal-élet Érden!
Az Asterix Sport Club az elmúlt néhány évben 
kiemelkedõ utánpótlás nevelõ bázissá nõtte ki magát. 
Egyesületünk keretein belül különbözõ korosztályok-
ban már olyan nagy létszámban sportolnak sikeresen 
a gyerekek, hogy kötelességünknek éreztük egy szá-
mukra is követendõ példaként felvonultatható felnõtt 
csapat versenyeztetését.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az érdi Kőrösi 

Csoma Sándor Általános Iskola 

igazgatóhelyettes (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013.12.10-
2018.12.10.-ig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató munkájának segítése, nevelési- oktatási tevékenység, pályázatok koordinálása, 
szakmai munkaközösségek irányítása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        
Pályázati feltételek:
• Főiskola, szakirányú végzettség, 
• 10 év szakmai gyakorlat, közoktatás vezetői végzettség. - Legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
•  Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához és 

továbbításához 
• szakmai önéletrajz 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2013. december 10. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maitz Ferenc nyújt,  
a 06-23-376-523-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 615-10/2013/KIK/123 , 
valamint a beosztás megnevezését: igazgatóhelyettes. 

• Elektronikus úton Maitz Ferenc részére a korosicsoma@gmail.com E-mail címen keresztül 
• Személyesen: Érdi Kőrösi Cs. S. Általános Iskola intézményi titkárság, Pest megye, 2030 
Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 9. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.erd.hu

hogy aztán folytassa az asztal 
körüli kocogást…

– Rengeteg kérdés vetőd‑
het fel az ovis röpi kapcsán. 
A legfontosabbakat hadd 
tegyem fel. Hány éves kortól 
várják a gyerekeket?

– Akár négyéveseket is szí‑
vesen látunk, de az öt‑hat éve‑
sek feltétlenül jöjjenek, mert 
a végén még „kiöregszenek”. 
Ez persze csak vicc, de minél 
fiatalabb korban hozzák a gyer‑
mekeket, annál jobb.

– Hetente hány foglalkozást 
tartanak? Azért kérdem, mert 
látva, ismerve a kicsik terhel‑
hetőségét, akár reggeltől estig 
lótnának‑futnának.

– Ennyi edzés azért nem 
lesz… Hetente háromszor talál‑
kozunk az ovis‑röpisekkel.

– Hol?
– Az első randevúnk a héten, 

november 4‑én lesz a Kutyavári 
óvodában, de a játékos, szóra‑
koztató, sok játékot magában 
foglaló edzéseket a Bolyai isko‑
lában tartjuk.

– Milyen hosszúak lesznek?

– Egy‑egy edzés 90 percig 
tart.

– Kiket céloznak meg?
– Nem akarom azt mondani, 

hogy mindenkit… A most indu‑
ló tanfolyam kapcsán, amint a 
neve, az ovis röpi is mutatja, 
elsősorban a legkisebbeket, de 
boldogan várjuk az iskolásokat, 
s a középiskolába járó, jó alakú, 
jó „rugójú” fiúkat, lányokat is, s 
nem csak Érdről, de a környék 
településeiről is.

– Ugorjunk egy kicsit az idő‑
ben. Jövőre is megrendezik a 
maratoni röplabda‑tornát?

– Igen. Az idén 2013 percig 
tartott, jövőre egy perccel hosz‑
szabb lesz. Pontosan nem szá‑
moltam ki, de ez megközelítő‑
leg másfél napot jelent, ami azt 
jelenti, hogy megint lesz egy 
alvásmentes hétvégénk.

– Mit lehet tudni erről a mara‑
toni röpizésről?

– Egyelőre csak annyit, hogy 
január első hétvégéjén, 3‑án, 4‑
én és 5‑én rendezzük meg.

