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Csatornázás
Alpolgármesteri válaszok a csatornázással 
kapcsolatos legfontosabb kérdésekre.  

2

Új óvodák épülnek
Két új óvoda épül, hármat korszerûsítenek,  
és megújul a Bölömbika utcai rendelõ is.

3

Elhunytakra emlékeztünk

Idén is meghosszabbított nyitva tartással várta az érdi temetõ a halottak napja 
környékén kilátogatókat. A temetõi rend nem változott, autóval továbbra is csak 
az idõsek, mozgásukban korlátozottak hajthattak be a Júlia utca felõl. Van, akinek 
nehézséget jelent, hogy a lenti gyalogos átjárókat megszüntették, mások szerint a 
szigorítások óta kevesebb a lopás. Mindenszentek környékén közterület-felügyelõk 
és rendõrök õrködtek a temetõ rendjén, és a tisztaságra is kiemelten ügyeltek az 
ÉKFI munkatársai. 5. oldal

Tökéletes elõadás

A Békéscsaba elleni 17 gólos gyõzelem után az ÉRD 
novemberi menetrendje az FTC-Rail Cargo Hungaria 
elleni, 9. fordulós mérkõzéssel kezdõdött, amit lapzár-
tánk után, november 5-én, 19 órától rendeztek az ÉRD 
Arénában.  16. oldal

Festett vakolatok

Különleges technikával, a nedves és száraz va-
kolatfestés eljárásmozzanataival készíti alkotásait 
Dréher János Munkácsy Mihály-díjas pedagógus, 
festõmûvész. A hordozható házfalakra emlékeztetõ, 
táblakép funkciójú felületek, mint az emlékezõ kar-
togramok vagy mint röntgenképek, lappangó, elvont 
jelképeket, pillanatszülte hangulatokat, gondolatokat, 
érzelmeket hordoznak.  7. oldal

Drogmegelõzés
A szülõkkel való együttmûködésre épít az 
országos drogprevenciós program.

4

Kiütéses gyõzelem
A vártnál nagyobb gólkülönbséggel nyert az 
Érdi VSE a pilisiek ellen.

16

Az emlékezés könyve
Bíró András Érdligeten élõ író több munkájával bizonyí-
totta már, hogy történelemmé vált idõk élõ szemtanúja. 
Legújabb könyvét édesapja emlékének áldozta. Bíró Gyula 
nyugalmazott állományú rendõrtisztként, 1941-tõl 1944-ig 
a Külföldieket Ellenõrzõ Országos Központi Hatóság köte-
lékébe tartozó csörgõi, bács-topolyai és mosonmagyaró-
vári internálótáborok parancsnokaként szolgált.  13. oldal

Republic

A Zenei Könyvtárban ok-
tóber 30-án Boros Csaba, 
a Republic együttes egyik 
frontembere mutatkozott be 
az érdeklõdõknek. 13. oldal

Életkor = kedvezmény
a hallókészülék árából!

Érd, Budai út 28.  (06 23) 362 351
II. ker., Margit körút 57.  (06 1) 369 3362 
XI. ker., Fehérvári út 79.  (06 1) 462 6052

Az akcióban részt vev  hallókészülékünk árából nyújtott kedvezmény 
mértéke megegyezik az Ön életkorával. Akciónk 2014. november 3-tól

a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

A jobb hallás mindenkine jár!   Amerik v  et  hallóké  üléke
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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

Közvílágítási hibabejelentés	 06-40/201-023

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

Hónapokkal a június 30-i rákötési 
határidő után is sok kérdés fel-
merül a lakosságban a csatorná-
zással kapcsolatban. Mint Simó 
Károlytól, a társulat elnökhelyet-
tesétől – a város új alpolgármeste-
rétől – megtudtuk, legtöbben az-
iránt érdeklődnek, mikor kapják 
meg az első számlát.

– A szolgáltatótól kapott in-
formációnk szerint a határidőig 
csupán Érden több mint 12000 
ingatlan kötött rá a rendszerre 
(Diósdot és Tárnokot is bele-
számítva körülbelül 14000 rá-
kötési dokumentáció érkezett 
be), és mintegy ötezren még 
nem csatlakoztak. Közéjük tar-
toznak a házi átemelőt igény-
lők is – mintegy ötszáz ilyen 
esetről lehet szó –, akik még 
nem tudtak, tudnak rákötni. Az 
ÉTCS Kft. eddig hétezer bekötés 
dokumentációját dolgozta fel, 
és a hátralévő ötezerét gyor-
sított eljárás keretében végzik 
majd el. Mivel több hónap is el-
telhet a rákötés és az első csekk 
megérkezése között, a szolgál-
tató azt ígérte, hogy részletfize-
tést biztosít azoknak, akiknek 
problémát jelent egy összegben 
befizetni a több havi csatornadí-
jat – mondta Simó Károly, hoz-
zátéve: többen érdeklődnek a 
kiegészítő programmal kapcso-
latban is.

– Mint ismeretes, a csator-
názás terveit évekkel koráb-
ban, Budapesten készítették 
el, és csak a projekt megva-
lósítása során derült ki, hogy 
egy-egy szakasz, terület kima-
radt a tervezésből. A kérdéses 
ingatlanok csatornázását sok 
esetben nem lehetett megol-
dani a nagy projekt keretében, 

az engedélyeztetés miatt. 
Most viszont, a kiegészítő 
program keretében, ezen te-
rületek csatornázására is sor 
kerül. A munkálatok már el-
indultak. Elsőként a Mérnök 
utcában készültek el a veze-
tékek; itt összesen három kül-
ső bekötést kellett megolda-
ni. Amennyiben az időjárás 
engedi, még idén sor kerül 
a Kálmán, Furmint, Dinka, 
Diófa, Könyvelő utcákra. Amíg 
megfelelő az idő, folytatatják 
a csatornázást, de valószínû, 
hogy a munkák zöme tavaszra 
tolódik majd át; addig a szük-
séges tervezési és ellenőrzési 
munkálatokat el lehet végezni 
– jegyezte meg az alelnök. 

– Másik, sokakat érintő kér-

déskör a házi átemelőké. Mint 
arról a lakosság több forrásból 
értesülhetett, a helyi átemelők 
beszerzése – egy törvénymódo-
sításnak köszönhetően – nem 
az ingatlantulajdonosokat ter-
heli, hanem a projekt része; 
az eszközöket az önkormány-
zat szerzi be, egységesen, és 
telepítésüket is finanszírozza. 
Határidőig ötszázan igényeltek 
házi átemelőt, és ezekre kiírtuk 
a közbeszerzést is, ami várható-
an heteken belül lezárul. Amint 
ez megtörténik, levélben érte-
sítjük az érintetteket (azaz az 
igénylőket) a házi átemelők te-
lepítéséről – hangsúlyozta Simó 
Károly.

– Az elkészült csatornarend-
szer megóvását célzó B prog-

rammal kapcsolatban is érkez-
nek hozzánk kérdések. Sikerült 
ennek megvalósításához for-
rásokat biztosítani. A csatorna 
megóvása útépítéssel és vízel-
vezetők kiépítésével történik 
majd meg. A sokak által várt 
útépítések tekintetében ebből a 
programból szeretnénk megépí-
teni többek között a Tárnoki út-
nak a Lőcsei úttól nyugatra eső 
részét és a Cseresznyefa utcát 
is. A projekt mûszaki előkészí-
tése jelenleg folyamatban van, 
a kivitelezés várhatóan jövő ta-
vasszal megkezdődhet. Így van 
idő lebonyolítani a tervezést és 
az engedélyezést, nyár végére 
pedig az építkezés is befejeződ-
het – fûzte hozzá az alpolgár-
mester.

Simó Károlytól megtudtuk 
azt is: a csatornatársulat tagjai 
a napokban megkapják – vagy 
már meg is kapták – az elszá-
molást a 2013 szeptembere és 
2014 szeptembere közti időszak 
befizetéseiről; akik nem ban-
kon keresztül fizetnek, kézhez 
vehetik a 2015 márciusáig tartó 
időszakra szóló csekkeket is. 

– Az ingatlantulajdonosok 
természetesen nemcsak tájé-
koztatónkból, hanem holna-
punkon, az erdicsatornazas.hu-
n is megtekinthetik, hogy állnak 
befizetéseik. Ehhez csupán az 
ügyfélszámukra van szükség – 
jegyezte meg az elnökhelyettes, 
aki kérdésünkre azt is elmondta: 
a társulat ügyfélszolgálata 2017-
ig, a teljes körû pénzügyi el-
számolás befejezéséig mûködni 
fog, míg a csatornázási ügyfél-
szolgálat (amely nem a tagok 
befizetéseivel kapcsolatban, ha-
nem mûszaki ügyekben ad tájé-
koztatást) előre láthatóan még 
pár hónapig mûködni fog.

– Mint említtettem, ötezer in-
gatlan még nem kötött rá a csa-
tornára; közülük mintegy más-
félezren a közeljövőben kiépít-
tetik a belső hálózatot, és a házi 
átemelők telepítése is hátravan, 
így szükség lehet az ügyfélszol-
gálat segítségére – zárta szavait 
Simó Károly. Ádám Katalin

Alpolgármesteri válaszok csatornázással kapcsolatos kérdésekre  

Részletfizetés, B program, házi átemelõk
Bár az ingatlantulajdonosok többsége már rákötött a csatornára, és hónapok óta 
használja is, mégis, sok kérdés felmerül a csatornázással kapcsolatban. Például: 
mikor érkeznek az elsõ csekkek, lehet-e részletfizetést kérni, mikor kezdõdik 
a kiegészítõ, és mikor a B program; mikorra érkeznek meg a házi átemelõk? 
Mindezekre Simó Károly, a társulat elnökhelyettese, a város új alpolgármestere 
válaszolt az Érdi Újságnak.

A B program keretében aszfaltburkolatot kaphat a Tárnoki út nyugati része
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Már postázta a csatornatársulat a következõ fél évre szóló csekkeket; levelükben tájékoztatnak az egy éves perió-
dus alatt befizetett hozzájárulásainkról is. (Képünk illusztráció)

Pályázati felhívás
Érd	 Megyei	 Jogú	 Város	 	 Önkormányzata	 az	 Emberi	 Erőforrások	
Minisztériumával	 együttműködve,	 az	 51/2014.	 (IX.29.)	 OMB	
határozat	 alapján	 ezennel	 kiírja	 2015.	 évre	 a	 Bursa	 Hungarica	
Felsőoktatási	 Önkormányzati	 Ösztöndíjpályázatot	 felsőoktatási	
hallgatók,	 valamint	 felsőoktatási	 tanulmányokat	 kezdeni	 kívánó	
fiatalok	számára.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje:  

2014. november 7.

A	pályázati	felhívások	a	www.erd.hu	honlap	Pályázatok,	álláshirde-
tések	rovatából	letölthetők,	vagy	átvehetők	a	Polgármesteri	Hivatal	
Ügyfélszolgálati	Irodáján	(Érd,	Alsó	u.	3.,	Polgárok	Háza	fsz.).

Tájékoztató és tudnivalók
a 2014. évi, õszi zöld- 

és biohulladék elszállításáról
 

Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. az önkormány-
zati rendeletnek megfelelően 2014. november 10. és 2014. decem-
ber 5. között végzi el az őszi zöld- és biohulladék gyûjtését.

Kérjük, hogy a zöldhulladékot az ingatlan tulajdonosok zsákban 
helyezzék az ingatlan elé az ütemterven feltüntetett időpontban.

A gyûjtés-szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlantulaj-
donosnak kell biztosítani. Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulla-
dékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát 
szúrópróbaszerûen ellenőrizzük. Amennyiben idegen anyagot 
találunk a zsákokban, úgy a teljes mennyiség elszállítását megta-
gadjuk. A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, s a zsákokat nem 
adjuk vissza.

Fontos: a gyûjtést egy időben több helyszínen kezdjük meg. 
Folyamatosan, utcáról utcára haladunk, és nem tudjuk megoldani 
a későn kirakott zsákokért a visszafordulást. Ezért az ütemtervben 
feltüntetett kezdőnapon az egész kijelölt területen reggel 7 órára 
kérjük kihelyezni a zsákokat az ingatlan elé.

A zöldjárat teljes ideje alatt (2014. november 10-től 2014. decem-
ber 5-ig) a hulladékudvarban (Sas utca 2.) – az ÖK. rendeletnek 
megfelelően – érdi lakossági ügyfeleinktől a beszállított zöldhulla-
dékot korlátozás nélkül átvesszük. 

A gyûjtés ütemterve
2014. november 10.
Kérjük, hogy az itt megjelölt utcák ingatlan tulajdonosai november 
10-én, hétfőn reggel 7 órára szíveskedjenek az összegyûjtött zöld- 
hulladékot (zsákokba gyûjtött lomb, fûnyesedék, valamint kötegelt 
ágak) az ingatlanuk elé kirakni. 
Aba u. Ábel u. Ádám u. Adél u. Ágnes u. Ágoston u. Ágota u. Ajtony 
u. Ákos u. Aladár u. Alispán u. Álmos u. Alsó u. András u. Angyalka 
u. Anna u. Antal u. Antónia u. Ányos u. Apály u. Aranka u. Aranyos 
u. Arató u. Árpád u. Árva u. Attila u. Baján u. Balatoni u. Balázs 
u. Bálint u. Barca u. Barót u. Béga u. Béke tér Béla u. Bella u. 
Bendegúz u. Benedek u. Berettyó u. Berezna u. Bernát u. Berta 
u. Bertalan u. Bianka u. Bodrog u. Bojtár u. Boldizsár u. Borbála 
u. Borona u. Botond u. Budai út Budafoki út Bulcsú u. Cecília 
u. Csaba u. Csanád u. Csermely u. Csikós u. Csilla u. Csongor u. 
Csordás u. Csősz u. Dagály u. Dániel u. Dávid u. Demeter u. Dénes 
u. Dezső u. Diósdi út Domonkos u. Dózsa Gy. u. Dráva u. Duna 
u. Ede u. Edina u. Edit u. Edömér u. Eke köz Elek u. Ella u. Előd 
u. Elvira u. Emese u. Emil u. Emília u. Emma u. Emőd u. Emőke 
u. Enikő u. Ér u. Erika u. Erna u. Ernő u. Ervin u. Erzsébet u. 
Esküdt u. Eszter u. Etelka u. Éva u. Felső u Felügyelő u. Felvigyázó 
u. Fogalmazó u. Forrás tér Fő út Fürdő u. Galga u. Garam u. Gát 
u. Gereblye köz Gizella u. Gulyás u. Hajnalka u. Hamzsabég tér 
Hanság u. Harangvirág u. Harmat u. Hérics u. Hernád u. Hivatalnok 
u. Homoród u. Hortenzia u. Hortobágy u. Hosszú u. Hóvirág u. 
Ida u. Iglice u. Ikravirág u. Ildikó u. Ilona u. Infû u. Ipoly u. Irén 
u. Irma u. Iskola köz Iszalag u. Izabella u. Izsóp u. Jácint u. Janka 
u. Járom u. Jázmin u. Johanna u. Jolán u. József A. u. Judit u. 
Juhász u. Júlia u. Jusztina u. Kakukkfû u. Kaktusz u. Kakukkhegyi 
u. Kálvária u. Kálvin tér Kanász köz Kankalin u. Kantár köz Kapa 
köz Kapos u. Karolina út Kastély u. Kasza köz Katalin u. Kengyel 
köz Kerék u. Kerka u. Kerülő u. Keserûfû u. Keskeny u. Kinga u. 
Kis-duna u. Klára u. Kocsi köz Kodály u. Komócsin u. Kondás u. 
Kornélia u. Koronafürt u. Korond u. Kökörcsin u. Körös u. Kötél 
köz Kövirózsa u. Krisztina u. Kutyavári u. Küküllő u. Külső Római 
út Laborc u. Lajta u. Lakótelep, Láp u. Lapály u. Latorca u. Lendva 
u. Ligetszépe u. Liliom u. Lótusz u. Magda u. Malvin u. Mályva 
u. Marcal u. Marcella u. Margaréta u. Margit u. Mária u. Maros 
u. Márta u. Matild u. Mecset u Mécsvirág u. Meder u. Melánia u. 
Mély u. Meredek u. Molnár u. Morva u. Mura u. Muskátli u. Nádas 
u. Napvirág u. Nárcisz u. Natália u. Nefelejcs u. Néra u. Nóra u. 
Nőszirom u. Nyárád u. Nyereg köz Nyitra u. Olt u. Ondova u. 
Orchidea u. Orgona u. Õszirózsa u. Pásztor köz Patak u. Pemetefû 
u. Pipacs u. Piroska u. Poprád u. Porcsinrózsa u. Puszpáng u. Rába 
u. Rábca u. Rákos u. Rebarbara u. Repkény u. Rezeda u. Ricinus u. 
Rima u. Riminyáki u. Római út Rózsa u. Rövid u. Sajó u. Sárd u. 
Sárrét u. Sárvíz u. Sás u. Sebes u. Séd u. Sió u. Sugár út Szalajka 
u. Szamos u. Szántó u. Szapári köz Szarkaláb u. Száva u. Szegfû u. 
Széles u. Szent Mihály tér Szilvia u. Szinva u. Talabor u. Tállya u. 
Tápió u. Tarcal u. Tárcsa köz Tarna u. Temes u. Temető u. Terasz 
u. Teréz u. Tétényi u. Tisza u. Topoly u. Töltés u. Tulipán u. Túr 
u. Túróc u. Ung u. Vág u. Vető u. Viola u. Visó u. Zagyva u. Zala u. 
Zápor u. Zuhatag u. Zsil u. Zsilip u. Zsitva u. 

