
„Folyton ott motoszkál bennem, hogy nem tettek igazságot”
Interjú Horváth Józseffel, az 1956-os forradalmi események tanújával n 4–5. oldal
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Haj tóvadászat az illegális szemetelők után
Zéró toleranciát hirdetett Érd 

városvezetése az illegális szemete-
lők ellen. T. Mészáros András pol-
gármester szerdai sajtótájékozta-
tóján hangsúlyozta: amellett, hogy 
a lehető legnagyobb bírságot szab-
ják ki a lefülelt elkövetőkre, még az 
adataikat is közzéteszik.

– Köztéri mobil kamerák segítsé-
gével szeretnénk azonosítani az el-
követőket: nemcsak a rendszámo-
kat tudjuk így ellenőrizni, hanem a 
szemetelők is felismerhetők. A felvé-
teleket nyilvánosságra is hozzuk – 
hangsúlyozta T. Mészáros András, 
hozzátéve: azokat, akik a közterüle-
tet használják szemétdombnak, is-
merjék meg a szomszédaik, lakótár-
saik erről az oldalukról is.

Érd városa évente százötvenmil-
lió forintot költ az illegális szemét-
hegyek felszámolására – legyen 
szó külterületi sittlerakatról vagy 
a hulladékszigetek szélére helye-
zett kommunális hulladékról. 
 n 7. oldal

Beköszönt a krízisidőszak

Fedél a fejünk felett, tüzelő, meleg ruha és étel – a téli 
túlélés zálogai. Van, aki maga tud gondoskodni ezek-
ről, mások segítségre szorulnak. Kihez fordulhatnak a 
téli krízisidőszakban és milyen segítséget kaphatnak? 
Ezt gyűjtöttük egybe cikkünkben.  n 3. oldal

Sűrűbb Volánbusz-járatok

Mint Bács István alpolgármester a múlt szerdai sajtó-
tájékoztatón elmondta, a hivatal az augusztusi me-
netrend-módosítások után tömegesen érkező lakos-
sági észrevételek miatt intenzív tárgyalásokat folyta-
tott a közlekedési társasággal.  n 6. oldal

Életmentő közteres

Szolgálatteljesítés közben az elmúlt egy évben máso-
dik alkalommal mentett életet egy érdi közterület-fel-
ügyelő, Fazekas József. Múlt csütörtökön a Csilla utcá-
ban egy lángoló házból saját testi épségét kockáztat-
va hozott ki egy idős asszonyt.  n 18. oldal

HA GYERMEKÉNEK
A LEGJOBBAT SZERETNÉ,
JÖJJÖN HOZZÁNK!

MINDENT EGY HELYEN
KIVÁLÓ SZAKEMBEREKKEL
2030 ÉRD, ÁFONYA U. 12.
1225 BUDAPEST, NAGYTÉTÉNYI ÚT 67.
061-207- 3938
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) 
 06-23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop2004@freemail.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18–19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18–19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a 
Parkvárosi Közösségi Házban, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206–208.

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT 
(MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030) 
 06-30-268-3852 
 csozik@csozik-szala.hu 
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PULAI EDINA (JOBBIK) 
 06-70-374-8877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-20-399-6227 
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com 
Telefonon mindennap, személyesen 
minden szerdán 15–20 óra között  
a Mária utca 22-ben.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelent-
kezés a 06-23-522-
313-as telefonszámon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-313-
as telefonszámon.

TÓTH TAMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-369-
es telefonszámon.

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

A diákpolgármester fogadóórája
URBÁN JONATÁN, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn 15 órától, telefonos egyeztetés alapján

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30 
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfél-
fogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00, 
csütörtök 8.00–18.00, péntek 
8.00–16.00

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00. 
www.erdivizmuvek.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZE-
LÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfoga-
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda 
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00. 
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-365-610;  
E-mail: titkarsag@ekfi.hu 
www.ekfi.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000 
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23-
420-336, 06-23-420-337; E-mail: 
birosag@budaors.birosag.hu 
Bírósági vezetők ügyfélfogadási 
rendje: minden hónap első hétfőjén 
9.00–11.00 óráig előzetes bejelent-
kezés alapján. A kezelőirodák  
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 
9.00–12.00 és 13.00–15.30, 
szerda-péntek 9.00–11.00. Pa-
nasznapi ügyintézés: minden hétfő 
9.00–11.00. Illetékességi terület: 
Budapest Környéki Törvényszék.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,  
06-23-365-041