 Róth Ferenc

sport

Hétfő: A: - Gyümölcsleves 
      - Kijevi csirkemell rizi-bizivel 
B: - Hortobágyi betyárleves 
      - Grízes tészta
         sárgabarack lekvárral 

Kedd: A: - Brokkoli krémleves sajtos
        croutonnal 
      - Rántott csirkemáj burgonya-
         pürével és csemegeuborkával 
B: - Palócleves 
      - Zöldséges farfalle 

Szerda: A: - Köménymagleves 
      - Sertéspaprikás szarvacska
        tésztával és almapaprikával 
B: - Kertész leves 
      - Rakott karfiol 

Csütörtök: A: - Tejfölös gombaleves 
      - Töltött csirkecomb párolt
         rizzsel és csalamádéval 
B: - Csirkeaprólék leves 
      - Sóskafőzelék tükörtojással 

Péntek: A: - Húsleves cérnametélttel 
      - Töltött káposzta 
B: - Gulyásleves 
      - Arany galuska vanília sodóval

Hirdetni szeretne?
+36 1 814 4767
+36 20263 2514
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Ezúttal, a mögöttünk álló szom-
baton a bajnoki tabellán utolsó 
helyet elfoglaló, három ponttal 
szerénykedõ Üllõ csapata várt a 
dobogós helyen álló érdi együt-
tesre. A papírforma sima ven-
dégsikert ígért és a mérkõzésre 
elutazó érdi szurkolók is nyu-
godt, izgalommentes gyõzelmet 
vártak.

A várakozásnak megfelelõen 
kezdõdött a mérkõzés, és már 
a 2. percben vezetést szerzett 
az érdi csapat. Gyurácz B. futott 
el a jobb szélen, beadására 
Kovács B. érkezett és középrõl 
lõtt a kapuba. 0-1. Továbbra 
is az történt a pályán, amit a 
vendég gárda akart, a hazaiak 
szinte alig-alig léptek át a fél-
pályán. Nem így a 9. percben, 
amikor is egy elõre ívelt lab-
dát Jakab Á. szelídített meg, 
majd ki akarta cselezni a haza-
iak csatárát a 16-oson belül. A 
könnyelmûségének labdavesz-
tés lett az ára, amelyet Paput N. 
azonnal kihasznált. 1-1.  A gól 
nem zavarta meg az érdi csapa-
tot, továbbra is nagy fölényben 

játszott és hamar jött a válasz 
a hazaiak egyenlítõ góljára. A 
17. percben Csizmadia Z. adott 
egy nagyszerû labdát Makituma 
N.-nek, aki szépen átvette és a 
védõk mellett a kapuba lõtt. 1-2. 
A vendég érdi fölény állandó-
sult, támadást támadás követett 
és a levegõben lógott az újabb 
vendéggól. Ehhez akkor állt leg-
közelebb az érdi együttes, ami-
kor egy szöglet után a hibáját 
kijavítani akaró Jakab Á. lövését 
a gólvonalról mentették a hazai 
védõk.

Álmosan kezdte a második 
félidõt az Érdi VSE. A hazaiak 
ezen felbátorodva egyre több-
ször jutottak el a vendégkapuig, 
sõt, Kertész F. két bravúrjára is 
szükség volt, hogy ne szülessen 
újabb hazai gól. Az érdi szur-
kolók az 58. percben nyugod-
hattak meg ismét. Makituma N. 
visszagurítását Papp G. helyezte 
a kapuba. 1-3. A mérkõzés és 
az utolsó húsz perc izgalmairól 
a játékvezetõ gondoskodott a 
69. percben egy mûesés után 
megítélt hazai 11-essel, ame-

lyet Lantos I. értékesített. 2-3. 
A szoros eredményrõl azonban 
elsõsorban a vendég érdi játéko-
sok tehettek, akik a legnagyobb 
helyzeteket is kihagyva „naggyá 
tették” a hazai kapust.