2014. november 17.
Arany J. u. Bagoly köz. Bagoly u. Báthory I. u. Berzsenyi D. u. 
Bethlen G. u. Bibic u. Bíró u. Bölömbika u. Cankó u. Cinke u. 
Csalogány u. Csér u. Csíz u Csóka u. Damjanich J. u. Daru u. Deák 
F.u. Délibáb u. Díjnok u. Dobó I. u. Ellenőr u. Elnök u. Előadó u. 
Elöljáró u. Emil u. Ercsi út Erkel F. u. Eszperantó tér Fácán köz 
Fácán u. u. Fecske u. Fehérvári út Ferenc u. Fogoly u. Fülemüle u. 
Fürj u. Gábor u. Gárdonyi G. u. Gellért u. Gém u. Gépíró u. Gereben 
u. Gergely u. Géza u. Gólya u. Gyakornok u. György u. Győző köz 
Gyula u. Haris u. Harkály u. Hattyú u. Héja u. Hírnök u. Hivatalnok 
u. Holló tér, Holló u. Huba u. Hunor u. Hunyadi J. u. Imre u. Intéző 
u. Írnok u. István u. János u. Jegyző u. Jenő u. Jókai u. József 
tér Kakukk u. Kálmán u. Kanári u. Kánya u. Károly u. Karvaly u. 
Kelemen u. Kende u. Képviselő u. Keselyû u. Keve u. Kócsag u. Kond 
u. Koppány u. Kossuth L. u Könyvelő u. Könyves K. u. László u. Liszt 
F. u. Lóránd u. Madách I. u. Martinovics I. u. Mátyás K. u. Mérnök 
u. Mikes K. u. Miklós u. Mikszáth K. u. Munkácsy M. u. Nagy L. 
u. Orvos u. Ölyv u. Pacsirta u. Pál u. Papagáj u. Páva u. Pelikán u. 
Péter u. Petőfi S. u. Pintyőke u. Rákóczi F. u. Riminyáki út Ruca u. 
Sándor u. Sárgarigó u. Sas u. Seregély u. Sirály u. Sólyom u. Stiglinc 
u. Szajkó u. Szalonka u. Szárcsa u. Szarka u. Szent István u. Szent 
László tér Taksony u. Tanár u. Tanácsos u. Technikus u. Tervező u. 
Thököly I. u. Tisztviselő u. Titkár u. Tolmács u. Tollnok u. Tompa u. 
Tó u. Töhötöm u. Tudós u. Turul u. Túzok u. Ügyész u. Ügyvivő u. 
Vadkacsa u. Vadlúd u. Varjú u. Velencei út Vércse u. Vince u. Vöcsök 
u. Vörösmarty M. u. Zámori u. Zoltán u. Zrínyi M. u. Zsolt u. 

Szamek Zsolt ügyvezető igazgató 
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
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Nincs annál kedvesebb, ha be-
szédes a gyerek és nincs annál 
bosszantóbb, amikor mindent ki-
fecseg. Ehhez persze közönség 
kell, s egyetlen hely van, ahol 
a legkisebbeket a kortársaikon 
kívül mások is meghallgatják: a 
borbélymûhely. A mai Bécsi úti 
üzlet elődjén már a hatvanas évek 
elején is büszkén libegett a tábla, 
hogy fodrászat, de apám is fütyö-
részve vitt a Figaróhoz a kerék-
párral, talán még a vázra illesztett 
drótülésre is büszke volt, nemcsak 
lenyalt és gondosan elválasztott 
hajú fiacskájára. A Figaro akkori-
ban nemcsak opera volt, bár aki 
erre a különös mûfajra ragadtatta 
magát, annak be kellett vonatoz-
nia vagy buszoznia az Andrássy 
útra és a ruhatárból startolva igen-
csak iparkodnia kellett, hogy ha-
zazötyögjön az előadás után. De 
nehogy azt higgyék a mai autós 
népek, hogy nem volt egy ilyen 
igencsak elszánt és vékonyka ré-
teg a városban. A Romics aszta-
loséknak és néhány baráti értel-
miségi családnak nemcsak remek 
könyvtáruk, de operabérletük is 
volt. A kései hazatérés pedig nem 
lehetett akadálya a másnapi mun-
kának vagy iskolának. 

De én még csak az óvodánál tar-
tok és ott is a kiscsoportban, tehát 
nekem a figaro az a fodrász bácsi, 
aki csiklandoz a fésûvel, borzon-
gat a hideg ollóval, illatfelhőkkel 
bolondítja a férfinépet borotvál-
kozás után, és bizalmasan kacsint 
össze apámmal. Fogalmam sem 
volt róla, hogy ez a kapcsolat a 
kedves vendéggel, hogy ne mond-
jak kuncsaftot az érdi sváb nyelv-
járás ízei szerint, történeti eredetû. 
Igaz, a XIII. századtól még csak a 

szerzetesek vállaltak ilyen szolgá-
latot, amihez persze hozzátarto-
zott egyfajta gyógyító sebész alap-
tudás is, a szőlőmûvelés és bo-
rászat messziről hozott kultúrája 
mellett. A nemesi udvarokban, a 
Szapáryaknál, az Illésházyaknál, a 
Batthyányoknál bizalmi állás volt 
ez, a hierarchia felső régióiba tar-
toztak, hiszen ha valakinek szap-
panozzuk, majd késsel illetjük a 
képét, az mégis a legközvetlenebb 
intimitás, az apró kozmetikai 
mûtétek, napi sérülések, sebek 
kezelése mellett. (A csatában 
szerzett vágásokról nem is beszél-
ve.) A török előtt Mátyás király 
udvarházzal, birtokkal jutalmazta 
kedves olasz figaróját. Ettől na-
gyon messze voltunk az ötvenes 
évek végén. Szigorúan szabott 
árakon történt a szövetkezetesí-
tés után a nyírás, a borotválás, 
valahogy ma úgy rémlik, hogy a 
legendás kg kenyér árában: 3.60 
volt az egységár, de a matematikai 
emlékezetem nem túl megbízha-
tó. Annál nagyobb volt a fodrász-
üzlet közönségével megosztandó 
élményanyagom, ráadásul abban 
a korban, amikor még a kifecse-
gett titkokra igencsak kíváncsi volt 
a mindenkori hatalom, különös 
tekintettel a politikai rendőrségre, 
s a feloszlatott ÁVH nevét is csak 
suttogva ejtették ki azok, akik a 
különböző „gondoskodó megfi-
gyelések” és „önzetlen állampol-
gári bejelentések” áldozatai lettek. 
Én persze nem tudtam, hogy a ko-
rabeli divatos tánc dallamára írott 
dalocska, amit üvöltve fújtunk Érd 
utcáin, miért kelt elemi rémületet 

a felnőttekben: “Beléptem a tszcs-
be, twist! Bevittem a tehénkémet, 
twist! Hadd tudja meg az a barom, 
milyen is a közös vagyon!” Volt 
persze sokkal szaftosabb válto-
zata is, de azt nem bírná ki az 
Érdi Újság papírja. Föltelepedve a 
magas gyerekülésbe, amit egyéb-
ként külön hoztak ki a raktárból, 
nyakamat körülölelte a patyolat 
kendő, engem pedig a gondos-
kodás. Ezen bizalmi állapot köz-
ben úgy éreztem, nekem is be 
kell kapcsolódnom a felnőttek 
beszélgetésébe. Valaki arról be-
szélt, hogy most vakolja a házát 
és milyen nehézkes a homok, a 
mész beszerzése, oltása. Én pedig 
elkezdtem újságolni, hogy otthon 
eszem a meszet. A kiságyam mel-
lett falat kapirgálva elalvás előtt 
valamiért kedvem volt a fehér 
száraz anyagot a számba tenni. 
A tyúkok is csipegetik a homokot 
az emésztéshez! Azt nem láttam 
a tükörből, hogy apám, a tanár 
úr, hogyan vörösödik el, idegessé-
gét csak akkor kezdem érzékelni, 
amikor belecsaptam nagyszüleim 
ófalui gazdaságának leírásába, a 
disznóölés apró örömeinek elme-
sélésébe, a szalonna és a kolbász 
akkoriban hiánycikként is érdekes 
történeteibe. Miközben már men-
zára szoktatták a fél falut, ízes 
történeteim nyomán a nyál is ösz-
szeszaladt a közönség szájában. 
– Mert tetszik tudni, az én nagy-
apám igazi kulák! – tettem föl a 
koronát a történetre. Kétségtelen, 
hogy ilyen gyorsan még senki 
nem távozott kisfiával az üzletből, 
mint mi. Anyám is elismerően 
fogadott: ti rekordot döntöttetek a 
fodrásznál! 

 Antall István

Falkaparó

Régen volt az a bizonyos no-
vember negyedike, elmúlt, 
ma már más gondjaink, más 
feladataink vannak. Lehetne 
úgy is tennünk, mintha meg 
sem történt volna a lánctalpak 
félelmetes csattogása az utcá-
kon, és az azt követő véres 
megtorlás, csakhogy ez a felej-
tés korántsem egyszerû. Mert 
sokféle gyász, sokféle emléke-
zés van. Megemlékezhetünk 
elhunyt ismerősről, barátról, 
közeli hozzátartozóról vagy 
közismert személyiségről, aki 
odahaza, esetleg kórházban, 
súlyos betegség, netán vala-
milyen baleset következtében 
fejezte be földi életét – de más 
a helyzet, ha erőszakos halál ál-
dozatairól van szó. Kiváltképp, 
ha olyanokról, akiket gonosz-
ság, hataloméhség pusztított 
el, ráadásul szervezett módon, 
szándékosan, és akiknek meg-
gyilkolásáról még beszélni sem 
volt szabad sok éven át. El lehet 
az ilyet felejteni?

Könyvet lapozgatok: három 
középiskolás írta, egykori kö-
zépiskolásokról. Illusztráció 
is volt hozzá. A képekről hat 
egykori diák tekint a mai olva-
sóra derûsen, jókedvûen, aztán 
kicsit tovább lapozva már hat 
kopjafát láthatunk, ugyanazzal 
a hat névvel. A mai, moson-
magyaróvári Hunyadi iskola 
akkori tanulói az emlékezetes, 
száznál több áldozatot követelő 
sortûz áldozatai között voltak 
– róluk írtak a mai középiskolá-
sok. A békés tüntetők meggyil-
kolásának, az eset hátterének, 
körülményeinek hiteles bemu-
tatása önmagában is tekintetet 
elhomályosító, mélyen emberi 
olvasmány, ám legalább ennyi-
re megdöbbentő a folytatás, az 
események utóélete. A sortüzet 
ugyanis hazug módon félrema-
gyarázták, nacionalista, reakci-
ós támadás következményeként 
állították be. A Kádár-rendszer 
kiszolgálói aljas módszereikkel 
mindent megtettek azért, hogy 

eltussolják, elferdítsék a történ-
teket, évtizedeken át – ezek a 
módszerek teszik lehetetlenné 
a mai napig az akkori esemé-
nyek elfelejtését is.

Nem könnyû ugyanis eldön-
teni, mi okoz nagyobb fájdal-
mat: ártatlanok erőszakos el-
pusztítása, vagy a tehetetlen 
düh. Az az érzés, amikor látjuk 
a magukat győztesnek gondo-
lók, a hitványak magabiztos 
nyugalmát. Amikor az akkori 
borzalmak egyik fő vezérlője 
a televízió képernyőjén a meg-
bánásnak nyomát sem mutatja. 
Amikor következmények nél-
kül lehetett az ötvenhatos ese-
mények után fél évszázaddal is 
brutális módszereket alkalmaz-
ni békés felvonulók ellen.

Nem nehéz észrevenni, hogy 
a szellemi utódok itt vannak 
közöttünk, legfeljebb más el-
nevezéseket használnak. Mert 
átnevezni könnyû, ötven-
hatban is így volt: a Magyar 
Dolgozók Pártjából pillanatok 
alatt lett Magyar Szocialista 
Munkáspárt, a Szabad Népből 
Népszabadság, és minden 
ment, megy tovább, mint ad-
dig. Tevékenységükhöz akkor 
is, ma is ma is erős külföl-
di segítség érkezik, ha a tá-
mogatót most már nem is 
Szovjetuniónak hívják.

Változtak az eszközök is. 
Sortüzek, kivégzések napja-
inkban nincsenek, van viszont 
bőséggel médiamanipuláció, 
hecckampány, megtévesztettek 
hangos utcai hőzöngése, és fő-
leg hazudozás. A cél ugyanaz, 
a féktelen hataloméhség pedig 
újabb és újabb módszerekkel 
próbálkozik.

De azt sem szabad elfelej-
tenünk, hogy a viharok után 
– még ősszel is – mindig kisüt 
a nap.

A szerkesztõ jegyzete

Õszi viharok

Érd két új alpolgármesterét mu-
tatta be múlt heti sajtótájékoz-
tatóján T. Mészáros András.

Mint elhangzott, Bács István-
nak jogi diplomája van; a köz-
gyûlés és az önkormányzat 
munkáját várhatóan erősíteni 
fogja, hogy az elmúlt évek ta-
pasztalatai alapján alpolgármes-
terré választjuk – fogalmazott a 
városvezető. 

– Simó Károly közgazdász, 
vezetés szervezés szakon vég-
zett. Az elmúlt időszakban a 
csatornaprojekten tevékeny-
kedett, mint a kabinet mun-
katársa. Nyolc éve dolgozunk 
együtt; bízom abban, hogy az ő 
megválasztása is erősíti majd az 
önkormányzat lehetőségeit, és 
ezek minél jobb kihasználásban 
is segít majd minket – mondta 
T. Mészáros András.

A polgármester a jövőt ille-
tően elmondta: folytatni sze-
retnék a megkezdett munkát. 
Két beruházást illetően fejlemé-
nyekről is beszámolt: egyik az 
új rendőrkapitányság, amely-
nek tervezése hamarosan befe-
jeződik, és elkezdődhet a kivi-
telezéssel kapcsolatos munka, a 
közbeszerzés. 

– Reméljük, egy éven belül 
be tudjuk mutatni az érdieknek 
az új kapitányságot, amelynek 
megépülése várhatóan segí-
ti majd a rendőrségi munkát 
és hozzájárul a közbiztonság 
további javulásához. A másik 
projekt az M7-es lejárója, il-
letve az Interspar megépítése. 
A közbeszerzési eljárásokat le-
folytatták, várhatóan rövidesen 
eredményt is hirdetnek. Amint 

megkezdődnek a lehajtó föld-
munkái, megkezdődhet az áru-
ház építkezése is – mondta T. 
Mészáros András, hozzátéve: 
Érd és Törökbálint között épül 
egy új autópálya fel- és lehajtó; 
ennek a munkálatai valamivel 
hamarabb, már jövő tavasszal 
elkezdődnek. 

A polgármester beszámolt ar-
ról is, hogy a Vörösmarty gim-
názium udvarára tervezett új 
tornaterem előkészítő munká-
latai szintén hamarosan lezá-
rulnak.

– Azt tervezzük, hogy a 
2020-ig tartó uniós ciklusban 
minél több forrást hozunk 
Érdre. Készül az Integrált 
Területfejlesztési Stratégia, a 
megyével és a szaktárcákkal 
egyeztetve, és hamarosan be 
fogjuk nyújtani. Az elmúlt évek-
ben mintegy 60 milliárd forint 
forrást tudtunk idehozni Érdre 
– bízunk abban, hogy a prog-
ramban megfogalmazott célja-
inkhoz is meg tudjuk szerezni a 
szükséges forrásokat, és töretle-
nül folytatódhat a város fejlesz-
tése – zárta szavait T. Mészáros 
András, átadva a szót a két új 
alpolgármesternek.

Bács István új intézményfej-
lesztésekről számolt be. Mint 
mondta, készülnek a tervek a 
Gyermekjóléti Központ új épü-
letére, ami a Kossuth–Bethlen 
utcák találkozásánál lévő, úgy-
nevezett 5-ös körforgalom mel-
lett kap majd helyet. 

– Az építkezés várhatóan jövő 
tavasszal kezdődhet meg. Az 
önkormányzat költségvetésében 
erre 50 millió forintot különí-

tettünk el. Jelenleg vizsgáljuk 
annak lehetőségét, hogy 10-15 
millió forint állami és uniós for-
rást vonjunk be – így több pénz 
jutna a központ berendezésére, 
felszerelésére – jegyezte meg 
Bács István, aki kérdésünkre 
elmondta azt is: az új intéz-
mény minden igényt kielégít 
majd; az irodák mellett helyet 
kapnak benne interjúszobák, 
illetve egy, a kapcsolattartás-
hoz szükséges kislakás, vala-
mint egy minijátszótér is meg-
épül a kertben. Kérdésünkre, 
hogy miért nem a bezárt ófa-
lusi iskola épületébe költözik 
a szolgálat, az alpolgármester 
elmondta: törvény írja elő, hogy 
a Gyermekjóléti Szolgálatnak a 
város központjában kell lennie. 
A régi iskolaépület sem marad 
egyébként kihasználatlanul: 
várhatóan visszaköltözik a pe-
dagógiai szakszolgálat, amely 
a jövőben megyei feladatokat is 
ellát majd. 

Az alpolgármester más fej-
lesztésekről is beszámolt. 

– Folytatjuk az óvodák fej-
lesztését, a férőhelyek bővíté-
sét is. Két új óvodát tervezünk: 
egy hétcsoportos intézményt az 
M7-estől északra eső területen, 
illetve egyet az autópályától dél-
re eső részen. Hogy hol, arról 
még folynak az egyeztetések; 
egyes elképzelések szerint a 
Diósdi úton kellene egy új óvo-
dát építeni, de most úgy tûnik: 
pályázati forrásokat egy, a Fácán 
közben létesítendő új óvodára 
tudnánk szerezni – tájékoztatott 
Bács István, hozzáfûzve: három 
óvodaépület energetikai felújí-

Két új óvoda épül, hármat korszerûsítenek, és megújul egy rendelõ is

Új otthont kap a Gyermekjóléti Központ
Érd új alpolgármesterei mutatkoztak be a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoz-
tatón. Bács István két új óvoda építésének tervét ismertette, és beszámolt három 
óvoda fûtéskorszerûsítésérõl, valamint arról, hogy jövõre felújítják a Bölömbika ut-
cai orvosi rendelõt, és új épületbe költözhet a Gyermekjóléti Központ. Simó Károly 
a Batthyány 2020 Gazdaságfejlesztési Programot ismertette a sajtótájékoztatón, 
T. Mészáros András polgármester pedig arról beszélt, hogy szeretnének ebben az 
uniós ciklusban is minél több forrást hozni Érdre. 

tását is tervezi az önkormány-
zat; nagy esély van rá, hogy a 
projektekre sikerül uniós forrást 
szerezni. 

– A Riminyáki, a Tárnoki úti 
és a Felső utcai óvodák épülete 
újulna meg ilyenformán, és op-
timális esetben még a jövő év-
ben, de legkésőbb 2016 év elején 
befejeződnének a munkálatok 
– hangsúlyozta az alpolgármes-
ter, aki végezetül még egy fel-
újításról számolt be: jövő évben 
teljes egészében megújulhat a 
Bölömbika utcai orvosi rende-
lő. E munkálatokat várhatóan 
nemcsak saját forrásból fedezik 
majd, hanem uniós és állami 
pénzeket is be tudnak vonni. 