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;  
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,  
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS  
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: gyerjo@gmail.com
www.szocgond.hu

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
2030 Érd, Emma u. 8.
Telefon: 06-23-366-105;  
E-mail: cssk@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;  
E-mail: habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Segítség minden rászorulónak

Bek öszönt a téli krízisidőszak
Fedél a fejünk felett, tüzelő, meleg ruha és étel – 
a téli túlélés zálogai. Van, aki maga tud gondos-
kodni ezekről, mások segítségre szorulnak. Kihez 
fordulhatnak a téli krízisidőszakban és milyen 
segítséget kaphatnak? Ezt gyűjtöttük egybe 
cikkünkben.

November 1-jével bekö-
szönt a március végéig tartó 
téli krízisidőszak. Érd szoci-
ális gondoskodással foglal-
kozó önkormányzati, egyhá-
zi és egyéb szervezeteinek 
képviselői minden ősszel 
összeülnek, megbeszélik a 
teendőket és azt, miben tud-
ják segíteni egymást. A pol-
gárőrség, a rendőrség és a 
karitász ugyanúgy képvisel-
teti magát a megbeszélésen, 
mint az iskolák, óvodák vagy 
az idősügyi tanács, és évről 
évre szélesedik azon szerve-
zetek, intézmények köre, 
amelyek tagjai a jelzőrend-
szernek. Az idei megbeszé-
lésre október 19-én került 
sor.

Mint Récsei Krisztina, a 
Szociális Gondozó Központ 

vezetője lapunknak elmond-
ta: arra is jó ez az együttmű-
ködés, hogy felhívja a részt-
vevők figyelmét a problé-
mákra.

– Szeretnénk, ha az embe-
rek is éreznék: nemcsak a 
szakembereknek, hanem a 
lakosságnak is van jelzési 
kötelezettsége. Ha elhagyott 
embert látnak, egyedülálló 
idős ember él a közelükben, 
vagy tüzelő nélkül élő csa-
ládról hallanak, szóljanak 
nekünk, hogy segíteni tud-
junk – hívta fel a figyelmet 
Récsei Krisztina.

A hideg idő miatt már ok-
tóber első harmadában 
megtelt a Fehérvári úti éjjeli 
menedékhely. Itt – tüdő- és 
bőrszűrő igazolással – 23 
embert tudnak elhelyezni 

éjszakára, míg a nappali 
melegedőben 35 rászoruló 
tartózkodhat. Ők nemcsak 
meleg ételhez jutnak itt, ha-
nem moshatnak és tisztál-
kodhatnak is – tudtuk meg 
Pákozdi Orsolya egységve-
zetőtől, aki lapunknak el-
mondta: az éjjeli menedék a 
téli krízisidőszakban 16 
órától nyitja meg kapuit, a 
nappali melegedő reggel 
nyolc órától van nyitva, dél-
után négyig, kétszeri étke-
zési lehetőséggel.

Idén is lesz vasárnapon-
kénti melegételosztás a té-
len, a Szociális Gondozó 
Központ és az egyházak ösz-
szefogásának köszönhető-
en. A részletekről múlt ked-
den egyeztettek a Habilitáci-
ós Központban az érdi görög 
és római katolikus, reformá-
tus, baptista, adventista és 
Kései Eső egyházközségek, 
gyülekezetek képviselői, il-
letve a gondozóközpont ille-
tékesei. Mint a megbeszélé-
sen elhangzott, advent első 
vasárnapjától, azaz novem-
ber 27-től február végéig – az 
időjárás függvényében akár 
tovább is – 180–200 adag me-
leg étellel várják majd a rá-
szorulókat. Az idei ételosz-
tás helyszíne az Emma utca 
8. lesz, a Családsegítő régi 
épülete, amelynek kertjében 
sátrakat, padokat, asztalo-
kat állítanak fel, így az érke-
zők helyben fogyaszthatják 
el a meleg ételt. A meleg ebé-
den kívül ruhákat, játékokat 
is hazavihetnek a rászoru-
lók, természetesen ingyen.