A legfontosabb, a három 
pont az érdi csapat birtokába 
került, és ezzel az érdi együttes 
megerõsítette dobogós helyét a 
bajnoki táblázaton, öt ponttal 
megelõzve a negyedik helyen 
álló Vecsés csapatát.

Üllõ SE – Érdi VSE 2-3 (1-2 )
Üllõ, 100 nézõ
Vezette: Kelemen I.
Érd: Kertész F. - Ebedli Z., 
Jakab Á., Süveges G., Németh 
G. - Papp G., Kovács B. (Kupi 
Z.), Csizmadia Z., Cservenka 
G. (Dobray Zs.) - Gyurácz B., 
Makituma N. (László Cs.)
Vezetõ edzõ: Limperger Zs.
Gólszerzõk: Kovács B., 
Makituma N., Papp G.
Jók: Németh G., Kovács B., 
Gyurácz B., Makituma N.

Az érdiek edzõje elsõsorban a 
kimaradt helyzetek és a szoros 
eredmény miatt bosszankodott.

Limperger Zs. (Érd): 
- Úgy látszik, ez egy olyan 

idény, amelyben minden 
mérkõzést végig kell izgulni. 
A meccset a látottak alapján 
több góllal kellett volna meg-
nyernünk.

A 12. fordulóban, november 
2-án szombaton fél kettõkor 
a bajnoki táblázat 11. helyét 
elfoglaló Halásztelek FC együt-
tesét fogadja az Érd az Ercsi 
úti sportpályán, majd  novem-
ber 10-én vasárnap fél kettõkor 
Százhalombattán vendégszere-
pel az érdi csapat.

 Harmat Jenõ

Üllõ SE – Érdi VSE 2-3 (1-2)

Csak a gyõzelem dicsérhetõ

Szoros gyõzelmet aratott a zöld mezes érdi csapat a sereghajtó ellen
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sport

A nagysikerû IMAF (Kung-fu) 
Világkupa és Kousai Budoin 
szeminárium után újabb nagy 
harcmûvészeti bemutató, baj-
nokság és gála lesz a Városi, illet-
ve a Batthyányi Sportcsarnokban. 
Ez utóbbi helyen kezdődik a 
látványos „harci” sorozat: no-
vember 9-én lesz a hivatalos 
Kung-Fu magyar bajnokság az 
ÉSWS SE és a Magyar Wushu 
Szövetség rendezésében, majd 
23-án az első érdi budo gálának 
ad helyet a városi rendezvény- és 
sportcsarnok.

 Az I. Érdi Budo Gála egy-
ben harcmûvész fesztivál, bu-

do bemutató és bajnokság, 
sportszer vásárral. November 
23-án délelőtt 10 órakor kez-
dődik a nagyszabású rendez-
vény a Városi Sportcsarnokban, 
a Magyarországi Harci Mûvé-
szetek Össz-Szövetsége és Érd 
város közös rendezésében. 
A program elemei a követke-
zők: I Goshin Jutsu magyar baj-
nokság, gála bemutatók, bemu-
tató bajnokság, movie Fighters 
verseny. Bővebben lapunk kö-
vetkező számában írunk. 

Akik október közepén bele-
kukkantottak a Kung-fu Világ-
kupába és megérezték a harc-

mûvészet ízét, annak lényegét, 
azoknak bizonyára természe-
tes, hogy mindkét eseményre 
ellátogatnak – akik ezt akkor 
kihagyták, most pótolhatják, 
és élményekkel gazdagabban 
térhetnek majd haza november 
9-én a kung-fu magyar bajnok-
ságról, illetve 23-án az idehaza 
még kevésbé ismert budo-sport 
nagy gálájáról. A harcmûvészet 
országos eseményeinek tanúi 
lehetünk újra Érden, s ez újabb 
elismerése a városunkban már 
rég megindult, egyre fejlődő, 
gazdagodó sportéletnek.  