Bács István után Simó Károly 
alpolgármester kapott szót; ő 
a Batthyány 2020 Gazdaság-
fejlesztési Programról számolt 
be a sajtótájékoztatón. 

– A programnak két fő eleme 
van: egyik a már meglévő kis- 
és középvállalkozások mûködési 
feltételeinek javítása. Cél, hogy 
akár önfoglalkoztatók, akár új 
munkahelyeket teremtenek, eh-
hez segítséget kapjanak uniós 
források, meglévő önkormány-
zati támogatási lehetőségek ki-
használásával. Szeretnénk elérni, 
hogy létesüljön egy, a KKV-kat 
támogató intézmény is. 

A másik elem a nagyobb vál-
lalatok betelepülése. Évek óta 
folynak előkészítő munkálatok 
az Érd határában levő gazdasá-
gi területek feltárásában. Bízom 
benne, hogy konkrét előrelépés 
is történik majd az elkövetke-
zendő öt évben – gondolok itt 
a Duna melletti intermodiális 
logisztikai központra, illetve 
egyéb olyan területekre, ahol 
termelő és szolgáltató vállalko-
zások telepedhetnek le, munka-
helyeket teremtve és erősítve a 
helyi gazdaságot – mondta Simó 
Károly, hozzátéve: a programot 
illetően elindították az egyez-
tetéseket a megyei önkormány-
zattal, és várhatóan előre tud-
nak majd lépni a projektben.

 Ádám Katalin

T. Mészáros András bemutatta a város két új alpolgármesterét: Bács István (balról) és Simó Károlyt (jobbról)
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Az Állategészségügyi Hivatal volt épülete helyén áll majd a Gyermekjóléti Központ minden igényt kielégítõ otthona
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Talán a kábítószerrel kapcsolat-
ban is úgy vélekedik a szülők 
többsége, mint az emberek a 
súlyos balesetekről általában:
hogy azok mindig csak mások-
kal történhetnek meg, tehát az 
ő gyermekük biztosan nem fog 
droghoz nyúlni. A statisztikák 
azonban legalábbis elgondol-
koztatóak: az utóbbi években 
országos szinten nőtt az ille-
gális kábítószerélvezők száma, 
és – ami még riasztóbb – egyre 
több tizenéves kerül kapcsolat-
ba az úgynevezett szintetikus 
drogokkal. 2010-től ugyanis 
hazánkban is megjelentek az 
úgynevezett dizájnerdorogok, 
amelyek jóval olcsóbbak és sok-
kal egyszerûbben elérhetők a 
fiatalok számára. Mivel az úgy-
nevezett „klasszikus” kábító-
szerek, mint például a kokain, 
heroin, vagy a cannabis nagyon 
drága az illegális piacon is, ezért 
sokan a pár éve megjelent, kémi-
ailag módosított szintetikus és 
félszintetikus szereket próbálják 
meg beszerezni, ami sajnos nem 
is jelent túl nagy nehézséget – az 
interneten pillanatok alatt elér-
hetők azok a csatornák, amelye-
ken keresztül hozzá lehet jutni 
ezekhez a drogokhoz. Ám tudni 
kell róluk, hogy ezek a szerek 
nemcsak könnyen hozzáférhető-
ek, hanem igencsak brutálisak is, 
mert sokszor még maga az előál-
lítójuk sincs tisztában az illegá-
lisan értékesített anyag pontos 
összetételével, legkevésbé pedig 
azzal, milyen hatást vált ki a 
fogyasztása. Ráadásul a zuglabo-
rokban készült dizájnerdrogok 
gyártói – annak érdekében, hogy 
elkerüljék a büntetőjogi fele-
lősségre vonást – folyamatosan 
módosítják a szerek összetéte-
lét. Korábban ugyanis csak az a 
kémiai anyag számított illegális 
drognak, ami a tiltólistán sze-
repelt, így a hatóság képtelen 
volt lépést tartani a bûnözők 
leleményességével, mert mindig 
újabbnál újabb összetételû sze-
reket dobtak piacra. A Büntető 
Törvénykönyv 2013. július 1-
jétől életbe lépett módosítása 
azonban már nemcsak a lista 
szerint büntet, hanem lehetővé 
teszi, hogy az úgynevezett új 
típusú pszichoaktív anyagokkal 
történő visszaélés miatt indítson 
eljárást a rendőrség, ami jelentős 
előrelépés a kábítószer-ellenes 
küzdelemben. 

Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság által szeptemberben 
elindított, új drogprevenciós 
programnak elsősorban az a 
célja, hogy a fiatalok messze 
elkerüljék ezeket a rendkívül 
veszélyes szereket. A szülők 
és a családok kiemelt partne-
rei a bûnmegelőzésben elne-
vezésû program részleteiről 
Pintér Imre rendőr alezredes, 
az Érdi Rendőrkapitányság bûn-
megelőzési tanácsadója tájékoz-
tatta lapunkat. Mint az a nevé-
ben is benne van, ez a program 
elsősorban a megelőzésről szól, 
arról, hogy a büntető igazság-
szolgáltatás keretein belüli ta-
nácsadással segítsék a szülőket, 
és rajtuk keresztül a tizenéve-
seket. 

– Az a célunk, hogy a szülők 
közvetlen tájékoztatást kapja-
nak a drogfogyasztás kockázata-
iról és annak büntetőjogi követ-
kezményeiről. Szeptember óta 
ennek a programnak a szerve-
zése zajlott, és most érkeztünk 
el a gyakorlati részéhez – hang-
súlyozta az alezredes. A www.
police.hu oldalon településen-
ként is megtalálható ennek a 
programnak a személyi koordi-
nátora, mielőtt felvennék vele 
a kapcsolatot, feltétlenül néz-
zék meg ezt a honlapot. Érden 
Pintér Imre bûnmegelőzési ta-
nácsadóhoz fordulhatnak a szü-
lők, aki e feladatellátó rendsze-
ren keresztül rendszeresen te-
lefonügyeletet tart, elektronikus 
üzeneteket fogad, és a havonta 
egyszer megtartott fogadóóráján 
személyesen is megkereshetik 
őt a helyi kapitányságon. 

– A napokban elindított prog-

ram lényege, hogy a 12-18 éves 
korú gyermekeket nevelő szü-
lőket és pedagógusokat segítsék 
azokkal a tanácsokkal és infor-
mációkkal, amelyek a drogfo-
gyasztás kockázataira és bünte-
tőjogi következményeire figyel-
meztetnek – mondta Pintér Imre, 
majd emlékeztetett rá, hogy a 
rendőrség a bûnmegelőzési ta-
nácsadással a középiskolákban 
– ahogy eddig is, továbbra is 
– rendszeresen jelen van, ám 
ott ez a szülök bevonása nélkül 
történik. Ugyanakkor az utóbbi 
években ugrásszerûen megnőtt 
azon tizenévesek száma, akik 
kapcsolatba kerültek a dizáj-
nerdrogokkal. Az a tapasztalat, 
hogy egyre szélesebb körben 
és egyre fiatalabbak próbálják 
ki ezeket a szereket, ezért míg 
korábban úgy gondolták, hogy 
ez a veszély csak középisko-
lás kortól leselkedik a diákokra, 
mára sajnos nyilvánvalóvá lett, 
hogy már a tizenkét éves kor-
osztálynál el kell kezdeni a meg-
előzést, mert a gyerekek koráb-
ban kamaszodnak. A világhálón 
szerzett információik gyakran 
jóval szélesebb körûek, mint 
szüleiké, de ugyanakkor túlsá-
gosan tapasztalatlanok ahhoz, 
hogy felismerjék és elkerüljék a 
számukra kártékony és ártalmas 
dolgokat. Éppen ezért gondolja 
úgy a rendőrség, hogy a ká-
bítószer-megelőző programban 
elengedhetetlen a szülők aktív 
bevonása. A most induló rend-
őrségi drogmegelőzési program 
keretében egyrészt szülői érte-
kezleteket tartanak az iskolák-
ban, amelyeken a kiskamaszo-
kat nevelő anyák és apák, vala-

mint a pedagógusok is bátran 
feltehetik az ehhez kapcsolódó 
kérdéseiket, kifejthetik, mi ag-
gasztja őket leginkább a gye-
rekekre leselkedő drogveszélyt 
illetően. 

Pintér Imre alezredes azt is 
elmondta: azon szülők számára 
is szívesen tart fórumokat, akik-
nek a gyermekei már nincsenek 
az oktatási rendszerben, és civil 
szervezetek, csoportok meghí-
vását is szívesen elfogadja, hogy 
bûnmegelőzési előadást tart-
son, hiszen a rendőrségnek az 
a célja, hogy minél szélesebb 
körben informálja, segítse a 
szülőket és a fiatalokat a drog-
prevencióban. Ezen kívül – aho-
gyan már utaltunk rá – minden 
hónap első hétfőjén 16-tól 19 
óráig fogadóórát tart az Érdi 
Rendőrkapitányságon. Minden 
kedden 10-14 óra között telefo-
non nyújt segítséget, a 06-23-
365-041 telefonszámon, itt is fel-
tehetik kérdéseiket és tanácsot 
is kérhetnek – akár névtelenül 
is – vagy ugyanezt megtehetik 
elektronikus úton a pinterimre@
pest.police.hu címen. 

– Próbálkoztunk elrettentés-
sel, szigorú tiltással, de nem volt 
átütő eredménye, ezért úgy gon-
doltuk, a szülőket, a családot is 
be kell vonni a kábítószer elleni 
harcba, hiszen rajtuk keresztül 
érhető el a legveszélyeztetettebb 
korosztály, azaz a kiskamaszok 
és a 18 év alattiak nemzedéke. 

Kérdésünkre, hogy a szülők 
észreveszik-e, és miről kelle-
ne rájönniük arra, ha bármi-
lyen droggal kerül kapcsolatba 
a gyermekük, a bûnmegelőzési 
tanácsadó egyértelmû választ 
adott: ha drasztikus változást 
észlelnek csemetéjük viselke-
désében, mindenképpen kezd-
jenek el gyanakodni. Például ha 
az addig nyugodt és alapvetően 
visszahúzódó, csendes nebuló 
egyszer csak elkezd „pörögni”, 

szinte túlmozgásos lesz, nem árt 
őt alaposabban szemügyre ven-
ni. Napjainkban sajnos a szülők 
egy része túlhajszolja magát a 
munkában, és nem marad ideje 
arra, hogy odafigyeljen a gyer-
mekére, azt reméli, ha anyagilag 
megadja neki, amire szüksége 
van, mindent megtett érte. Van 
egy másik réteg is, amely viszont 
a szociális hátrányok miatt ha-
nyagolja el a gyermekekről való 
megfelelő gondoskodást, nem 
számolva a súlyos következmé-
nyekkel. Ennek a rendőrségi 
drogmegelőzési programnak 
azonban az a lényege, hogy a 
szülők levetkőzzék a gátlásaikat 
és az esetleges szégyenérzetü-
ket amiatt, hogy nem figyeltek 
eléggé csemetéikre, esetleg ha 
„tudatlanok” a kábítószereket 
illetően. Ne legyenek gátlásaik 
amiatt sem, ha egy-egy szülői 
értekezleten vagy fórumon úgy 
érzik, nem odaillő a kérdésük. 
Ez a program azért van, hogy 
minden kételyt eloszlasson, és 
minden, a drogfogyasztással 
kapcsolatos kérdésükre választ 
adjon, mert az a cél, hogy a még 
gyakorlatlan szülőket sikeresen 
eligazítsák a bûnmegelőzésben. 
Mivel szoros kapcsoltban áll-
nak azokkal az intézményekkel, 
amelyek segíteni tudnak, akkor 
is segítő kezet nyújtanak, ha 
már megtörtént a baj, és a gye-
rek kapcsolatba került valame-
lyik kábítószerrel. Fontos, hogy 
a szülők megértsék: a rendőrség 
– a szülők együttmûködésében 
bízva – segíteni akar abban, 
hogy a legveszélyeztetettebb 
korosztály, a 12 és 18 év közötti 
kamaszok ne váljanak kábító-
szer-fogyasztóvá, és még csak 
kíváncsiságból se próbálják ki. 
E téren sokkal jobb eredményt 
érhetnek, el ha összefognak, és 
elfogadják a tapasztalt szakem-
berek tanácsait. 

 Bálint Edit

Új kábítószer-megelõzési programot indított a rendõrség

Szülõk, családok felvilágosítása, segítése
A szülõkkel való együttmûködésre épít az az országos drogprevenciós program, 
amit a rendõrség szeptemberben indított el, és a napokban érkezett a gyakorla-
ti szakaszához. „A szülõk és a családok kiemelt partnerei a bûnmegelõzésben” 
elnevezésû program lényege, hogy a fiatalkorúakat nevelõ családok hiteles, közvet-
len és pontos tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kockázatairól és an-
nak büntetõjogi következményeirõl. A részletekrõl Pintér Imre rendõr alezredes, az 
Érdi Rendõrkapitányság bûnmegelõzési tanácsadója nyilatkozott az Érdi Újságnak. 

Pintér Imre rendõr alezredes, az Érdi Rendõrkapitányság bûnmegelõzési 
tanácsadója: kérdezni nem szégyen, ha tájékozatlannak vagy tudatlannak 
érzi magát a szülõ; ez a drogmegelõzési program a szülõk felvilágosítását 
és segítését hívatott megoldani 
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Több iskolában a drámaszakkör tagjai játszották el a különbözõ veszélyes 
helyzeteket, ezután pedig következett a szituációk kielemzése - a cél min-
dig az, hogy a gyerekek felismerjék a veszélyt, és megfelelõen reagáljanak

Tájékoztató
az Érd és Környéke  

Ipartestület
rendezvényeiről
2014. november 17-én  

15 órai kezdettel
„Fektess be a nyugdíjadba”,

egészítsd ki nyugdíjadat
állami támogatással
tájékoztatót tartunk

az ipartestület  
székházában,

amelyre szeretettel  
meghívjuk.

2014. november 26-án
az Érd és Környéke 

Ipartestület
Gázszerelők  

továbbképzése
tanfolyamot szervez  

a 30/2009 (XI.26.) rendelet
szerint.

A nyilvántartást  
a területileg illetékes
Mérésügyi és Műszaki 

Bizottsági Hatóság
végzi.

A nyilvántartásba vétellel
megszerzett jogosultság 

érvényességét
újabb eredményes  

vizsgával
meg kell erősíteni.

Várjuk jelentkezését
az ipartestület  
23/520-175-ös
telefonszámán 
vagye-mailen:  

ipterd00@ipterd.hu

Információ és jegyvásárlás:
+36-20-3329-116

operetthajo@t-online.hu
www.operetthajo.hu

Szilveszteri
Operetthajó

A gyertyafényes hajóúton az OPERAHÁZ művészeiből alakult 20 fős 
OPERETTHAJÓ TÁRSULAT kiváló énekesei, hangszeres és táncművészei 

gondoskodnak az Ön szórakozásáról, felvonultatva az opera (Verdi, Puc-
cini, Bizet stb.), az operett (Csárdáskirálynő, Mosoly országa, Víg özvegy, 

Mariza grófnő stb.), az olasz (O sole mio), spanyol dal (Granada) és musical 
irodalom gyöngyszemeit (Kabaré, New York, Gershwin dalok, My fair Lady 
stb.) eredeti nyelveken, valamint bravúros hangszeres szólókat (Monti: 

Csárdás) és látványos jelmezekben előadott klasszikus, sztepp, magyar 
folklór és hastáncokat a 3 órás műsorban. Ízletes svédasztalunkról korlátlan 
italfogyasztással válogathat, éjfél után táncolhat és művészeinkkel együtt 

köszöntheti az Új Évet. A program 20 órától 01 óráig tart. SZILVESZTERI ÚJ 
PROGRAMJAINK: Szilveszteri Zenehajó Szalonzenével és Tánccal, 

Szilveszteri Zenehajó Diszkóval és 
Tánccal. Karácsonyi Ajándékozási 
Tipp! Ajándékozza meg szeretteit az 
Operetthajó 2015-ös nyári szezonjára 
szóló jeggyel kedvezményesen még 
az idei évi áron!

Zenehajó Szalonzenével és Tánccal
Zenehajó Diszkóval és Tánccal

Helyi szolgáltatók
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November másodika, a Min
denszentek utáni nap a tisz
títótûzben szenvedő lelkek 
emléknapja. Általános szokás 
szerint előtte való nap délután
ján, a „halottak estéjén” rendbe 
hozzák a sírokat; virágokkal, 
koszorúkkal feldíszítik, és mé
csesekkel kivilágítják, hogy az 
örök világosság fényeskedjék az 
elhunytak lelkének. 

Halottak napján, de már a 
megelőző napokon is, hosszabb 
nyitva tartással várták a teme
tők az elhunyt szeretteikre em
lékezőket. 

Érden október 31én, illetve 
november 1jén és 2án 7től 21 

óráig tartottak nyitva a temető 
kapui. Halottak napja utáni hét
en, péntekig, 8tól 18 óráig lehet 
belépni a temető területére. 

Halottak napja táján a gond
noki iroda is meghosszabbított 
nyitva tartással várta a látoga
tókat, hiszen sokan ilyenkor 
újítják meg a sírhelyek bérletét; 
volt, hogy tízen is sorban álltak 
az irodán. A temető látogatási 
rendjében nem okozott válto
zást a halottak napja: autóval 
továbbra is csak az idősek hajt
hattak be. A rendre közterület
felügyelők és rendőrök vigyáz
tak, hiszen ezeken a napokon 
jóval többen fordultak meg a 

temetőben, mint egyébként – jó 
alkalom lehet ez a lopásokra, 
legyen szó akár virágról, akár 
a sírra tett kabátról, táskáról. 
A tisztaságra is kiemelten kel
lett ügyelni ezekben a napok
ban, hiszen több ilyenkor az 
elhullajtott szemét is. 

– Bizony, a mi korábban ülte
tett virágunkat is ellopták, azért 
is viszek most újat – mondta 
egy idős asszony, aki a párja 
elhunyt feleségéhez látogatott 
ki még péntek délelőtt. – Sajnos, 
amióta felújították a kerítést, 
nagyot kell kerülnöm, mire ide 
jutok a sírhoz. Szerintem át
gondolatlan döntés volt, hogy 
csupán a temető felső részén 

hagyták meg a bejáratot – tette 
hozzá. 