Idén sem marad el a kará-
csony előtti ebéd-házhoszál-
lítás: december 22-én a Szo-
ciális Gondozó Központ viszi 
házhoz a meleg ételt minden 
rászorulónak. December 25-
én is lesz ebédosztás, ezt az 
Érdi Református Gyülekezet 
szervezi, a Kálvin téri temp-
lom előtt. Szilveszterkor – 
mint már évek óta – az Érdi 
Vöröskereszt szervezésében 
osztanak majd meleg ételt, 
az Alsó utca 10. szám előtt 
(az Összefogás székháznál). 
Érdemes még megemlíteni, 
hogy október 30-án az ad-
ventista egyház hívei oszta-
nak ételt az Emma utca 8. 
szám alatt. A meleg ebédet 
elvitelre dobozolják, helyben 
fogyasztani ezen a napon 
nem lehet. 

Akinek még advent előtt 
szüksége van meleg ruhára, 
látogasson el a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálathoz 
(Vörösmarty u. 31.), ahol 
csütörtökönként tartanak 

ruhaosztást, a szolgálat 
nyitvatartási idejében, azaz 
reggel 8 és délután 4 óra kö-
zött. Meleg ruhaneműk kö-
zül válogathatnak az Érdi 
Vöröskeresztnél is: a szerve-
zet hétfőnként 8 és 12 óra 
között várja az Alsó utca 10. 
szám alatt az érdeklődőket.

Aki nem vinni, hanem adni 
szeretne, azt is szeretettel 
várják a szociális intézmé-
nyek, szervezetek, ugyanak-
kor arra kérnek minden ada-
kozni kívánó embert, hogy 
csak olyan ruhát, játékot, 
használati tárgyat adomá-
nyozzon, amelyet még öröm-
mel fogadhat és használhat 
új gazdája. A Szociális Gon-
dozó Központ és tagintézmé-
nyei tányérokat, evőeszközö-
ket és eldobható pelenkát fo-
gadnának szívesen a rászo-
ruló családok részére, míg a 
hajléktalanok ellátásában 
nagy segítséget jelentenének 
a takarók, hálózsákok.

 (Folytatás a 6. oldalon.)

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI:
A hét minden napján, 0–24-ig hívható telefonszámok:
Szociális Gondozó Központ:
Intézményvezető:  20/231-6273
Utcai szoc. munkás:  20/376-5363
Kríziskoordinátorok: 20/576-9021, 20/949-5477
Gyermekjóléti Szolgálat:    20/231-8561
Mentő:     30/466-0074
Polgárőrség:   30/621-2596
Hajléktalanszálló:    20/336-8773
Érdi Vöröskereszt:    70/933-8306

A nappali melegedőben 35 rászoruló tartózkodhat, ők nemcsak me-
leg ételhez jutnak itt, hanem moshatnak és tisztálkodhatnak is
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„Ezt nem lehet elmesélni, csak átélni”

Hat vanéves emlékek a forradalomról
Közel harmincesztendős volt, amikor kitört az 
’56-os forradalom. Ott volt a Rádiónál, hallotta 
a lövéseket, és csak a véletlenen múlt, hogy 
a Kossuth téri sortüzet elkerülte. Tanúja volt a 
harcoknak, a munkástanács tagjaként őrizte a 
gyárat, ahol dolgozott. Bár a szabadságról szőtt 
álmai szertefoszlottak, ő maradt: Amerika helyett 
Érdet választotta. Horváth Józseffel beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

– A fővárosban élte meg a 
forradalmat. Budapesti szü-
letésű?