 T. L.

Budo Gála a Városi és a Batthyányi Sportcsarnokban

Újabb harcmûvészeti rendezvények Érden

Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben sajnálatos módon 
megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, naponta riaszt-
ják a tűzoltókat robbanások és szén-monoxid-mérgezések miatt. A 
gyakran tragikus kimenetelű események többsége kellő odafigyelés-
sel és felkészüléssel megelőzhető lenne.

Pest megye kéménytűzzel kapcsolatos káresemények szempont-
jából Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét követően a 
harmadik helyen áll. Az igazgatóság idén negyvenhat kéménytűzzel 
kapcsolatos eseményt regisztrált, legtöbbször – huszonegy alka-
lommal - az érdi katasztrófavédelem hivatásos tűzoltóit riasztották, 
legkevesebbszer – öt esetben – a gödöllői tűzoltó egységeknek 
kellet vonulniuk. A ceglédi kirendeltség működési területén hétszer, 
a monori kirendeltség működési területén kilencszer és váci kiren-
deltség működési területén tizenháromszor volt szükség tűzoltói 
beavatkozásra kéménytűz miatt.

Szén-monoxid-mérgezéshez ez idáig huszonöt alkalommal riasz-
tották a Pest megyei katasztrófavédelem tűzoltó egységeit.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, és egyéb 
berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a kar-
bantartás és ellenőrzés hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelő 
szellőztetésére vezethető vissza. Éppen ezért különös jelentősége 
van a kémények rendszeres ellenőrzésének. A nehezen észlelhető 
színtelen és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzően a tüzelő-
berendezésen vagy a nem megfelelően működő kéményből áramlik 
vissza a helyiség légterébe. Kerülhet mérgező gáz a lakótérbe nem 
kellően tömített kályhából, kandallóból, füstcsőből, kazánból, vagy az 
elszennyeződött fürdőszobai „átfolyós” vízmelegítőből is.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő, 
fűtő berendezést használjunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie 
és javítania. A kémény állapotát előírt időszakonként – gázüzemű 
berendezés esetén évente, szilárd és olajtüzelésű berendezés esetén 
félévente – ellenőriztessük. A gázkészüléket (kazán, bojler, konvek-
tor) is évente vizsgáltassuk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-
érzékelő készülék használata, egy megfelelő eszköz életet menthet. 
Ezek azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felül-
vizsgálatot! 

Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó 
vásárlása, kandalló és minimális légáteresztő képességű nyílászárók 
beépítése esetén. Lehetőség szerint használjunk a lakószobában 
légbevezetőt, a vizes helységekben (WC, fürdőszoba, konyha) légel-
vezetőt, így biztosítható garantáltan a megfelelő mennyiségű és 
minőségű levegő.

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt ingatlan-
ban a kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a 
berendezést is (vízkőlerakódás, biztonsági szelep működőképessége, 
csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó 
állapota stb.). Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására 
is, biztosítsuk a megfelelő távolságot a tüzelő, fűtő berendezés és 
az éghető anyag között. A kazán közelében felhalmozott éghető 
anyagokat távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási 
központját a 105-ös segélyhívó számon!

 Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

KÖZLEMÉNY
Előzzük meg a kéménytüzekkel kapcsolatos káreseményeket!



Érdi Újság14 XXIII. évfolyam, 2013. október 31.

ABLAK-AJTÓ

ÁLLÁS

Azonnali kezdéssel! Vezetõ ingat-
laniroda XI. és XXI. kerületbe kivá-
ló keresettel, ingyenes képzéssel 
ingatlanközvetítõket keres! 20/943-
2625 regio4@tippingatlan.hu

Budapest vezetõ ingatlanirodája fix 
fizetéssel, ingyenes képzéssel, azon-
nali kezdéssel ingatlanközvetítõket 
keres! 269-4990 ht@tippingatlan.hu

Keresünk lengyelül beszélõ, számí-
tógépes ismeretekkel rendelkezõ agilis 
hölgyet nagykereskedésünkbe,határo-
zottan hosszú távra. Érdeklõdni:06-
20-312-2222

Piacvezetõ, ruházati kiskereske-
delemmel foglalkozó cégünk keres 
a Premier Outletben lévõ üzleteibe 
eladó, üv.-helyettes, üzletvezetõ kol-
légákat. Szakirányú tapasztalat és 
végzettség szükséges. Fényképes 
önéletrajzokat a 2013allaspalyazat@
gmail.com-ra várjuk.