Van azonban, aki úgy látja: 
az utóbbi időben megszûntek 
a lopások; ahogy az egyik asz
szony mondta, az elmúlt évben 
nem fordult elő, hogy a férje út 
menti sírjáról elemelték volna a 
kiültetett növényeket. 

– Ó, korábban alig győztem 
virággal, és még a vázabetétet 
is elvitték. Most volt tizennyolc 
esztendeje, hogy a férjem meg
halt; azóta gyakran kijárok ide 
– tette hozzá Anna.

A nyolcvannyolc éves Ica né
ni Budapestről, a Rákóczi útról 
utazik ki rendszeresen Érdre, 
ahol szülei, testvérei, férje, kis
fia és sógora közös sírja fekszik 
– a család valaha itt élt a város
ban. 

– Korábban nem volt kereszt a 
temetőben, 2012ben én építtet
tem, Isten dicsőségére és a Szûz 
Mária tiszteletére, hogy imád
kozzon a fiához érettünk. Az 
Érden szolgáló János atyának 
is építtettem síremléket – tette 
hozzá Ica néni. A sírokat, a ke
reszt környékét rendben tartja, 
beülteti, az elszáradt virágokat 
kidobja. Mindezt úgy, hogy már 
nem egészséges, a szeme sem 
a legjobb, gyakran el is esik. 
A kereszt mellett sok a fákról 
lehulló szemét, nehéz már ta
karítania – tette hozzá, de nem 
panaszként. 

– A Jóisten kegyes hozzám, 
én pedig igyekszem mindenki
nek adni – mondta búcsúzóul 
az idős hölgy. 

Október utolsó és novem
ber első napjaiban számtalan 
asszony és férfi, idősebbek és 
fiatalabbak tették rendbe sze
retteik sírját, gyújtottak mé
csest, mondtak el egyegy imát. 
Ahogy Ady Endre megfogal
mazta Halottak napján címû 
vesében: „Óh, hányszor kell a 
sírra néznünk,/Hogy vigasztal
juk önmagunk –/– Dobjuk el a 
tettető álcát:/Ma ünnep van, ma 
sírhatunk!… 

 Ádám Katalin

Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk
Idén is meghosszabbított nyitva tartással várta az érdi temetõ a halottak napja 
környékén kilátogatókat. A temetõi rend nem változott, autóval továbbra is csak 
az idõsek, mozgásukban korlátozottak hajthattak be a Júlia utca felõl. Van, akinek 
nehézséget jelent, hogy a lenti gyalogos átjárókat megszüntették, mások szerint a 
szigorítások óta kevesebb a lopás. Mindenszentek környékén közterület-felügyelõk 
és rendõrök õrködtek a temetõ rendjén, és a tisztaságra is kiemelten ügyeltek az 
ÉKFI munkatársai.

Ezekben a napokban többet kellett dolgozniuk az ÉKFI munkatársainak a temetõ tisztán tartásán is

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

le

Vannak, akik úgy tapasztalják: kevesebb lett a lopás a szigorú intézkedé-
sek bevezetésével

A Tárnoki úti régi temetõ is virágdíszbe öltözött halottak napján

Az idõs hölgy rendszeresen ide jár Budapestrõl, hogy rendben tartsa sze-
rettei sírját

Ezt a keresztet Ica néni adományozta a temetõnek 2012-ben

A legtöbb sírt már november másodika elõtt pár nappal feldíszítették a 
hozzátartozók

Kínálatunkból:
- glutén-, laktóz-, adalékanyag-mentes és bio élelmiszerek
- paleo termékek, alapanyagok - diabetikus édességek, nyers vegán sütemények.

Cím: 2030 Érd, Budai út 22. (Rotunda Üzletház lakótelep felőli oldal)
Telefonszám: +36-30/498-4528 Weboldal: www.akredenc.hu 

Facebook: www.facebook.com/akredenc

November 10-én megnyitjuk ételallergia, 
diéta és paleo szaküzletünket.

Kinyitjuk a Kredenc ajtaját!
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Kulturális és tudományos 

programok
2014. november 10 – 16.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! 
Jegyvásárlás: hétfőtől – pén-
tekig 10-18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a ren-
dezvény előtt 1 órával.

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési  
alaptevékenységgel  

összeegyeztethető célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Programok:

Micimackó bérlet 2014. tavasz
November 10-én, hétfőn
10 órakor  óvodásoknak
14 órakor  kisiskolásoknak

Zengő ABC 
A „Zengő ABC”-t a „zengő 
színpad” művészei egy 
gyermekeknek szóló műsor-
ban mutatják be sok zenével, 
mókával, játékkal. Megsze-
rettetik az ABC-t és a magyar 
nyelvet az óvodásokkal és a 
kisiskolásokkal. A gyerekek fel-
jöhetnek a színpadra és együtt 
játszhatnak az előadókkal.
Alkalmi belépőjegy: 800 Ft.
Jegyek már csak a 14 órás elő-
adásra kaphatók.

November 15-16-án, 
szombat-vasárnap 9-16 óráig
Agykontroll tanfolyam 
10-14 éves korú gyermekeknek
Két csodás napot töltenek 
együtt a gyermekek, amelynek 
során megismerkedhetnek 
a Silva-módszer alapjaival. 
Megtanulják, hogyan érhetik 
el a céljaikat, javítanak egész-
ségükön, kezelhetik feszültsé-
geket és hogy hogyan vehetik 
könnyebben a mindennapokat. 
Az agykontroll nem csak egy 
módszer. Olyan szemléletmód, 
mely átsegít a nehézségeken az 
élet bármely területén.
További információ: 
Czinderné Bea  
06 20/448-5121

Előzetes:

November 18 – 23-ig, keddtől- vasárnapig 
9-18 óráig 
Állati napok Érden 
Hüllők – krokodil, óriáskígyó, 
kaméleon
csaknem 50 állatfaj – kristá-
lyok, ásványok, tengeri csigák, 
kagylók kiállítása és vására. 

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt! 
Csoportokat csak előzetes 
bejelentkezés alapján tudunk 
fogadni.
Belépő: felnőtt 600 Ft,  
gyermek- és nyugdíjas 400 Ft, 
csoportos 300 Ft.
Bejelentkezésüket Czinderné 
Bea várja a 06 30 597-8823-as 
telefonszámon.

November 22-én, szombaton 16 órakor
Kezdődjön a mulatság!
Halász Judit
lemezbemutató koncertje.
Belépő: 2500 Ft.

November 24. hétfő 19 óra
Dumaláda
Aranyosi Péter és 
Kovács András Péter
önálló estje
Belépő: 2600 Ft

Klubok foglalkozásai:

Vitalitás klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
November 10. hétfő 17 óra 
Az EFT-ről
Előadó: Tóth Katalin.

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

Kézműves Klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
November 15. szombat 10 óra 
Adventi koszorú textilből 
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit 
Belépő: 300 Ft

Irodalomkedvelők Klubja 
Vezeti: Daróci Lajosné
November 14. péntek 18 óra
Harag-bűn-elengedés   
című országos pályázat értéke-
lése, díjkiosztó

Ingyenes meridián torna
Élj 100 évet egészségesen a 3-1-
2 meridián gyakorlatokkal!
Ingyenes gyakorló klub
hétfőnként 9 órakor!
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!
A meridián torna olyan, kínai 
professzorok által kidolgozott 
módszer, amely nem csak 
egészségünk megőrzésére, 
hanem betegségeink legyő-
zésére is alkalmas. Az egész 
testet felölelő gyakorlatsor 
eredményesen kezeli a külön-
böző szív- és érrendszeri, 
emésztőrendszeri, légzőszervi, 
érzékszervi, mozgásszervi és 
idegrendszeri problémákat. Hat 
az immunrendszerre, ezáltal 
segít az allergiás, megfázásos 
tünetek kezelésében is.

Kiállítás:

A kamarateremben
Színes világ  – a Szigetszent-
miklósi Alkotói Kör Közhasznú 
Egyesület kiállítása
Megtekinthető december 5-ig.

Az előtéri kiállítótérben
„Manó világ varázsa”  
Zombor József és Szép Adrienn
a két felnőtt „nagy gyerek”, kik 
mesében élik furcsa életüket.
Megtekinthető: november-
december hónapban.

A fotógalériában
november – necember hónapban
Érd képeken fotókiállítás
Érd a Duna-Art Fotóklub tagjai-
nak szemével
Megtekinthető: hétköznapokon 10-19 
óra között.

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com

06 23-360-143

Dreher János
festőművész kiállítása

Megtekinthető:  
2014. november 15-ig

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

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás
Keddtől – vasárnapig 
10.00 – 18.00

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói.
3.  3276 expedíciós nap, a 

múzeumalapító geográfus 
újraolvasva

4.  Hely- és sporttörténeti 
kiállítás

Időszakos kiállítás
A Duna forrásvidékén a 
Fekete-erdőben
Tibád József fotókiállítása

Belépőjegy árak
Valamennyi kiállításra 
Teljes árú:  1.000,- Ft
Kedvezményes:  500,-
Tárlatvezetési díj:  
 3000,- Ft/kiállítás
Magyar utazók, földrajzi felfe-
dezők és 
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói című kiállításra
Teljes árú:  800,- 
Kedvezményes:  400,- 
3276 expedíciós nap, a múzeu-
malapító geográfus újraolvasva
Teljes árú:  400,-
Kedvezményes:  200,-
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Teljes árú:  400,- 
Kedvezményes:  200,- 

Múzeumbarát kör előadás
November 11. kedd 17,00 óra
Gercsák Gábor (egyetemi 
docens, térképész-geográfus, 
ELTE): Térképész szemmel 
Japánban, a felkelő nap orszá-
gában című előadása
Belépődíj felnőtt: 300,- 
diák: 200,- 

 

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 és díjszabá-
sáról bővebb információt a 
365-470 telefonszámon, vagy 
a www.csukalib.hu honlapon 
talál.

A gyermekkönyvtár 
programja
11. (kedd) 14 órától  Kreatív kedd. 
Játékos kézműves foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak.
– Házilag elkészíthető kiegészí-
tők (karkötő, kitűző…)
Részvételi díj: 100 Ft

Kedves gyerekek!
A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár gyermekkönyvtára 

meghirdeti az alsó tagozatos 
diákok mesemondó versenyét.
A gyermekek ebben az évben 
szabadon választhatnak egy 
mesét vagy meserészletet.
(A műsoridő ne haladja meg az 
5 percet!)
Minden iskolából 2-3 
diák jelentkezését várjuk. 
A jelentkezési lapot
2014. november 28-ig
kérjük beküldeni a 
Gyermekkönyvtárba!

A könyvtár részlegeibe  
18 éves korig és 70 év felett 

INGYENES a beiratkozás. 
Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, pedagógus-

igazolvány és nyugdíjas  
igazolvány is kedvezményre 

jogosít. (A Zenei könyvtár  
díjszabása a fentiektől eltérő!)

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:1 2 – 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  
rendezvényeinken!

A diósdi 
Szent Gellért Vegyeskar 

énekes társakat keres!

Minden korosztályból várunk új tagokat, 
különösen a tenor, basszus szólamnak 

van szüksége erősítésre.

Világi és egyházi zenéket  
egyaránt énekelünk. 

A próbák időpontja és helyszíne:
kedd 18.30-21.00, Diósd, Kék Géza 
Közösségi Ház, Szent István tér 5.

További információ: 06 30 402 15 32
Honlap: www.gellertkorus.hu
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november 10. hétfő
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Aggódunk érted… 

Her2 emlődaganat – betegvallomások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:55 Ízőrzők 15.
11:25 Fény-Kép kulturális magazin
15:35 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:20 Magyarok a balkáni háborúban 3. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 41’

17:05 Mozgás sportmagazin
17:35 Fény-Kép kulturális magazin
18:05 Szembesítés 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Gulyás Gyula 55’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Békéscsaba
21:00 Szembesítés 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Gulyás Gyula 55’

21:55 Híradó ism.
22:10 Szibéria 17/1. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

22:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:55 Híradó ism.

november 11. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted… 

Her2 emlődaganat – betegvallomások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:10 Mozgás sportmagazin
9:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:55 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Békéscsaba

11:25 Szembesítés 2. rész 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Gulyás Gyula 55’

15:45 Híradó
16:00 Fény-Kép kulturális magazin
16:30 Magyarok a balkáni háborúban 3. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 41’

17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/81. 
18:30 Ízőrzők 16.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Akli Miklós 

színes, magyar vígjáték, 1986 95’  
rendező: Révész György 
szereplő: Hirtling István 

21:05 Híradó ism.
21:20 Bibliai Szabadegyetem 90/81. 
22:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:35 Fény-Kép Kulturális magazin
23:05 Szibéria 17/1. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

23:35 Híradó ism.

november 12. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Magyarok a balkáni háborúban 3. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 41’

9:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:45 Aggódunk érted… 

Her2 emlődaganat – betegvallomások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:25 Bibliai Szabadegyetem 90/81. 
11:25 Szibéria 17/1. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

16:00 Híradó
16:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – Békéscsaba
18:00 Szembesítés 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Gulyás Gyula 55’

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Magyarok a balkáni háborúban 4. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’

20:45 Híradó ism.
21:00 Mozgás sportmagazin ism.
21:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:45 Magyarok a balkáni háborúban 4. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’

22:30 Charlie Chaplin: Carmen 
Burleszk

23:05 Szembesítés 2. rész 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Gulyás Gyula 55’

0:00 Híradó ism.

november 13. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted… 

Her2 emlődaganat – betegvallomások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:40 Szembesítés 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Gulyás Gyula 55’

10:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
11:05 Charlie Chaplin: Carmen 

Burleszk
11:40 Fény-Kép Kulturális magazin
12:10 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
15:45 Híradó
16:00 Mozgás sportmagazin
16:30 Ízőrzők 16.
17:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:15 Magyarok a balkáni háborúban 4. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’

17:55 Mozgás sportmagazin

18:25 Charlie Chaplin: Carmen 
Burleszk

19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés FTC – Érd
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/82. 
22:00 Híradó ism.
22:15 Szembesítés 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Gulyás Gyula 55’

23:10 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:25 Bibliai Szabadegyetem 90/82. 

0:25 Híradó ism.

november 14. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/82. 
9:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:30 Magyarok a balkáni háborúban 4. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’

10:15 Szibéria 17/1. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

10:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:00 Aggódunk érted… 

Her2 emlődaganat – betegvallomások 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:40 Fény-kép kulturális magazin
16:00 Híradó 
16:15 Ízőrzők 16.
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Szembesítés 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Gulyás Gyula 55’

18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 Arc  

fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1958 97’  
12 éven felülieknek! 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k): Max von Sydow, Ingrid Thulin 

21:40 Híradó ism.
21:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:10 Szembesítés 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Gulyás Gyula 55’

23:05 Mozgás sportmagazin
23:35 Híradó ism.

november 16. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 Szibéria 17/1. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

10:30 Ízőrzők 16.
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism. FTC – Érd
15:00 Híradó
15:15 Mozgás sportmagazin
15:45 Magyarok a balkáni háborúban 4. rész  

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’

16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 Bibliai Szabadegyetem 90/82. 
17:50 Fény-kép kulturális magazin
18:20 Aggódunk érted… 

Cukorbetegek vérszegénysége 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
19:30 Charlie Chaplin: Charlie a kisasszony 

Burleszk
20:00 Aggódunk érted… 

Cukorbetegek vérszegénysége 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

20:40 Szembesítés 2. rész 
magyar dokumentumfilm. 
Rendező: Gulyás Gyula 55’

21:35 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

22:05 Charlie Chaplin: Charlie a kisasszony 
Burleszk

22:35 Arc  
fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1958 97’  
12 éven felülieknek! 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k): Max von Sydow, Ingrid Thulin 

november 16. vasárnap
9:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
9:30 Mozgás sportmagazin

10:00 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:10 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:55 Ízőrzők 16.
11:30 Bibliai Szabadegyetem 90/82. 
15:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:45 Aggódunk érted… 

Cukorbetegek vérszegénysége 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:40 Arc  

fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1958 97’  
12 éven felülieknek! 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k): Max von Sydow, Ingrid Thulin 

18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Szembesítés 2. rész 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Gulyás Gyula 55’

19:55 Szibéria 17/2. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil tár-

sadalom 
21:25 Charlie Chaplin: Charlie a kisasszony 

Burleszk
21:55 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:25 Fény-kép kulturális magazin
22:55 Szibéria 17/2. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

2014. november 10 – november 16.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