– Perbetén, egy Komárom 
és Érsekújvár közti szlová-
kiai faluban születtem. 
1947-ben kitelepítették a 
családomat a tótok, akkor 
kerültünk Magyarországra, 
a dunántúli Keszőhidegkút-
ra, a kitelepített svábok he-
lyére. Én csak pár hónapig 
maradtam a faluban, feljöt-
tem Pestre. Tizenkilenc esz-
tendős voltam akkoriban, 
négyen voltunk testvérek, a 
szüleim részaratók voltak, 
én is megismertem a kapa-
nyelet már gyerekkorom-
ban. Megfogadtam, hogy 
szakmát fogok tanulni, ám 
inasnak a korom miatt már 
nem vettek fel, a nagybá-
tyám kísért el a Csonka Já-
nos Gépgyárba, a Fehérvári 

útra. Akkor még nem álla-
mosították, csak 1948-ban, 
ettől fogva a neve Kismotor- 
és Gépgyár volt. Kifutóként 
kezdtem, de egy év múlva 
már megvolt a jogosítvá-
nyom személy- és teherjár-
műre egyaránt, és villamos 
alapismereteket is tanultam 
egy tanfolyamon. Akkor 
már beengedtek a szereldé-
be, segédmunkás lettem. 
Kezdetben söprögettem, az-
tán részt vettem egy átkép-
zésen, a kisujjamban volt a 
motorelmélet, így megkap-
tam a segédlevelet, és meg-
kezdhettem a munkát a 
szakmában. Motorokat 
gyár tottunk, normára.

– Élmunkás volt?

– Arra mindig vigyáztam, 
hogy ne legyek a sztahano-
visták között. Ők csináltak 
200 százalékot – az inasok 
segítségével –, én úgy irá-

nyítottam a normámat, 
hogy ne érjem el a csúcsot, 
de a 130–140 meglegyen. 
Egyszer felmérték, mennyi 
időt töltünk el valójában a 
munkával, és mennyit az-
zal, hogy alkatrész és egye-
bek után járunk. A tisztvi-
selőnő, aki ott állt mögöt-
tem a stopperrel, azt írta a 
lapomra, hogy „méla undor-
ral végzi a munkáját”, pedig 
többször is kaptam kiváló 
dolgozó elismerést. Három 
kellett volna, hogy pénzju-
talmat is kapjak, de az sose 
lett meg, nem voltam párt-
tag. Hozzám hiába jöttek 
agitálni… Egész életemet 
úgy éltem le, hogy soha 
egyik „izmusban” sem vol-
tam benne.

– A gyár államosításáról 
milyen emlékei vannak?

– Csonka (az 1939-ben el-
hunyt Csonka János feltalá-
ló, gyáralapító fia – a szerk.) 
nagyon népszerű ember volt, 
sok munkásnak segített. 
Volt egy portás, sérült em-
ber, azt jelentős összeggel 
támogatta, hogy felépíthesse 
a házát. Ez az ember volt 
portaszolgálatban akkor, 
amikor Csonka utoljára el-
hagyta a gyárat, és még a 
táskáját is kipakoltatta, 
hogy mi van benne…

– 1956 októberében még 
itt dolgozott?

– Igen. Addigra estin elvé-
geztem a gimnáziumot is. A 
gyárban ért a forradalom ki-
törésének híre, egyből men-
tem át Pestre a Szabadság 
hídon át. Mire átértem, már 
kezdett sötétedni. Hullám-
zott a tömeg a Bródy Sándor 
utca környékén, de csak elju-
tottam a Rádió kapujáig. 
Amikor eldördült az első lö-
vés, azt mondták, egy kato-
nát ért. Aztán belelőttek a 
tömegbe, de akkor én már 
elindultam hazafelé… Akko-
riban a XII. kerületben lak-
tam, albérletben.

– Egyedül volt vagy isme-
rősökkel?

– Hatalmas tömeg volt, de 
nem ismertem senkit. Kollé-
gák nem voltak körülöttem, 
a gyárból is egyedül men-
tem. Kiértem a Múzeum kör-
útra, a Nyugati felől jött egy 
nagy kocsi, ávósok voltak 
rajta. Kénytelenek voltak 
megállni, akkora volt a tö-
meg. Megemelték a kocsi 
egyik felét, lerángatták a pa-
rancsnokot. Hogy mi lett 
vele, nem tudom. Az autó mö-
gött kiskatonák jöttek, te-
herautón, azokat buzdítot-
ták, tépjék le magukról a vö-
rös csillagot, és adják oda a 
puskáikat. Meg is tették, az-
tán szétszéledtek. Az első 
napról ennyire emlékszem. 
A későbbiekben is mindig 
bejártam, ott voltam a tünte-
téseken, kiabáltuk, hogy 

„Folyton ott motoszkál bennem, hogy nem tettek igazságot”
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„Ruszkik, haza!”, meg „Pisz-
kos patkányok!”.