Érdi cég keres fõ állású tûz- és munka-
védelmi szakembert szakirányú végzett-
séggel, azonnali kezdéssel. Pályakezdõk 
jelentkezését is várjuk! Fényképes 
önéletrajzokat az erdimunkavedelem@
gmail.com e-mail címre várjuk.

ÁLLÁST KERES

Megbízható, leinformálható, 50-es 
nõ takarítást, vasalást, gyermekfel-
ügyeletet vállal, heti két alkalommal, 
hétvégén is, fix összegért. T:06 70 
514 3705

Felnõtt szakápolónõ gondozást, 
ápolást vállal, ill. gondozási szerzõdést 
kötne. T:06 30 632 4313

Takarítást vállalok! T:06 30 428 
8607

ÁLLAT

ÁLLATORVOS

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

















DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FELVÁSÁRLÁS

Magánszemély 1945 elõtti, 
elsõsorban jó állapotú könyveket 
vásárolna, szépirodalmat,lexikonokat, 
imakönyveket nem.Tel:06703366038, 
artant69@gmail.com

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GÉP

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCS

ALMAVÁSÁR! Télálló szabolcsi 
alma kapható, idared, golden, jonatán 
150-160,- Ft/kg Érd, Diósdi út 81. 
T:06 30 606 6990

INGATLAN

Budapest VIII.,kerület Corvin projekt 
határán Tömõ utcában.,1.032 nm-
es, lakóövezeti telek eladó. Ár: 94 
M Ft  +36305251144   
www.ingatlan.com/20141335

Budapest XV., Károlyi Sándor út., 
12.164 nm-es, egyéb telek eladó. 
Ár: 160 millió Ft. +36305251144  
www.ingatlan.com/20377864

Sürgõsen eladó új építésû, 285 
m2 családi ház, 720 m2 parkosított 
telken extrákkal áron alul. Ár: 38,9 
MFt. +36303527254   
www.ingatlan.com/6985505

Bp. XI. Kosztolányi D. téren 2 
szobás (68 nm), elsõ emeleti tég-
lalakás tulajdonostól eladó. Irányár: 
15.9 mFt +36309816081   
www.ingatlan.com/20296573

Tóparton, Bián, csendes, panorá-
más csodálatos környezetben, 3gen. 
családi ház 240m2, telek 190öl, 
IÁr:59.9M.Ft +36304940178  
www.ingatlan.com/6123683

XI.Spanyolréten,1050nm-es L6 
telek,80m2-es téglaházzal eladó.Erdei 
környezet.Víz az utcában. IÁr: 19.9 
MF +36304940178   
www.ingatlan.com/5938265



















XXI.ker.,Szent László utcában 
tulajdonostól eladó 53 nm-es,egyedi 
fûtéses,2.emeleti tégla lakás.Ir.Ár:8,5 
mFt +36303827150   
www.ingatlan.com/6841333

XVIII. Csáth Géza utca,  53 nm-es 
tégla építésû lakás eladó. 1 + 2 fél-
szobás, Ár: 15,3 MFt. 0620-4048554 
www.ingatlan.com/7094097

XXII. kerületben, Petõfi Sándor 
utcánál, 56nm-es, jó állapotú házrész 
akciós áron eladó! Irányár: 7.400.000 
Ft Tel: 06-70/209-0578