A kiállítást  és  az  alkotó  mun-
kásságát  értékelve  Novotny 
Tihamér  azzal  kezdte,  hogy 
Dréher  János  immár  negyedik 
évtizede  tevékenykedik  aktívan 
a mûvészeti pályán, és az utób-
bi  három  évéből  öt  fontos  ese-
ményt mindenképpen  érdemes 
megemlíteni.  2010-ben  kiadott 
egy  vaskos,  240  oldalas,  repre-
zentatív albumot, amelyben ed-
digi munkásságát tárja az érdek-
lődők elé. 2011-ben – mûvészeti 
és  tanári  tevékenységének  el-
ismeréseként  –  hat  tanítványá-
val  együtt  Olaszországba  ka-
pott  meghívást,  ahol  nemcsak 
kiállításuk  volt  látható,  hanem 
kültéri  falképet  is  készítettek. 
Majd – a dunaszerdahelyi repre-
zentatív kiállítását követően – a 
hatvanadik  születésnapját  egy 

monumentális, 60 képet bemu-
tató  kiállítással  ünnepelte  meg 
a  budapesti  magángalériában. 
2013-ban Munkácsy Mihály-díj-
ban részesült. Az idei esztendő 
vége felé közeledve pedig Érden 
mutatkozott  be  önálló  kiállítá-
sával. 
Dréher János munkáiban a kü-

lönféle festékeken túl az anyag – a 
matéria, s így természetszerûleg 
a  faktúra  játsszák a  főszerepet. 
Alkotásainak  anyaga  speciális 
mûanyagbázisú,  vízzel  hígítha-
tó  ragasztóanyaggal megkötött, 
általában  farostlemezre  felhor-
dott,  egyénileg  kikísérletezett, 
réteges  vakolatmassza,  amely-
ből  ily  módon,  hordozható 
házfalakra  emlékeztető,  tábla-
kép funkciójú felület képződik. 
Ennek  a  vakolatmasszának  az 

alapanyaga  a  homok,  amelyet 
még  nedves,  de  száraz  állapo-
tában  is  lehet  alakítani,  húzni, 
kenni,  vágni, dörzsölni, karcol-
ni,  mintázni  és  színezni.  Ez  a 
technika  némiképp még  őrzi  a 
hagyományos freskó és szekkó, 
vagyis a nedves és száraz vako-
latfestés  egyes  eljárásmozzana-
tait, és a modern mûvészet által 
kitaposott  ösvények  hagyomá-
nyain alapul. Az alkotás  felüle-
tét a hajlítható, alakítható, geo-
metrikus formákba, sablonokba 
öntött  alakzatok  adják,  ame-
lyek  a  kötőanyagnak  köszön-
hetően  tovább  alakíthatóak. 
A karcolható, festhető, kaparha-
tó,  formázható  masszaformák 
végső  változatukban  mindig 

keménnyé  válnak,  és  a  szára-
dás  hatására  a  színek  érdesen 
matt  árnyalatait  öltik magukra. 
A csekély különbséget hordozó, 
homogén  képfelületek  gyakran 
megkívánják  az  utólagos  szí-
nezést  –  hívta  fel  a  figyelmet 
a  mûvészeti  író,  aki  szerint  az 
alkotások építészmérnöki vázla-
tokat, tervrajzokat, alakzatokat, 
régészeti  telepeket  idéznek,  és 
az  alkotások  sorában  hol  csen-
desebb, hol zajosabb, néha zak-
latottabb,  máskor  nyugodtabb 
stíluskorszakok váltogatják egy-
mást.  A mûvész  metaforikus 
nézőpontja  közelebb  hajoló, 
mert  nem  a  házra  koncentrál, 
nem  a  falak  síkjára,  hanem 

a  falon  keresztül  a  vakolatot 
pásztázza, amelynek mélységé-
vel  az  apró  részleteket  elemzi. 
Így  talál  rá  arra  az  eljárásra, 
amely  képes  megszûrni  az  in-
dividuális mûvészetet, amely az 
elemző  személyiség  belső han-
gulataiból, érzelmeiből, képzel-
géseiből,  emlékképeiből,  szép-
ségigényéből,  gondolataiból  és 
filozófiájából táplálkozik. Általa 
a  valóság  felettit  is  megcélzó 
régiókba emelkedik. 
A technika  elődeit  a  40-es, 

50-es  évek  absztrakciójában 
kell  keresni,  amikor  mûvészeti 
kifejezésként  szívesen  hasz-
náltak  földet,  gipszet,  gittet, 
mûgyantát,  sőt  aszfaltot  is. 
Dréher  János  saját  maga  által 
kikísérletezett,  kidolgozott,  sa-
játosan  kombinált  technikájá-
nak  lényege a  rétegezettségben 
rejlik. Ez az anyagszerû rétege-
zettség kapcsolja össze a három 
dimenziós térszövevényt az idő 
szövevényével, a folytonosságot 
az  emlékezettel,  a  formátlansá-
gokat  a  sejtetésekkel,  a  vizuá-
lis  gondolatokat  a  hiátusokkal. 
Ezek  a  vakolatmûvek  olyanok, 
mint az emlékező kartogramok, 
mint  különleges  röntgenképek, 
harmonizációs folyamatok, lap-
pangó, elvont jelképek. 
Novotny  Tihamér  szerint  a 

mûvész úgy tesz, mint egy állá-
sából elbocsátott, szórakozott és 
álmodozó kőmûves, aki a maga 
készítette  és  felkutatta  szerszá-
maival – a maga gyönyörûségére 
– mindig  csak  egy-egy  vakolat-
részletet  hord  fel  egy-egy meg-
határozott nagyságú, hordozha-
tó álfalfelületre. Ezt azután más 
és más színezésû, vastagságú és 
felületû  anyagrétegekkel  el-el-
takarja,  elrejti,  átkomponálja, 
esetleg  össze  is  karcolja,  és  át 
is  festi, sőt, adott esetben meg-
ismétel,  kiemel,  átír  és  átfogal-
maz. Szerkezetei a pillanat szül-
te hangulatoktól függenek, és a 
szabad  ötletek  tárházára  épül-

nek,  gyakran  irracionálisnak 
minősíthető  jelszövevényekkel, 
üledékrétegekkel. 
A mûvész  internetes  honlap-

ján  egyebek  között  ez  a  mon-
dat  is  olvasható:  „Ha  egyszer 
megtehetném,  biz’  isten  beva-
kolnék  kívülről  és  belülről  egy 
jó  nagy  házat  a  magam  ízlése 
és  képalkotó  fantáziája  szerint, 
szabadon.”  Egyelőre  az  álfal-
felütekre  felvitt  rétegződések 
megfejtésére,  újragondolására, 
befogadására  van  lehetőségük 
az érdi mûvészetkedvelőknek. 
Dréher  János  kiállítása  no-

vember  15-ig  látható  a  Városi 
Galériában. 
  Bálint Edit

A Munkácsy-díjas Dréher János kiállítása a Városi Galériában

Elvont, lappangó jelképek vakolatmûveken
Különleges technikával, a nedves és száraz vakolatfestés eljárásmozzanataival 
készíti alkotásait Dréher János, Munkácsy Mihály-díjas pedagógus, festõmûvész. A 
hordozható házfalakra emlékeztetõ, táblakép funkciójú felületek, mint az emlékezõ 
kartogramok vagy mint röntgenképek, lappangó, elvont jelképeket, pillanat szülte 
hangulatokat, gondolatokat, érzelmeket hordoznak. A Városi Galériában október 
31-én megnyílt önálló kiállítását Novotny Tihamér mûvészeti író ajánlotta az érdi 
mûvészetkedvelõk figyelmébe. 

A szürke és a matt színek árnyalatai és a rétegzõdések – az álfalfelületek lappangó jelképeket hordoznak

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Novotny Tihamér mûvészeti író mellett a tavaly Munkácsy Mihály-díjjal 
kitüntetett Dréher János festõmûvész

A kiállítás megnyitóján gratuláltak a mûvésznek a barátok – Dréher János 
középen, barátai társaságában

A föld színei és rétegei, a mûvész sajátos technikájával bemutatva
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Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
pályázatot hirdetett ki a Fûtéskorszerûsítés (Kazáncsere) alprog-
ramra, valamint a Háztartási nagygépek energiamegtakarítást 
eredményező cseréje alprogramra fordítható támogatásban való 
részesülésre.
A pályázati kiírások lényeges elemei, feltételei az alábbiak:
Fûtéskorszerûsítés (Kazáncsere) alprogram – ZFR-KAZ/14
A pályázat célja: A pályázati úton elnyerhető forrásból lehető-
ség nyílik a lakóingatlanok elavult állapotú gázkazánjainak új 
kondenzációs gázkazánra történő cseréjére, és ehhez kapcsoló-
dóan a fûtési és használati melegvízrendszerük korszerûsítésére. 
A gázkazánok cseréjével jelentősen csökkenthető az energia-
veszteség és a széndioxid-kibocsátás.
A pályázók köre: azon magánszemélyek, akik a pályázattal érin-
tett, életvitelszerûen lakott lakóépület tulajdonosai. Pályázatot 
benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított techno-
lógiával épített lakóépület részét képező lakás korszerûsítésére 
lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be 
pályázatot.
A támogatás formája: vissza nem térítendő
A támogatás mértéke: max. 40%
A támogatás összege: max. bruttó 650.000 Ft
A pályázat  benyújtása:  A pályázatot kizárólag elektronikus 
úton, a pályázati portálon (http://zfr-kazancsere.hu) keresztül 
nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon 
ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy. 
A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdeté-
sétől (2014.09.22), és a pályázatot benyújtani 2014. 10. 22-től 
2015. 01. 31-ig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig 
lehetséges.

Háztartási nagygépek energiamegtakarítást  
eredményező cseréje alprogram – HGCS-2014

A pályázat célja: A háztartások energiahatékonyságának növe-
lése meglévő háztartási nagygépek (hûtő/fagyasztó) új, magas 
energiahatékonyságú hûtő/fagyasztó berendezésekre történő 
cseréjének támogatására.

A pályázók köre: Magyarországi lakóhellyel rendelkező nyugdí-
jas, illetve nagycsaládos magánszemélyek.

A támogatás formája: vissza nem térítendő

A támogatás mértéke: 
•  A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén a bolti ár 

50%-a, de maximum 25.000,- Ft/háztartási gép.
•  A++ és A+++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése ese-

tén a bolti ár 50%-a, de maximum 35.000,- Ft/háztartási gép.

A pályázat  benyújtása:  A pályázatot kizárólag elektronikus 
úton, a pályázati portálon (https://uszt-hgcs.hu) keresztül 
nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon 
ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy. 
A pályázatok benyújtása (a Közép-Magyarországi régióban) 
2014. 10. 27. és 2014. 11 .30. között, illetve a rendelkezésre álló 
forrás kimerüléséig lehetséges.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban további felvilágo-
sítás, valamint a részletes pályázati dokumentáció az ÉMI 
Nonprofit Kft. pályázatkezelő szerv honlapján (www.emi.hu) 
érhető el.

Az idejében felismert 
melldaganat  

gyógyítható!
A korai felismerés eszköze

a mammográfiás szűrővizsgálat.

Az Érden lakó  

45–65 éves nők, 

akik utolsó mammográfiás 

vizsgálata óta eltelt 2 év,  

meghívólevelet kapnak, 

amin szerepel, hogy 

mikor várják őket  

a Romics László Eü. Intézetben

2030 Érd, Felső út 39-40.

tel.: 06 (20) 462-1825

vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is 

a mammográfiás  szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat ingyenes.

Információ:

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott!

Éljen vele!

2014. október - december

információk

Tisztelt Szülők, Tisztelt iskola- és óvodavezető!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy folytatódik az úszásoktatás Érden, a Gárdonyi tanuszodában, a 
Gárdonyi Géza u. 1. szám alatt. Várjuk szeretettel óvodás és általános iskolás gyerekek jelentkezését, hogy 
megismerhessék a víz és az úszás élményét.  Nagycsoportos óvodás és általános iskola első osztályos tanulók 
részére a csoportos úszásoktatás kedvezményes térítés ellenében vehető igénybe.
A szolgáltatás alkalmankénti ára: 
•  60 perces oktatás óvodai szervezésben 600 Ft/alkalom,
•   az iskola szervezésében első osztályos tanulók részére 600 Ft/alkalom,
•   második osztálytól 950  Ft/fő/alkalom, amelyhez biztosítjuk és megszervezzük a kedvezményes oda-

vissza szállítást.
•   Szülői szervezésben (délutános oktatás keretein belül) 1150 Ft/fő, amely tartalmazza a csoportos foglal-

kozás árát, valamint az uszodai belépőt is.
•   Testvérkedvezmény érvényesíthető!
Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszóreménységgel fog Érd városa is gazdagodni és sokan érzik majd 
magukénak gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre álló, egészséges mozgásformát. Munkatársunk 
várja jelentkezését vagy érdeklődését az alábbi telefonszámon: Fülöp Henriett, 06-20-2215-502
 Tisztelettel:  Érdi Úszó Sport Kft 

-

-

-

OKTÓBER AZ 

Budapest, 2014. október 06.
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FELHÍVÁS

az avarégetés szabályainak betartására
Érd Megyei Jogú Város Jegyzõje felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos jog-
szabályok fokozott betartására.

Érd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 23/2005. (VII. 
01.) számú önkormányzati rendelete alapján:
•  Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, 

hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hõsugárzása kárt 
ne okozzon.

•  Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetû, illetve ipari 
eredetû hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).

•  A szabadban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a kör-
nyezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett 
tüzelõberendezést õrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség 
nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

•  A tüzelés, a tüzelõberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszerelése-
ket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a tûz 
eloltható.

•  A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tûzvédelmi elõírások betartásával 
elégethetõ.

Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén minden év

február 15. és április 30., valamint október 15. és november 30. között engedélyezett.

•  Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelõzõ napon délután 16 óra után, illetve, 
ha az illetékes miniszter fenti idõszakban tûzgyújtási tilalmat rendel el.

•  Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelõk, hitéleti középületek, az iskolák és 
óvodák, szociális intézmények 100 m-es körzetében munkanapokon 18 óra elõtt, valamint 
hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt is.

•  Érd Felsõ-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar és kerti hulladék égetése. Az 
avar és kerti hulladék égetésére csak vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertõzéskor 
kerülhet sor.

A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint 
ezek megszegésének jogkövetkezményeirõl szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 
alapján

50.000,- Ft-ig terjedõ helyszíni bírság,  
illetve természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig,  

jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedõ közigazgatási bírság  
szabható ki.

Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos elõírásokat  
– mindannyiunk egészségének megóvása érdekében – önként teljesítsék.

 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyzõ

Meghívó
Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület szeretettel várja

2014. november 15-én 15 órára Érdre, 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtárba

 az egyesület megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepi találkozóra.

A találkozó programja:

Beszélgetés a magyarországi lengyelek történetérõl. 
Elõadást tart, a beszélgetést vezeti Konrád Sutarski költõ,  

az Országos Lengyel Önkormányzat egykori elnöke

Kiállítás a lengyel kirándulások emléktárgyaiból, könyvekbõl 
Fotókiállítás az egyesület eddigi programjairól 

A10 év kronológiájának bemutatása fotóvetítéssel egybekötve 
Könyvkiállítás – a könyvbemutatók résztvevõinek mûveibõl

Várjuk  azokat is, akik érdeklõdnek az egyesület tevékenysége iránt!

Helyszín: Csuka Zoltán Városi Könyvtár, 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.  
Tel. (23)365-470 • www.csukalib.hu  

A rendezvényt az Országos Lengyel Önkormányzat és Érd MJV támogatta

információk

Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu

oldalon, vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!

092 EGYEDI DEKORÁCIÓJÚ DÍSZTÁRCSA 

Akciós ár:
8.500 Ft

Listaár: 
17.000 Ft

06-30-279-1690,
www.disztarcsadisz.hu,
www.facebook.com/
disztarcsadisz 

Egyedi elképzeléseit, 
mintaötleteit dísz-
tárcsára varázsoljuk! 
1 garnitúra (16 colos) 
dísztárcsa dekorálva, 
házhoz szállítással.

124 HŰVÖS FELTÖLTŐDÉS HÉTKÖZNAP 3 NAP/ 2 ÉJ   

Akciós ár:
8.950 Ft

Listaár: 
17.900 Ft

Hajnal Hotel
3400 Mezőkövesd, 
Hajnal utca 2.
06-49-505-190

 Hűvös napokon kényez-
tesse magát nálunk 
melengető árakon. 
Érvényes: 2014.11.01 és 
2014.12.20 között, kivétel 
péntek és szombat éjszaka.

117 CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

Akciós ár:
3.000 Ft

Listaár: 
6.000 Ft

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 7. 
(CBA mellett)
www.ceragembuda.hu

Gerincterápia-nyújtással! 
6.000 Ft értékű, 
3 alkalmas regeneráló 
gerincterápia 3D-s 
gerinc feltérképezéssel. 
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

123 VADÁSZREPÜLŐGÉP SZIMULÁTOR, 10 ALK.

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

www.sim-city.hu
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Telefon: +36 70 648 6648
E-mail: info@sim-city.hu

Beülhetsz egy az igazihoz 
megtévesztésig hasonló 
MIG-29-es vadászgép
pilóta kabinjába,
de repülhetsz Szu-25,
Szu-27, Szu-33, F-15,
A-10 gépekkel is.

118 ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

Ultrahangos zsírbontás/
fogyasztás Youridm-mel
25.000 Ft értékű, 5 alkalmas 
Ultrahangos zsírbontás mély-
izom erősítéssel egyszerre!
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 7. 
(CBA mellett)
www.ceragembuda.hu

078 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
24.000 Ft

Listaár: 
48.000 Ft

Átrió Kert 2225 Üllő, Pesti út
e-mail: info@atriokert.hu 
webcim: www.atriokert.hu 
telefon: +36 20 956 3680 

Anyag: gipsz
Magasság: 49 cm 
Paraméterek:
120x60 cm
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A Százhalombattán  élő  szerző-
vel arról beszélgettünk, mennyi 
a mûben a  történelem, mennyi 
a  személyes  történet  és mi  az, 
ami ezek fölé emeli. 

– Van ennek a mûfajnak mos-
tanában keletje, egyáltalán, 
játszanak manapság történelmi 
drámákat?
– A színházak szívesebben vá-

logatnak a könnyedebb darabok 
között,  a  bevétel-központúság 
sajnos  a  kulturális  élet minden 
területét felhígította. 

– Önnek fontos ez a mûfaj?
–  Amikor  az  embert  elkezdi 

foglalkoztatni  egy  téma,  előbb-
utóbb  a  formáját  is megtalálja. 
Béres  József  meghurcoltatását 
én  csakis  drámában  tudtam 
megírni.  Nagy  erejû  feszültsé-
gek szikráznak a sorsában. 

– Mióta foglalkoztatja a Béres-
ügy?
– Gyerekkoromban  egy  dara-

big  az  egyik  példaképem  volt 
Jóska  bácsi.  A találmánya  ’72-
ben  lett  népszerû,  miután  ki-
gyógyított  a  rákból  egy  jugosz-
láv  államtitkárt.  Először  onnan 
kezdtek  el  hozzá  özönleni  az 
emberek.  Kisvárdán  élt,  ahol 
később  mi  is  laktunk  a  szüle-
immel. Nyolc  évesen hallottam 
róla  először.  Apám  akkor  egy 
közeli  településen,  Nyírtasson 
tanított, barátságban volt Ratkó 
Józseffel,  aki  arra  kérte,  ismer-
tesse  össze  Béressel,  mert  egy 
közös  barátjuknak  segítségre 
volt szüksége. Ez a barát aztán 
meghalt,  de  a  cseppek  elvisel-
hetőbbé  tették  számára  a  ke-
moterápiát.  Az  akkori  hatalom 
Bérest zsigerből támadta. Ratkó 
elhatározta,  hogy  mellé  állítja 
az  írótársadalmat,  megkereste 
Nagy  Lászlót,  Kósa  Ferencet, 
így  született  ’76-ban  Az  utolsó 
szó  jogán  címû  dokumentum-
film. 