– A Kossuth téri sortűznél is 
ott volt?

– A Múzeum körúton men-
tem akkor is. Jött egy harc-
kocsi, bele a tömegbe, a 
ruszkik derékig kint voltak 
a toronyból, bekanyarodtak 
aztán a Kossuth Lajos utcá-
ba, mentek a Duna felé. A 
tömeg meg a Nádor utcán 
(ott volt annak idején a 
pártközpont – a szerk.) át 
indult a Parlament irányá-
ba, de én akkor elkanyarod-
tam – ez volt a szerencsém, 
mert ha tovább megyek ve-
lük, lehet, engem is lelőnek. 
Százhatvan halottról be-
széltek akkoriban. Ezt kö-
vetően aztán zömmel a 
gyárban teltek a minden-
napjaim, mert megalakult a 
munkástanács, és engem is 
beválasztottak.

– Mi volt a feladatuk?

– Nem sok gyűlésünk volt, 
inkább az volt a dolgunk, 
hogy védjük a gyárat. Tán 
huszonketten lehettünk. A 
munkások sztrájkoltak, te-
hát a gyár állt, de mi páran 
őriztük, mert jött a hír, hogy 
a szovjetek megszállják az 
üzemeket. Próbáltam utá-
nanézni később archívu-
mokban, milyen iratok ma-
radtak fenn ebből az időből, 
de mindent megsemmisítet-
tek, így aztán nincs nyoma 
annak, mi is történt 1956 
őszén a Kismotorban. Rend-
szeresen bejártunk szolgá-
latba, de amikor szabad-
időm volt, bejártam Pestre, 
csavarogtam a városban. 

Sztálin szobrának ledönté-
sénél nem voltam jelen, de 
hallottam, mi történt. Lőni 
nem lőttem, életveszélybe 
sem kerültem, de természe-
tesen láttam a harcok nyo-
mait: a kiégett tankokat, 
összeégett testeket… Volt 
egy kalandos utam is, már 
akkor, amikor a fővárost kö-
rülzárták. Balatonszárszó-
ról üzentek, hogy jöjjünk, 
mert adnak élelmet a gyár 
dolgozóinak. Budafoki sofő-
rökkel utaztam le, akik úgy 
ismerték a környéket, mint 
a tenyerüket, így aztán az 
eldugott utcákon, sötétben 
sikerült elhagyni Budapes-
tet. Éjszaka is jöttünk visz-
sza, féldisznókat, élő tyúko-
kat hoztunk, ott repkedtek 
körülöttünk, mikor megér-
keztünk. Még egy szakajtó 
babot is kaptunk. Ketten 
voltunk géppisztolyos őrök, 
ha valami gikszer van, köz-
belépjünk, de erre nem volt 
szükség. Ezer ember dolgo-
zott a gyárban, szétosztot-
ták köztünk a húst, én is 
kaptam belőle.

– Mit érzett a forradalom 
napjaiban? Hogyan élte át 
azt a pár napnyi szabadsá-
got?

– Ezt kérdezte a nagybá-
tyám is, akit nem telepítet-
tek ki annak idején. Neki is 
azt mondtam: ezt nem lehet 
elmesélni, csak átélni, hogy 
emennek a ruszkik és felsza-
badul az ország. Persze nem 
mindenki érzett így: a vérbí-
rók, ávósok korántsem így 
élték meg ’56 októberét. Azt 
fájlalom, hogy máig nem szá-
moltatták el azokat, akik 
még élnek közülük.

– Tartja a kapcsolatot egy-
kori ’56-osokkal?