Budaörs központjában, csendes 
környéken, 759 m²-es ingatlan 2 
különálló lakóépülettel eladó, ár:35,9 
M Ft T:06 30 908 5521

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

Központi lakótelepen 55 m² két 
szoba+hallos 2. emeleti erkélyes 
öröklakás eladó. Iár:7,9 M Ft T:06 20 
252 0384

INGATLANIRODA

JÁRMÛ

KERT

Metszés, permetezés, favágás, 
gyepesítés, bozótírtás, kerítés építé-
se, javitása. Térkövezés- betonozási 
munkák. Tel: 061781-4021, 06 70 
547-2584

Marhatrágya, gombatrágya, fekete 
föld egész évben rendelhetõ! T:06 30 
5 611 569

KIADÓ

Lakás kiadó Postástelepen 55 m²-
es 2 szoba+nappali két gk.beállóval 
4 lakásos társasházban földszinten, 
alacsony rezsivel.T:06 20 366 6336

Összkomfortos, zöldövezeti, beren-
dezett garzonlakás egy személy részé-
re hosszú távra kiadó 35 E Ft+rezsi. 
T:06 20 920 4261

Külön bejáratú szoba kiadó 40 E 
Ft rezsivel+1 hó kaució szükséges. 
T:06 70 578 5696, 06 70 326 1809

Külön bejáratú lakrész kiadó Érden 
1 fõnek olcsón kaució nincs. T:06 70 
513 9174, 06 23 365 653

Munkásoknak, brigádnak külön 
bejáratú összkomfortos lakás kiadó 
kocsibeállással. T:23 367 922

2 szobás ház kiadó, hõszigetelve. 
60 E Ft+rezsi+2 havi kaució. T:06 
20 524 3301

Külön bejáratú egy szobás lakrész 
kiadó olcsón. T:06 30 434 3005

KIADÓ LAKÁST KERES

KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó köz-
lekedéssel ügyfeleink részére a belvá-
rosban (I-tõl XIV. kerületekben). Hívja 
a 70-6273436 számot és segítünk 
gyorsan kiadni lakását!

































Fiatal pár kiadó lakást keres 
Budapesten, jó közlekedésnél, min. 
egy éves szerzõdéssel, 2 hó kaució-
val. 266-2698, 06 30 8266691

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

KÖLTÖZTETÉS /LOMTALANÍTÁS 
profi rakodókkal OLCSÓN, biztosítás-
sal. Vidékre kedvezmény! Ingyenes 
árajánlatért, hívjon akár most: 06-
30/52-98-244 akár hétvégén is!

LAKÁSFELÚJÍTÁS

Ingatlanok teljeskörû felújítása, javí-
tása: festés,burkolás, gipszkartono-
zás, kõmûves munkák, hõszigetelések. 
Kerítések építése javítása. (1)781-
4021, (70)547-2584

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Német nyelvoktatás minden szin-
ten, nyelvtanfolyamok diplomás 
nyelvtanárral. T:06 30 347 2787

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-
8909

SZABÓ











SZIPPANTÁS

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitel-
ben, bútormozgatással, takarással 
akár azonnalra! Tel: 706-64-19, 06-
20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS

Mûfogsor javítás, alábélelés, 
kapocspótlás, törés, azonnal is! T.: 
06-23/363-726, Érd, Mérnök utca 
55.

TÁRSKERESÕ

TETÕSZERVIZ





TV JAVÍTÁS

VARRÁS

VASKERESKEDÉS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
csap,szifon,wc-tartály,radiátor,elzáró 
csere javítás.Vízóra csere beszerelés 
mosó és mosogatógép bekötés 06 
70 642 75 26



AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

XVIII. 
Csáth Géza utca,
53 nm-es tégla

építésű lakás eladó. 
1 + 2 félszobás, 

Ár: 15,3 MFt. 
0620-4048554

www.ingatlan.com/7094097
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