– Jogászként hogyan látja ezt 
a történetet?
–  Bérest  kuruzslással  vádol-

ták, aminek a törvényi tényállá-
sa különösebben nem változott 
1975  óta.  A feljelentés  megala-
pozottnak  tûnhetett,  de  az  el-
járás hamis  tanúk  vallomásaira 

épült,  akik  ráfogták  Béresre, 
hogy pénzért árulja a cseppeket, 
orvosnak adja ki magát és meg-
tiltja a „pácienseinek”, hogy az 
igazi  doktorokra  hallgassanak. 
Természetesen  egyik  vád  sem 
volt igaz. 

– Személyesen is találkozott 
vele?
– Kilenc éves voltam, amikor 

apám  meghívta  Nyírtassra  elő-
adni.  Mivel  akkor  éppen  folyt 
ellene a nyomozás, nem akarta 
azt  a  látszatot  kelteni,  hogy  a 
nyilvánossághoz  fordul  védele-
mért,  ezért  csak  a  burgonya 
vírusos  megbetegedéseiről  be-
szélt,  amelynek  kapcsán  a  fel-
fedezései a tumoros betegségek 
kutatásainak  gyújtópontját  is 
jelentették egyúttal. 

– Annak a hősnek látta élet-
ben is, akit hallomásból ismert?
– Katonás tartása volt, az idő-

södő  Jávor  Pálra  emlékeztetett. 
Azt  a  benyomást  keltette  ben-
nem, hogy ezt az embert agyon-
ütni sem lehet. 

– Mi adhatott neki ekkora 
erőt?
– Nagyon hitt abban, amit csi-

nált. Biztos volt a cseppek gyó-
gyító hatásában. Közvetlen em-
bernek  ismertem meg,  később, 
egyetemistaként,  ügyészként 
gyakran  összefutottam  vele  a 
könyvtárban.

– Vajon mi az oka annak, 
hogy éppen most került tolla he-
gyére ez a téma? Az ön életében 
tetten érhető személyes inspirá-
ciója is van ennek? 
– Igen, van. Egy földhöz vágó 

személyes  tapasztalat  segített 
abban,  hogy  át  tudjam  érezni, 
milyen  volt  Béresnek  megvá-
doltként  átölelni  a  gyermekeit, 
elszenvedni egy eljárást,  amely 
hamis  tanúvallomásokra  épült, 
huzamosabb ideig viselni egyes 
törvényszolgák  felszínes  túl-
buzgóságát,  a  társadalom  elő-
ítéletességét. A személyes inspi-
ráció azonban csak egyik rétege 
a  drámának,  mint  ahogyan  a 
puhadiktatúra  ellentmondásai-
nak a bemutatása is. 

– Mi van a rétegek alatt?
–  Az  emberiség  történetében 

Színmû készült Béres Józsefrõl

Mondjon egy összeget!
A megvádolt címmel írt színdarabot Fazekas István 
Jókai-díjas költõ, drámaíró Béres Józsefrõl, a Béres 
Csepp feltalálójáról. A kéziratról elismerõen szólnak 
a kollégák, többek szerint az elmúlt két évtized egyik 
legjobb történelmi drámája.  

gyakran  vannak  bizonyos  kö-
zösségi,  társadalmi  normák, 
amelyek  sokszor  éppen  a  ha-
ladás  gátjai,  ám  a  stabilitás  ér-
dekében  kénytelenek  vagyunk 
együtt  élni  velük.  Azután  egy-
szer  csak  jön  egy  „lázadó”,  de 
nem egy Barabás, hanem Jézus 
vagy  Antigoné,  aki  magasabb 
rendû  értékeket  állít  szembe  a 
fennálló  törvényekkel.  Amikor 
ez  a  hős  eljut  odáig,  hogy  ne-
met  mond  a  megalkuvást  vá-
ró  hatalom  kegyeire,  a  bukása 
is  győzelem  lesz.  Gondoljunk 
csak  Nagy  Imre  perére!  Nagy 
Imre ilyen hős volt. De ilyen hős 
volt Béres József is. Illyés Gyula 
azt  írja  egy  helyütt:  „  A múltat 
is  teremteni  kell.  Egy  korszak 
attól lesz múlt, hogy megírják… 
s valamire való múlt megterem-
téséhez néha nagyobb erő kell, 
mint  a  jövendőéhez:  mindent 
pontosan a helyére kell rakni.”

– A drámáját miért úgy fejezi 
be, hogy nem tudjuk meg, mi 
lesz a per vége? 
–  Megtudjuk,  mert  ez  nem-

csak  Béres  drámája,  hanem  az 
ügyészé  is,  aki  végig  bürokra-
taként  teszi  a  dolgát,  az  utolsó 
jelenetben  azonban  szembe-
sül  a  valósággal  és meginog:  a 
csinovnyikot  legyőzi  benne  az 
ember.  Ezekben  az  utolsó  per-
cekben minden a helyére kerül, 
az  ítéletet  a  néző  mondja  ki. 
Az alapkonfliktus a hatalom és 
a  kisember  konfliktusa.  Aczél 
György  annak  idején  szó  sze-
rint azt mondta Béresnek, hogy 
mondjon  egy  összeget,  amek-
korát csak ki bír mondani, csak 
menjen el az országból. 

– Miért volt ennyire kellemet-
len? 
–  Azért,  mert  „egyénieske-

dett”,  kilógott  a  sorból,  és  ez-
zel  megkérdőjelezte  a  fennálló 
rendet,  szembefordult  a  hata-
lommal. „Egy biológus nem fog-
lalkozhat  orvosi  kérdésekkel, 
Béres elvtárs.” 

– Mi lesz a sorsa A megvá-
doltnak? 
– A könyv a karácsonyi könyv-

vásárra  jelenik  meg  a  Napkút 
Kiadónál,  emellett  több  szín-
ház  is  nyitott  a  darab  iránt. 
Remélem,  mielőbb  színpadra 
kerül!   Czifrik Katalin

Fazekas István: Amikor az embert elkezdi foglalkoztatni egy téma, elõbb-
utóbb a formáját is megtalálja - Béres József meghurcoltatását én csakis 
drámában tudtam megírni

panoráma

Nyílászárócsere
Tisztelt Érdi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett ki a Homlokzati Nyílászárócsere 
alprogramra fordítható támogatásban való részesülésre.

A pályázati kiírás lényeges elemei, feltételei az alábbiak:

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram – ZBR-NY/14

A pályázat célja: A pályázati úton elnyerhetõ forrás által lehetõvé válik a lakóingatlanok elavult állapotú, 
gyenge minõségû homlokzati nyílászáróinak cseréje. A megvalósuló beruházások révén jelentõs mértékben 
csökkenthetõ az épületek energiavesztesége és a szén-dioxid-kibocsátás.
A pályázók köre: azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerûen 
lakják. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét 
képezõ lakás korszerûsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ
A támogatás mértéke: max. 40%
A támogatás összege: 
Nyílászárócsere esetén max. bruttó 450.000 Ft

Az épületek nyári hõvédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy árnyékvetõ szerkezetek beépítésével kombi-
nált nyílászárócsere esetén max. bruttó 520.000 Ft.

A pályázat benyújtása
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://zbr-nyilaszarocsere.hu) keresztül nyújt-
hatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkezõ természetes 
személy.
A pályázatot benyújtani 2014.10.29-tõl a pályázat lezárásáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet-
séges.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás, valamint a részletes pályázati dokumentáció 
az ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelõ szerv honlapján (www.emi.hu) érhetõ el.
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Kreatív, hátborzongató jelme-
zek, világító töklámpások. Ez a 
Halloween. De honnan is ered-
nek ezek a szokások, melyek 
évről évre egyre népszerûbbek 
országunkban? A Halloween 
egy ősi kelta hagyományokból 
kialakult ünnep, amelyet első-
sorban az angolszász országok-
ban tartanak meg október 31. éj-
szakáján, bár mára már sok más 
helyen is elterjedt a boszorká-
nyok, kísértetek és egyéb szel-
lemek éjszakája. A félelmetes 
jelmezeken a belülről világító 
töklámpás lett az idők folyamán 
Halloween legfontosabb kellé-
ke, tradicionális szimbóluma. 
Az alaptörténet szerint Jack, aki 
egy részeges ember volt, az ör-
dögöt akarta tőrbe csalni. Egyik 
este az ördög megjelent Jackért, 
és kérte, hogy igyanak egyet, az-
tán együtt majd lemennek majd 

a pokolba. Jack nem akarta ezt. 
Mivel tudta, hogy az ördög sze-
reti az almát, bátorította, hogy 
szakítson egyet az ő fájáról. Az 
ördög felmászott a fára, köz-
ben Jack egy keresztet rajzolt 
a fa törzsére, így lehetetlenné 
tette az ördögnek a fáról való 
lemászást. Végül megegyeztek 
abban, hogyha Jack eltávolítja 
a szimbólumot és az ördög le 
tud jönni a fáról, akkor az ördög 
nem viszi le Jacket a pokolba. 
Végül Jack belegyezett az alku-
ba. Azonban amikor meghalt, 
lelke a menny és a pokol kö-
zött rekedt, mert a mennybe 
nem engedték be, mivel élete 
során sokat részegeskedett, de 
az ördög sem akarta a pokol-
ba befogadni, mert nagyon ha-
ragudott Jackre a régi csínye 
miatt. Jack akkor arra kérte az 
ördögöt, hogy legalább egy kis 

fényt adjon neki, hogy megta-
lálja a visszautat az élők világá-
ba. Végül az ördög megszánta, 

és egy izzó fadarabot dobott 
Jacknek a pokol katlana alatt 
lobogó tûz parazsából. Ezt az 
örökké izzó parazsat Jack egy 
kivájt takarmányrépa belsejébe 
tette, később ez a takarmányré-
pa alakult át tökké. 

A TökJó Fesztivál is hi-
ányos lett volna a Halloween 
legnépszerûbb szimbóluma 
nélkül. A tökfaragó versenyt 
nagy lelkesedéssel és igyekezet-
tel fogadták a résztvevők, vé-
gül a legszebb tököket díjazta 
a zsûri. Az első helyezett díját 
az Érdi Ifiklub tagjai vehették 
át. A zsûri tagjai T. Mészáros 
András polgármester, Csengeri 
Attila, a 20-30 Egyesület elnö-
ke és Gecse-Simon Orsolya, a 
Vöröskereszt Pest megyei szer-
vezetének szakmai vezetője 
voltak. A jelmezverseny első 
díját Szeitli Péter és családja ve-
hette át. A fesztiválon még egy 
verseny helyet kapott. A Tök 
Maraton elnevezésû vetélkedő 
során négy helyszínen ügyes-
ségi, logikai feladatokat old-
hattak meg kicsik és nagyok 
egyaránt. Az eredményhirdetés 
után a jelmezbe öltözött fiatalok 
és idősek töklámpásokkal vo-
nultak fel, majd a rendezvényt a 
Tigers SE fellépése zárta, amely-
nek táncosai a hideg ellenére 
magas színvonalú előadással 
szórakoztatták a közönséget. 

Idén első alkalommal a 
Vöröskereszt véradó kamionja 
is részt vett a rendezvényen.

 Gájász Enikő

V. TökJó Fesztivál a fõtéren

Boszorkányok és kísértetek éjszakája
Október 31-én Érden, a fõtéren a 20-30 Egyesület szervezésében ismét megrendez-
ték a TökJó Fesztivált. A programok között szerepelt tökfaragó verseny és jelmez-
verseny is, majd az estét egy közös jelmezes felvonulás és a Tigers SE fellépése 
zárta. Bazársor, forralt bor, ijesztõbbnél ijesztõbb ötletes jelmezek, félelmetesre 
faragott tökök sokasága. A Halloween népszerûségét jelzi, hogy a fesztiválra szá-
mos érdeklõdõ látogatott ki, közülük sokan jelmezbe bújtak vagy tököt faragtak, 
néhányan pedig mindkét programban részt vettek. 

A tökfaragó verseny nagy népszerûségnek örvendett

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Gyülekeznek a résztvevõk a fõtéren

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  Belső ellenőrzési Csoport

belső ellenőr 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet II.3. pont szerinti Belső ellenőrzési feladatok. A pályázó rendelkezzen az állam-
háztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel. 
Ellátandó feladatok: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint 
ellenőrzések végrehajtása és tanácsadói tevékenység ellátása. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Magyar állampolgárság,
•  Cselekvőképesség,
•  Büntetlen előélet,
•  Főiskola, 
•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•  Önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat 
•  Közigazgatási szakvizsga 
•  Költségvetési szervnél végzett legalább 2 éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli 

szakmai tapasztalat 
Elvárt kompetenciák: 
•  Rendszerezett problémamegoldás, 
•  Objektivitás, 
•  Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség , 
•  precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz 
•  Végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata 
•  Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 15. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő meg-

küldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 14-45509/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr. 

•  Személyesen: Bartos Beatrix, Személyzeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. I 116. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 21. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  www.erd.hu - 2014. november 4.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány. 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 

gazdasági vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű gyes, gyed idejéig tartó közal-
kalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, gyes, gyed idejé-ig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 69/B. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11 
§-ban meghatározott feladatok ellátása saját gazdasági szervezettel rendelkező Érdi Közterület-
fenntartó Intézményben. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 77/1993. (V.12.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, 
aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízatással egyide-
jűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, 
•  Szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•  Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a 

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
•  Főiskola, felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy 

államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképe-
sítéssel és gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői - vagy számvitelről szóló 2000. évi C. 
tv.(Szt.) 150. § (1)-(2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább 
5 éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. 

•  Magyar állampolgárság 
•  Cselekvőképesség 
•  Büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
•  Vállalkozási számvitelben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Részletes szakmai önéletrajz 
•  Iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány egyszerű 

másolata 
•  A nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) egyszerű másolata 
•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
•  A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető; 
Ferencz Judit Költségvetési Csoportvezető nyújt, a 23/522-366-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 14-39408/3/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető. 

•  Személyesen: Bartos Beatrix, Személyzeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. I. 116. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 24. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  www.erd.hu - 2014. november 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés feltétele: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

mozaik

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány 
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezd-
tek nyelvet  tanulni, ők sem gondol-
ták,  hogy  ilyen  sikeres  nyelvtanu-
lók lesznek. Virág és Blanka átlagos 
nyelvtanulónak  tartotta  magát,  27 
évesen mindössze egy nyelvből volt 
bizonyítványuk.  Életük  nagy  felfe-
dezésének  érzik  a  módszerrel  való 
megismerkedést.  Azóta  ugyanis 
Virág  kilenc,  Blanka  pedig  tizenhá-
rom  nyelvből  szerzett  középfokú 
nyelvvizsgát.  Zsófi  pedig  18  éves 
„kreatív  nyelvtanuló”,  negyedikes 
gimnazistaként  már  tíz  nyelvből 
vizsgázott  sikeresen,  teljesítménye 
korosztályában egyedülálló.

Könnyedén,  három-négyhavon-
ta  tettek  középfokú  nyelvvizsgát,  a 
felkészüléshez  kizárólag  a  Kreatív 
Tananyagot  használták.  Figyelem, 
manapság gyakori, hogy a középfo-
kú  nyelvvizsga  hiánya miatt  a  vég-
zősök fele nem veheti át diplomáját!

 A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27  nyelvvizsgájával  a  nyelvtanulás 
egyéni  bajnoka  Magyarországon. 
Három dolog, amiért érdemes ezzel 
a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 két-
nyelvű  mondatrész,  mondat  és  a 
hanganyag megtanít beszélni – taná-
ri segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfo-
kú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt 
a lányok eredményei is bizonyítják.

3.  Kiváló  módszer  újrakezdésre, 
szinten tartásra, sőt – újra elővéve – 
bármikor  felfrissíthetjük  vele nyelv-
tudásunkat anélkül, hogy be kellene 
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.

További  információ  az  alábbi 
honlapon  található,  illetve  az  elő-
adáson,  ahol  elmondjuk  a  titkot, 
hogyan  lehet minden olyan  ember-
ből sikeres nyelvtanuló, aki valóban 
komolyan  gondolja,  hogy  elsajátít 
egy idegen nyelvet.

VILÁGBAJNOK 
PINGPONGFENOMÉN 

TANÍTVÁNYAINK
SORÁBAN

Örömmel köszöntjük tanítvá-
nyaink sorában a kétszeres 
világbajnok pingpongfenomén 
Klampár Tibort, s büszkék 
vagyunk rá, hogy ő is a Kreatív 
Nyelvtanulást választotta.

- Kedves Tibor, honnan jött az 
ötlet? 
-  Hajdanán  sokat  játszottam 
Ausztriában,  s  néha még mindig 
visszahívnak. Régóta meg akartam 
tanulni németül, de valami mindig 
közbejött. Amikor megláttam Ottó 
könyvét és elolvastam az előszót, 
mindjárt éreztem, hogy ez valami 
új és értelmes dolog. A sportban is 
a gyors, hatékony módszerek híve 
voltam, s ez az anyag első látásra 
meggyőzött. Nagyon tetszik, hogy 
lapokból  áll,  s  nem kell  az  egész 
könyvet magammal vinnem, csak 
azt a leckét, melyet éppen tanulok. 
Remélem, hamarosan már néme-
tül  beszélek  az  osztrák  sporttár-
sakkal!

www.kreativnyelv.hu Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 

OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és 21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

VII. kerület: 2014. november 4. (kedd) és 11. (kedd) 17-19 óráig
Erőművház – első emeleti előadóterem (Wesselényi u. 17.)
II. kerület: 2014. november 6. (csütörtök) és 13. (csütörtök) 17-19 óráig
Marczibányi téri Művelődési Központ (Marczibányi tér 5/A.)
VI. kerület: 2014. november 7. (péntek) és 14. (péntek) 17-19 óráig
Eötvös10 Kulturális Színtér – első emeleti kiállítóterem (Eötvös u. 10.)
ÉRD: 2014. november 7. (péntek) és 14. (péntek) 17-19 óráig
Szepes Gyula Művelődési Központ (Alsó u. 9.)

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY

– HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!



nemcsak mûvelni, de hallgatni 
is igen szeret. Mint mondta, a 
zenehallgatásban mindenevő. 
A klasszikustól az „ipari” zené‑
ig jöhet bármi, kivéve a reggae, 
amit „mihaszna” zenének tart. 
Egyik nagy kedvence Mozart. 
Jól indul a napja, ha a reggeli 
kávéját Mozart zenéje mellett 
fogyaszthatja el. 

A kérdésre, hogy ma is ugyan‑
így kezdené‑e a zenei pályafutá‑
sát, Boros Csaba a körülmények 
drasztikus különbségére hívta 
fel a figyelmet. Az 1990 feb‑
ruárjában megalakult Republic 
felfelé ívelésében nem kevés 
szerepe volt például annak a 
mozzanatnak, hogy bekerül‑
tek a Danubius Rádióba, majd 
Boros Lajos felajánlotta: készít‑
senek egy albumot! Akkoriban 
ez nagy szó volt! Talán jókor, 
jó időben érkeztek el arra a 
pontra, amikor a dal szövege‑
inek, a szavaknak még súlyuk 
volt – mondta –, de talán az 

is segített, hogy a népszerû 
Bikini zenekar épp ekkoriban 
tartotta hatéves pihenőjét, így 
a rajongók számára a Republic 
betölthette az így keletkezett 
ûrt. Várakozáson felüli volt az 
érdeklődés a Tüzet‑vizet címû 
album iránt – amelyen az egyik 
legnépszerûbb sláger, a Szállj 
el, kismadár is szerepelt –, 187 
ezret adtak el belőle. Ma már jó‑
val telítettebb a piac, CD‑vel pe‑
dig nem lehet keresni, hiszen az 
új elektronikai vívmányokkal, a 
digitális technikával átstruktu‑
rálódott a zenei piac. 

A Republic frontembere őszin‑
tén beszélt a Cipő halála utáni ne‑
héz időszakról is. Cipő nemcsak 
dalokat írt, hanem ő volt a zene‑
kar énekese is. Távozása alap‑
jaiban rengette meg a népszerû 
zenekart. Nyolc‑tíz hónapos út‑
keresés következett számukra. 
Próbálkoztak egy zenekaron kí‑
vüli énekessel, de Sipos F. Tamás 
– ahogy Boros Csaba fogalmazott 
– lelkileg nem volt megfelelő az 
együttes számára, bár szakma‑
ilag nem volt semmi kifogásuk 
vele kapcsoaltban. Persze, most 
már talán könnyebb megítélni, 
hiszen utólag mindig mindenki 
okosabb, és más szemmel látja 
az eseményeket. A lényeg, hogy 
nem egész egy év után meg‑
váltak az énekestől, és azóta ő 
maga, azaz Boros Csaba énekel 
a Republic együttesben. Persze 
erre a feladatra nemcsak lelkileg, 
de fizikailag, azaz énekhanggal 
is fel kellett készülni. Az idei 
nyáron negyven koncertjük volt 
szerte az országban, és mind 
sikeres volt, sőt, a kritikák is 
igen pozitívak voltak – mesélte –, 
ami azt jelenti, a hozzáértők és a 
Republic rajongói elfogadták az 
új felállást. Jövőre 25 éves lesz a 
zenekar, ezt a jubileumot egy új 
albummal szeretnék megünne‑
pelni. Ez lesz a 31‑ik zenei kiad‑
ványuk – árulta el a jó hangulatú 
beszélgetés végén a Zenei klub 
vendége. 

A legközelebbi találkozót no‑
vember 20‑án tartják a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtárában, amikor az opera 
kerül fókuszba, az est vendége 
ugyanis Palcsó Sándor opera‑
énekes lesz. 

 Bálint Edit 
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A Zenei Könyvtár klubestjei 
más‑más érdeklődésû közön‑
séget vonzanak, attól függően, 
hogy éppen milyen stílusú zene 
képviselőjével beszélgetnek, és 
mutatják be vele együtt az adott 
mûfaj sajátosságait, múltját és 
jelenét. Az elmúlt időszakban 
mind a komoly, mind pedig a 
könnyûzene számos mûfajáról 
szó esett már. Legutóbb, ok‑
tóber 30‑án Boros Csaba, a 
Republic együttes tagja volt a 
Zenei klub vendége, akiről ha‑
mar kiderült, nemcsak zenélni 
és énekelni, beszélgetni is na‑
gyon szeret, így szívesen mesélt 
szakmai múltjáról, és persze, 
azokról az alig pár évtizeddel 
ezelőtti eseményekről, amelyek 
sokunk számára már a „törté‑
nelmi múltat” jelentik. Ki hitte 
volna, hogy a ’80‑as évek vége, 
a ’90‑es évek eleje már afféle 
„legendaként” lebeg előttünk, 
pedig a közönség soraiban ülők 
egy része személyesen is megél‑
te azokat az esztendőket. 

A beszélgetést Győri Zoltán 
vezette, bár néha úgy tûnt, 
Boros Csaba kérdések nélkül 
is tudna órákig mesélni zenészi 
múltjáról, turnéiról, és azok‑
ról az együttesekről, amelyek‑
nek a Republic előtt tagja volt. 
Leszögezte: a Republic nem 
rock‑, hanem beatzenekar, és 
gyermekkorában sem vonzot‑
ták őt a rockegyüttesek. Zenei 
pályafutását középiskolásként 
kezdte, amikor Győrben egy 
Citrom nevû együttesben kez‑
dett el basszusgitáron játszani. 
1986‑ban Budapestre költöztek, 
mert miután a Citromnak meg‑
jelent egy kislemeze, más együt‑
tesekbe is hívták muzsikálni. 
Boros Csaba ma már nosztal‑

giázva gondolhat vissza zenei 
karrierjének kezdetére, hisz 
ebből a távlatból jól tudja, óri‑
ási kiváltság volt számára, hogy 
1988‑ben és ’89‑ben a Kenguru 
együttes tagjaként az akkori 
Szovjetunióban turnézhatott, és 
olyan nagyvárosokban járhatott, 
amelyekbe ma sem egyszerû el‑
jutni. Amikor megismerte, Cipő 
a Krokodil együttes tagja volt, és 
tudták róla, hogy kiváló dalszö‑
vegíró. Boros Csaba 1990‑ben 
kivált a Kenguru zenekarból, és 
Cipővel meg a többiekkel meg‑
alakították a Republic együttest. 
A nevet nem tudatosan válasz‑
tották maguknak, csupán így 
alakult. Mint mondta, roppant 
jó érzés volt számára ebben a 
formációban muzsikálni, mert 
számukra nem voltak stílushatá‑
rok, mindenki azt játszott, ami‑
hez hangulata vagy kedve volt, 
és szabadon kibontakoztathatta 
az egyéniségét. Ezt, a főként a 
beatzenére jellemző stílussza‑
badságot máig megtartotta a 
Republic együttes. Boros Csaba 
mindig basszusgitáros volt a 
zenekarokban, bár kezdetben 
billentyûs hangszeren szeretett 
volna játszani, de – mint kide‑
rült – a karácsonyra kért hang‑
szer nem billentyûs lett (épp 
akkor nem volt a boltban!), ha‑
nem egy basszusgitár, de máig 
kitartott mellette, sőt, akuszti‑
kus gitáron csak jóval később 
tanult meg játszani, amit – fûzte 
hozzá – nem ajánl senkinek, 
fordítva jobb lett volna! Elárulta, 
az eredeti szakmája rádió‑, tévé‑ 
szerelő, és gyermekkorában a 
sport, főként a futball is vonzot‑
ta. Noha ebben is tehetséges és 
sikeres volt, mégsem lett profi 
sportoló, győzött a zene, amit 

Boros Csaba zenész volt a Zenei klub vendége

Jövõre már 25 éves lesz a Republic
Aki járt már a Zenei klub valamelyik rendezvényén, feltûnhetett neki, hogy a Zenei 
Könyvtárban megtartott estek – bár gyakran közismert, neves elõadómûvészekkel ta-
lálkozhat az érdi közönség – szinte kivétel nélkül kellemes, családias légkörben zaj-
lanak; a vendégek szívesen megnyílnak, és mesélnek hallgatóságuknak az életükrõl, 
pályafutásukról, szakmai múltjukról és jelenükrõl. Nem volt ez másként október 30-
án sem, amikor Boros Csaba, a Republic együttes egyik frontembere mutatkozott be 
az érdeklõdõknek. A Tárnokon élõ zenésszel Gyõri Zoltán beszélgetett.

Boros Csabával Gyõri Zoltán beszélgetett a Zenei klub közönsége elõtt

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Boros Csaba nemcsak kiváló zenész és énekes, hanem nagyszerû beszél
getõpartner is volt – szívesen mesélt pályafutásáról, és õszintén vallott 
azokról a nehézségekrõl, amelyek Cipõ halálát követõen érték a zenekart

mozaik

Amint a szerző írja beveze‑
tőjében: „Parancsnoksága 
idején egyetlenegy inter‑
náltat sem adott a nácik 
kezére. Mindez úgy volt 
lehetséges, hogy Bíró 
Gyula nyugalmazott rend‑
őr‑főfelügyelő, a Magyar 
Vitézségi Érem tulajdonosa 
humanista életszemléletû 
lévén, magatartásával, 
intézkedéseivel háttérbe 
szorította és tiszteletet pa‑
rancsolóan megfékezte az 
embertelen szándékokat.” 
A rendőrtiszt embermentő 
viselkedése megengedte 
az idegenrendészeti vizs‑
gálat céljával fogva tartot‑
tak számára, hogy a kör‑
nyékbeli falvakban alkalmi 
munkát vállalhassanak. 
Engedélyezte továbbá pos‑
tai küldeményeik (levél, 
pénz, csomag) átvételét, hogy 
élelmezési fejadagjukat kiegé‑
szíthessék. Hosszabb‑rövidebb 
idejû eltávozást is biztosított 
részükre. Gondoskodott a bete‑
gek orvosi és gyógyszeres ellá‑
tásáról. Végül Raul Wallenberg 
svéd nagykövetségi tisztviselő 
menleveleinek segítségével ol‑
dotta meg a mosonmagyaróvári 
kendergyár területén lévő inter‑
nálótábor feloszlatását. Sok, el‑
sősorban zsidó vallású üldözött 
életét mentette meg így. 

Bíró András: A holokauszt 
margójára címû dokumen‑
tumgyûjteményének jelentős 
részében az egykori internáltak 
és/vagy hozzátartozóik magyar 
és német nyelvû köszönőlevelei 
olvashatóak. Bíró Gyula ember‑
séges cselekedete tehát nem ma‑
radt érdemtelen. A holokauszt 
áldozataira és hőseire emlékező 

szervezet, a Yad Vashem nevé‑
ben Dr. Mordecai Paidiei köszö‑
netét fejezte ki Bíró Andrásnak 
édesapja pozitív magtartásáért. 
Biztosította az embermentő 
rendőrtiszt fiát arról, hogy „ezt 
a Holokauszt idején a nem zsi‑
dók részéről a zsidókkal szem‑
ben tanúsított baráti gesztusok 
évkönyvébe” is feljegyezik. 
A hálálkodó leveleket és nyi‑
latkozatokat dr. Szita Szabolcs, 
a Holokauszt Dokumentációs 
Központ és Emlékgyûjtemény 
Közalapítvány vezető történé‑
sze megőrzésre helyezte el az 
intézet levéltárában. 

Hiteles dokumentumok egy 
rendőrtiszt életéből, aki a ke‑
gyetlenségek idején is képes 
volt a szívére hallgatni. (Bíró 
András: A holokauszt margó‑
jára, Kairosz Kiadó, Budapest, 
2014) (zsl)

Olvastuk

Az emlékezés könyve
Bíró András Érdligeten élõ író több munkájával bizo-
nyította már, hogy történelemmé vált idõk élõ szemta-
núja. Legújabb könyvét édesapja emlékének áldozta. 
Bíró Gyula 1934-ben került nyugdíjas állományba a 
Magyar Királyi Rendõrségtõl. Nyugalmazott állomá-
nyú rendõrtisztként 1941-tõl 1944-ig a Külföldieket 
Ellenõrzõ Országos Központi Hatóság kötelékébe tar-
tozó csörgõi, bács-topolyai és mosonmagyaróvári 
internálótáborok parancsnokaként szolgált. 
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Több mint kilencmillió ember hal 
meg évente magas vérnyomás követ-
keztében az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) jelentése szerint. Magyarország 
egészségügyi állapotát tekint-
ve Európa egyik legkedvezőtlenebb 
helyzetű országa. Az ország lakossá-
gának több mint 50%-a szív- és ér-
rendszeri betegségben hal meg. Ez 
vonatkozik fiatalokra és idősekre 
egyaránt. Az egyik módja annak, 
hogy megelőzzük, kezeljük a ma-
gas vérnyomást vagy más szív- és 
érrendszeri betegséget, egy egye-
dülálló orvostechnikai segédesz-
köz – a BIOquant ® N készülék. 
Kivételes megoldás, egyszerű 
használat orvosi rendelőben, va-
lamint a beteg otthonában is. A lé-
zeres kezelés úttörője, Dr. Michael Weber, 
sikeresen alkalmazza ezt a módszert már 
évek óta, a lézeres kezelés eredménye-
it bemutatta különböző kongresszuso-
kon – Finnországban, Dél-Afrikában, 
Horvátországban, Svédországban és a 
világ más részein. A BIOquant ® N or-
vosi eszközt több ezer vásárló használja 
Magyarországon, akik meggyőző eredmé-
nyeket értek el a szív- és érrendszeri be-
tegségek kezelésében. 

A BIOquant ® N egy olyan léze-
res készülék, amely a lézer fény se-
gítségével sugározza a vörös vérsej-

teket és javítja a vér tulajdonságait. 
Elválasztódnak egymástól a vörös vérsej-
tek (1. kép), amelyek hajlamosak összeta-
padni (2. kép), így megakadályozva a vér-
rögök, trombózis kialakulását.
BIOquant ® N lézeres készülék

a szervezet sejtjeibe

és javítja a memóriát

és megelőzése

kialakulásának esélyét

A BIOquant ® N készülék forgalmazója
az ORIN Hungary Kft., egyedüli lehetőséget kínál.

PRÓBÁLJA KI A BIOQUANT ® N LÉZERT INGYEN!
Látogasson el a www.orin.hu weboldalra, töltse ki 

az űrlapot „Próbálja ki a készüléket”
vagy hívja a 0630 228 9141-es telefonszámot.

…. magas vérnyomás

Csendes gyilkos!

1. kép 2. kép



ABLAK-AJTÓ

ÜVEGFELETT FÓLIÁZÁS!!! Lakás, üzlet, 
irodák, ipar, üvegeinek hõvédõ, betörésvé-
delmi, (Rács helyett), uv védõ FÓLIÁZÁSA 
garanciával. 30/4648-104

ÁCSMUNKA

Ácsokat, betanított ácsokat felveszek. 
T:06 30 563 5544

ÁLLÁS

Sóskúti Ipari Parkban levõ üzemünkbe 
keresünk irodai munkára precíz, meg-
bízható munkatársat, illetve karbantartót. 
Bejárás önállóan. Érdeklõdi lehet: 06-1-
2499837 vagy aerometal@gmail.com

Fogászati asszisztenst keresünk érdi 
magánklinikára, azonnali kezdéssel. Angol 
nyelvtudás elõny. Fényképes önéletrajzokat 
a mail@ligetiklinika.hu email címre várjuk. 
Tel.: 06-30-9376-173

Családokhoz keresünk és közvetítünk lein-
formált bébiszittereket, idõsgondozókat, taka-
rítókat. Tel.: 061/243-8280; 0620/528-4852











Gyakorlattal, saját kocsival rendelkezõ 
bejárónõt keresünk Érdre,  
maria.lizicska@gmail.com (fényképpel)

Érdi cég azonnali kezdéssel keres 
hidegburkolót, saját közlekedés elõnyt 
jelent. T:06 30 256 6053

Autószerelõt, gumiszerelõt keresünk 
érdi mûhelybe. 0620/99-66-393

ÁLLAT

Konyhakészen háztáji, tömött májkacsa 
5-6 kg 7000 Ft/db májával. Márton napi 
liba elõjegyezhetõ. T:06 30 532 6507

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG

AUTÓ

AUTÓJÁT MEGVÁSÁROLOM! Lehet az 
sérült vagy akár roncs is. Forgalomból  
INGYENESEN kivonom! Kiszállási díj nélkül 
a hét MINDEN napján! Tel: 06-70-433-
0123 

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

EGÉSZSÉG

ÉLETJÁRADÉK 

Fiatal nõ kötne életjáradéki illetve eltar-
tási szerzõdést idõs hölgyekkel és urakkal 
egyaránt. Hívjon bizalommal! Telefon: 06 
30 451 8042

Életjáradéki szerzõdést kötne, budapesti  
ingatlanra, budai, több gyerekes család. 
06-20-426-0015

FELVÁSÁRLÁS 

KIMAGASLÓ ÁRON VÁSÁROLUNK 
ezüst cukordobozokat, gyertyatartókat, 
ipari ezüstöt, brilles ékszereket, aranyat: 
06309448539 szondigaleria@freemail.hu 
József krt.15.

FODRÁSZ

















FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS 

Régi, kopott, sérült vagy lyukas a 
fürdõkádja? Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS 
teljeskörû jótállással, 3 év lepattanás garan-
ciával. Varga Zoltán 06-70-570-5515

GUMISZERVIZ

INGATLAN

Budapesten a XII.ker, Meredek utcában 
a Sas hegy egyik utolsó 1.150 nm-es, telke  
Eladó! Ár: 130 millió Ft +36209753845 
www.ingatlan.com/20982508 

Eladó Tabajdon jó állapotú 130 m² 
családi ház, nagy pincével, iár: 9,6 M Ft. 
T:06 1 208 2471

INGATLANT KERES 

Budapesten nagykörúton belül vagy 
annak közelében keresek kizárólag teljes 
felújításra szoruló öröklakást, kulturált ház-
ban.Tel.: 06-70-635-0558

JÁRMÛ

KERT

Marhatrágya, gombatrágya, fekete föld, 
virágföld, sóder, homok, egész évben 
rendelhetõ! T:06 30 5611 569











KERTÉSZ 

Lakását kinõtt növényeit befogad-
ja, elszállítja a Than Károly Ökoiskola. 
Érdeklõdni: Harmath Péter gondnok 335-
22-93/126

KIADÓ

Amerikai konyhás, berendezett, teljesen 
közmûvesített lakás, gépkocsi beállóval, 
hosszú távra kiadó. T:06 20 920 4261

Társasházban szoba kiadó 45 E Ft 
rezsivel+1 hó kaució szükséges. T:06 70 
578 5696, 06 70 326 1809

Érdligeten kiadó kertes házban külön 
bejáratú 2 szoba összkomfortos lakrész. 
T:06 70 978 2507

Érden albérlet kiadó, káros szenvedélytõl 
mentes 1 fõ részére. T:06 23 367 590

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS 

KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi 
rakodókkal, igény szerint raktározással. 
Vidékre és külföldre egyaránt! Ingyenes 
árajánlatért hívjon akár most: 06-30/52-
98-244

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MÛHELY - KIADÓ

Érden kiadó 50 és 100 m²-es helyisé-
gek! Aszfaltos út, ipari áram van. T:06 20 
264 7849

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

















OKTATÁS

Intenzív OKJ képzések: Dajka, Pedagógiai 
és Gyógypedagógiai munkatárs, Szociális 
gondozó - ápoló, Kisgyermekgondozó, 
szakképzések indulnak. www.krudy.org 
Mob.: 06-30-951-8061

MATEMATIKA és FIZIKA korrepetálás, 
érettségire felkészítés. T:06 23 378 077, 
06 30 566 4456

Matematika tanítást, korrepetálást vállal 
mûegyetemista. T:06 70 235 3386

RÉGISÉG 

KIMAGASLÓ ÁRON vásárolunk hagyaté-
kot, antik bútorokat, festményeket, régi már-
kás órákat, Herendi és körpecsétes Zsolnai 
tárgyakat! 06-30/944-8539 József krt.15.

RUHAJAVÍTÁS

Varrás: minõségi ruhajavítás, cipzár-, 
kabát-, béléscserét, nadrágfelhajtást válla-
lok. T: 06-30/460-3481

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Számítógép javítás, modernizálás, okta-
tás otthonában. Ingyenes kiszállás! Tel: 
370-019, 06-209719301

SZOBAFESTÉS 

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS 
olcsón, minõségi kivitelben, bútormoz-
gatással, takarással akár azonnalra! 
Vezetékes telefon: 706-6419 Mobiltelefon: 
06-20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS















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

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

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
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

Fűtés- és 
szanitertechnikai

szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörökben 

keres munkaerőt:

RAKTÁROSOKAT
dízel targoncavezetői engedély 

és épületgépész végzettség előny

GÉPKOCSIVEZETŐT
E jogosítvánnyal + digitális kártya

Jelentkezés szakmai önéletrajz 
e-mail útján történő 
megküldésével az

szaboi@megatherm.hu címre.
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A december 7-én kezdődő Euró-
pa-bajnokság  előtti  három  baj-
noki legkönnyebbje várt az ÉRD 
együttesére,  amelynek  roppant 
egyszerû  jelszóval  vághatott 
neki:  csakis  a  győzelem  elfo-
gadható.  A pontvesztések miatt 
–  amelynek  „köszönhetően”  át-
menetileg  lemaradt  az  első  né-
gyestől  Szabó  Edina  együttese 
–  ettől  kezdve  a  felsőházért  fo-
lyó végletekig kiélezett csatában 
már  több botlás nehezen  férhet 
bele.  A viharsarkiak  elleni  pró-
ba  után  pedig  a  Magyar  Kupa, 
illetve  az  EHF-Kupa  is  elkezdő-
dik  az  érdiek  számára.  A hazai 
sorozatban  a  roppant  veszélyes 
Fehérvár KC, míg a nemzetközi 
porondon a háromszoros  svájci 
bajnok  és  kupagyőztes  SPONO 
Nottwil  vár  a  csapatra,  a  baj-
nokságban  pedig  az  FTC-Rail 
Cargo  Hungaria,  illetve  a  hazai 
és nemzetközi szinten is egyed-
uralkodó  Győri  Audi  ETO  KC 
nehezíti  majd  az  ÉRD  dolgát  a 
kontinensbajnokságig. 
A Békéscsaba  egyike  a  két-

szeres bajnoki bronzérmes ÉRD 
kedvenc  ellenfeleinek,  hiszen 
legutóbb 2011.  január  28-án  tu-
dott  utoljára  nyerni  a  lila-fehér 
alakulat, valamint az előző sze-
zon során bajnokin kilenc, a ku-
pában  pedig  tizenhárom  találat 
volt a differencia a két fél között. 
A viharsarkiak  játékoskerete  ta-
lán  kevésbé  erősödött  a  riváli-
sokhoz képest – természetesen a 
két átlövő, Olha Nyikolajenko és 
Leposzava  Glusica  továbbra  is 
rendelkezésre áll – illetve az elő-
ző évadban az együttest hatodik 
helyig kormányzó Bakó Botond 
már a Fehérvár KC kispadján ül. 
Az  idény  során eddig 20 gólt 

szerző és ezzel a házi góllövőlis-
ta  negyedik  helyén  álló  Kovács 
Anna már az első támadást pon-
tosan  fejezte  be.  A Békéscsaba 
azonban  nem  engedte  meglép-
ni  a  hazaiakat,  előbb  egyenlí-
tett, majd az első tíz perc végé-
hez  érve  át  is  vette  a  vezetést. 
Pálos-Bognár Barbara hidegvérû 

büntetőlövőként  ragadta  vissza 
az  előnyt,  amelyre  ettől  kezd-
ve  sokkal  jobban  vigyázott  a 
csapat.  Ráadásul  sikerült  egyre 
magabiztosabb előnyt is kialakí-
tani, ez pedig leginkább a szigo-
rú  védőmunkából  származott. 
Janurik  Kingát  hosszú-hosszú 
percekig  nem  tudták  megadás-
ra kényszeríteni a csabai  lövők. 
A kényelmesnek  látszó  különb-
séget  egészen  a  félidő  hajrájáig 
sikerült megőrizni, sőt, Szekeres 
Klára  még  emberhátrányból 
is  eredményes  volt.  Az  Előre 
aztán  Gávai  Szonja  és  Olha 
Nyikolajenko  jóvoltából  zárkó-
zott  feljebb,  az  apró,  pislákoló 
reménysugár azonban egy kiváló 
vendéghajrára hamar elillant. Az 
utolsó  percben  Schatzl  Nadine 
szerzett  szélről  gólt,  amire  volt 
válasza az utolsó másodpercek-
ben  Walfisch  Mercédesznek, 
így  a  félidő  közepén  megszer-
zett előny virított továbbra is az 
eredményjelzőn. 
A folytatás  aztán  olyan  bé-

késcsabai  mélyrepülést  hozott, 
amellyel  még  a  legpesszimis-
tább  drukkereik  sem  számol-
hattak.  Érdemesebb  azonban 
megfordítani az állítást, ugyanis 
az ÉRD szárnyalt – és nem csak 
támadásban.  Schatzl  Nadine 
és  Klivinyi  Kinga  góljaival  már 
négy  perc  elteltével  az  addigi 

legnagyobb  arányú  különbség-
nek  tapsolhattak  a  lelkes  szur-
kolók.  A vendégek  alapembere, 
Szögi Tímea aztán a 35. percben 
kiérdemelte harmadik kétperces 
büntetését,  amellyel  számára 
befejeződött  a  meccs  és  ez  to-
vább  fokozta  a  lilák  bajait.  Az 
erőszakos,  sőt,  időnként már  a 
durvaság  határát  súroló  véde-
kezés  miatt  a  Békéscsaba  leg-
többször nem is volt maximális 
létszámban  a  pályán,  ez  pedig 
megteremtette az érdiek számá-
ra az esélyt a könnyed ellépésre. 
A jó  csapat  természetesen  él  is 
egy  ilyen  sansszal,  habár  még 
egy  utolsó,  nagyon  apró  életje-
let  a  vendégek  is  adtak maguk-
ról. Leposzava Glusica és Gávai 
Szonja  emberhátrányból  talált 
be,  a  szerb  balátlövőt  az  sem 
zavarta,  hogy  szabálytalanul 
akadályozták  a  gólszerzésben. 
Szabó Edina pedig  rögvest bele 
is  nyúlt  az  események  alaku-
lásába  egy  időkéréssel,  az  egy 
perces  taktikai  megbeszélés 
alatt  pedig  minden  apró  elem 
a  helyére  került.  Ettől  kezdve 
játszi  könnyedséggel  jutott  el 
a  tízes  határhoz  az  ÉRD,  ha-
bár  Avar  György  megpróbálta 
elodázni  az  elkerülhetetlent. 
Az  érdiek  egyik  legeredménye-
sebbje,  Katarina  Krpezs  gólja 
után  zúghatott  az  arénában  a 
számolás  és  ettől  kezdve  már 
igazi  örömjáték  következhetett. 
Szabó Edina is bátran cserélgette 
alapembereit a fiatalokra, ennek 
ellenére  a  Békéscsaba  képtelen 
volt  betalálni. Nem úgy  Takács 
Kitti,  aki  hiába  kapott  csak  a 
hajrában  lehetőséget,  mégis  a 
felét meglőtte a Békéscsaba má-
sodik félidei gólmennyiségének. 
Gávai Szonja  rendkívül hosszú, 
tizennégy  perces  góltalansági 
szériát tört meg, viszont hiába a 
30-15-ös érdi előny, a vendégek 
játékosa, Kovács Anett mégsem 
fért  a  bőrébe.  Az  utolsó  per-
cekben  tehát  a  második  csabai 
játékos  is  megkapta  piros  lap-
ját,  amit  a  lehető  legnemeseb-
ben  bosszultak meg  a  hazaiak, 
Klivinyi  Kinga  előbb  hetesből 

talált be, Mariama Signate pedig 
a végeredményt állította be. 
A második félidőben Oguntoye 

Viktóriának mindössze négyszer 
kellett  kipecázni  a  labdát  saját 
hálójából, ami kiemelkedő telje-
sítmény,  csakúgy, mint Klivinyi 
Kinga  és  Katarina  Krpezs meg-
süvegelendő gólpárbaja,  így pe-
dig  az  ÉRD  kiválóan  zárta  az 
októberi megmérettetéseket. 

ÉRD – Eubility Group Békés
csabai ENK SE 32-15 (15-11)
Érd, Városi Sportcsarnok, 1300 
néző
Játékvezetők: Bacs József, Bóna 
Szabolcs
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 3, Kovács Anna 2, Szara 
Vukcsevics 1, Szekeres Klára 
2, Kisfaludy Anett 3, Klivinyi 
Kinga 7 (1), Pálos-Bognár 
Barbara 3 (2), Mariama Signate 
2, Jekatyerina Kosztjukova 1, 
Katarina Krpezs 6 (2), Takács 
Kitti 2, Mester Nóra, Nick 
Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
Békéscsaba: Kölcze Gabriella, 
Sipeki Flóra (kapusok), Gávai 
Szonja 4, Tóth Sára Fruzsina, 
Borbély Márta, Bottó Rózsa, 
Olha Nyikolajenko 4 (1), 
Diószegi Nikolett, Szabó 
Valéria 2, Szögi Tímea 1, Török 
Gabriella, Walfisch Mercédesz 
1, Kovács Anett, Leposzava 
Glusica 3, Mézes Laura, Sári 
Barbara
Vezetőedző: Avar György
Hétméteresek: 6/5, ill. 2/1
Kiállítások: 10, ill. 18 perc 
(kiállítva: Szögi Tímea 35. perc, 
Kovács Anett 59. perc)

A 8. forduló  
további eredményei:
Ipress Center-Vác – Győri Audi 
ETO KC   13-31 (6-16)
Dunaújváros Kohász KA – 
FTC-Rail Cargo Hungaria  
  19-28 (11-13)
Fehérvár KC – MTK Budapest 
  29-25(14-12)
Mosonmagyaróvári KC SE – 
Siófok KC-Galerius Fürdő  
  25-25 (14-14)
DVSC-TVP-Aquaticum 
– Szeged KKSE    34-29 (18-15)

Az ÉRD novemberi menetrend-
je  az  FTC-Rail  Cargo  Hungaria 
elleni,  9.  fordulós  mérkőzéssel 
kezdődött, amit lapzártánk után, 
november  5-én,  19  órától  ren-
deztek az ÉRD Arénában. Szabó 
Edina együttese a Magyar Kupa 
nyolcaddöntőjében  csatlakozik 
a küzdelmekhez, a Fehérvár KC 
elleni  mérkőzést  pedig  novem-
ber  9-én,  18  órától  játsszák  a 
Köfém Sportcsarnokban. 

  Szarka András

A középmezőnyhöz  tartozó 
pilisi  csapat  várt  a  listavezető 
érdi  gárdára.  A vendégek  nem 
titkolt  szándékkal  pontszerzés 
reményében  érkeztek  és  ehhez 
jelentős szurkolói támogatásban 
is bízhattak. A hazaiak részéről, 
mint már  az  eddigi  hazai  talál-
kozókon  is,  csak  a  győzelem 
volt az elfogadható eredmény.
A várakozásnak  megfelelően 

az érdi csapat lépett fel támadó-
lag. Az első gólszerzési lehetőség 
mégis a vendégek előtt adódott, 
de  támadójuk  rosszul  találta  el 
a  labdát.  Válaszul  Csizmadia 
Z.  fejelt  kecsegtető  helyzetben 
a  kapu  mellé.  Lüktető  játékot, 
színvonalas  küzdelmet  láthat-
tak a nézők, hol az egyik, hol a 
másik kapu forgott veszélyben. 
Fél óra elteltével egyre nagyobb 
fölénybe  került  az  érdi  csapat, 
amelynek  eredményeként  két 
gyors  góllal  tette  le  névjegyét. 
A 30.  percben  Brkic  D.  végzett 
el  egy  szabadrúgást,  mintegy 
18  méterről,  lövése  a  sorfalat 
megkerülve  jutott  a  kapu  bal 
oldalába.  1-0.  Alig  telt  el  né-
hány perc, és újabb gólnak örül-
hettek a hazai  szurkolók. A 32. 
percben  ismét  Brkic D.  végzett 
el egy szabadrúgást. Lövése ki-
pattant  a  kapusról  és  a  jókor 
érkező  Csizmadia  Z.  közelről 
lőtt  a  hálóba.  2-0.  A félidő  to-
vábbi  részében  egyre  nagyobb 
fölénybe  kerültek  a  hazaiak, 
egyre  kevesebb  lehetőséget  ad-
va a vendégeknek a  támadások 
vezetésére.
A második félidő ott  folytató-

dott,  ahol  az  első  abbamaradt: 
érdi  fölény,  helyzetek,  egyre 
inkább fáradó, védekező vendé-
gek.  Az  első  hazai  lehetőségek 
még  egy-egy  rossz  megoldás, 
vagy  a  gólvonalról  történő  ön-
feláldozó  mentés  miatt  kima-
radtak, de utána ismét kinyílt a 
„gólzsák”.  A 67.  percben  Obot 
D. S. kapott egy nagyszerû lab-
dát  Kovács  B.-tól,  és  egy  csel 
után lőtt a kapuba. 3-0. A hazai 
játékosok  nagy  kedvvel  és  rá-
adásul  jól  is  játszottak,  így  az 
egyre  inkább  visszaeső  vendé-
gek nem tudták az újabb hazai 
gólokat  megakadályozni.  A 79. 
percben Obot D. S. addig forgo-
lódott  a  16-oson  belül,  míg  lö-
vőhelyzetbe nem került és mint 
annyiszor,  most  sem  hibázott. 
4-0.  A mérkőzés  utolsó  találata 
a  87.  percben  született.  Héray 
L. kapott egy nagyszerû labdát, 
és a kifutó kapus  felett emelt a 
hálóba. 5-0.
A vártnál  nagyobb  arányú 

győzelmet  aratott  az  érdi  csa-
pat,  jelentősen  tovább  javítva 
gólkülönbségét.  Miután  rivá-
lisa,  a  Vecsés  1-0-ra  kikapott 
Törökbálinton, előnye 5 pontra 
nőtt és már csak egyedül veret-
len a mezőnyben. Az igazi meg-

mérettetés  azonban  csak  most 
kezdődik.  A következő  három 
találkozón a 2. helyezett Vecsés, 
a harmadik helyezett Tura és a 
negyedik  helyezett  Nagykőrös 
csapata lesz az ellenfele az érdi 
csapatnak.

Érdi VSE – Pilisi LK –Legenda 
Sport 5-0 (2-0) 
Érd, 300 néző
Vezette: Párkányi Zs.
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Ebedli Z., Csiszár Z., Cservenka 
G. – Kovács B. (Feil M.), Kónya 
B. (Héray L.), Kupi Z. (Berzéki 
D.), Csizmadia Z. – Pintér N. 
(Brkic D.), Obot D.S.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Obot D.S. 67’, 79’, 
Brkic D. 30’, Csizmadia Z. 32’ 
Héray L. 87’

A mérkőzést  követően mind-
két  edző  a hazai  csapat  játékát 
méltatta.
Limperger Zs.(Érd): 
– Az  első  tíz perc  kivételével 

uraltuk a mérkőzést. Az történt 
a pályán, amit akartunk és ilyen 
arányban  is  megérdemelten 
nyertünk.
Kovács K.(Pilis): 
– Osztály különbség volt a két 

csapat között: 35 percig voltunk 
méltó  ellenfelei  a  hazai  gárdá-
nak. Tudomásul kell venni, sok-
kal jobb együttes az Érd.
A 13.  fordulóban,  november 

8-án  szombaton  fél  kettőkor 
Vecsésen  lép  pályára  az  Érdi 
VSE,  majd  november  15-én, 
szombaton kettő órakor a Tura 
csapata lesz az ellenfél az Ercsi 
úti sportpályán.

Utánpótlás csapatok  
eredményei:
U 15   Törökbálinti TC Érdi 

VSE  2-4 
Biatorbágy Érdi VSE  0-1 
Érdi VSE – Biatorbágy  
 2-2

U 21   Törökbálinti TC Érdi 
VSE   0-2 
Érdi VSE – Dunavarsány 
 3-0

   Harmat Jenő
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Tökéletes elõadás a második félidõben

Pálos-Bognár Barbara kiválóan mozgatta a csapatot

A békéscsabai védekezés sokszor volt túl kemény - Kisfaludy Anettet ez 
nem zavarta a gólszerzésben

Érdi VSE – Pilisi LK 5-0 (2-0)

Kiütéses gyõzelem

A fehér mezes érdi csapat átgázolt 
a vendégeken
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