– Nyolcvanéves korom 
előtt gyakran eljártam ilyen 
összejövetelekre. A Koppány 
utcában például rendszere-
sen összejöttek, összejönnek 
azok, akik aktívan tevékeny-
kedtek a forradalomban, sőt, 
áldozatul estek a megtorlás-
nak is. Ezekhez képest én 
kismiska vagyok, de azért 
eljártam közéjük.

– Visszakanyarodva 1956-
ra, a forradalom leverését 
hogyan élte meg? Mi történt 
a gyárban?

– Egyik pillanatról a má-
sikra visszafoglalták az üze-
met. Hogy mi lett a fegyvere-
inkkel, máig sem tudom, ami-
kor bementünk szolgálatba, 
már nem voltak ott. A régi 
gyárigazgató eltűnt ugyan, 
de a pártélet újraszervező-
dött, és a portásnak, akiről 
már meséltem, elég volt csak 
rámutatnia valakire, és az 
illetőt már vitték is… Én be-
adtam a felmondásom, nem 
akartam ilyen légkörben ott 

dolgozni. Korábban a gyár 
„kölcsönadott” a vízügyi 
igazgatóságnak, az árvíz 
sújtotta területeken dolgoz-
tam, voltak hát kapcsolata-
im, átjöttem a vízügyhöz. 
Mondta ugyan az új párttit-
kár, hogy maradjak, nem lesz 
semmi gondom, de én menni 
akartam. A Kvassay zsilip 
kezelője lettem, Csepelnél, a 
Lágymányosi-öböllel szem-
ben. Kaptam szolgálati mo-
tort, azzal járhattam haza is.

– Hol volt ez a „haza”?

– Akkor már Érden. Az 
volt a vágyam, hogy házat 
építsek. A Kismotorban ösz-
szegyűjtöttem huszonötezer 
forintot. Heti száz-százhúsz, 
majd százhatvan forintot ke-
restem, abból raktam össze. 
Két évig próbáltam valami 
eltartási lehetőséget találni, 
de hiába, végül megvettem 
ezt az érdi telket, ahová az-
tán építkeztem. Ideköltözött 
hozzám édesanyám is. Egy 
télen még a telken álló kis-
házban szorongtunk, a kö-
vetkező évben már felépítet-
tük a házunkat.

– Nem gondolt arra a for-
radalom leverését követően, 
hogy disszidáljon?

– Nem. Sok ismerősöm, ro-
konom kiment. Én akkor 
már megvettem a telket, itt 
akartam építkezni.

– Hogyan teltek a forrada-
lom leverését követő évek?

– Hegesztőtanfolyamot is 
végeztem, elmentem laka-
tosnak, négy-öt fiatal szak-
munkás volt a kezem alatt. 
Mindig tudták rólam, hogy 
tagja voltam a munkásta-
nácsnak, azt is, hogy nem 
voltam és nem vagyok párt-
tag. De azt is tudták, hogy 
sokat dolgoztam egész éle-
temben – most, közel a ki-
lencvenhez is művelem a 
kertet, szőlőnk van, gyü-
mölcsfáink. A munkámban 
meg tudtam szerezni ma-
gamnak az örömet, önbecsü-
lést. Igaz, nem voltam a ki-
váltságosok között, akik 
pénzjutalmat és kedvezmé-
nyeket kaptak, de ennél több 
mellőzés nem ért. Későn nő-
sültem, 1980-ban, ötvenkét 
esztendős koromban, pár év 
múlva nyugdíjba is mentem. 
Átéltem a rendszerváltozást 
is, de csalódtam: elmaradt a 
várt számonkérés. Mi lett 
azokkal, akik ártatlan em-
bereket vittek be és vertek 
agyon, most meg magas 
nyugdíjat húznak? Nem a 
magam helyzetével van ba-
jom, megélünk a feleségem-
mel, van mit az asztalra ten-
nünk, nem erről van szó. A 
felelősségre vonást hiányo-
lom. Folyton ott motoszkál 
bennem, hogy nem tettek 
igazságot.

Motoros bemutatón 1955-ben, a Kismotor- és Gépgyár kultúrterme 
előtt. Horváth József a 217-es motoron

2016. október 22-én 11:00-21:00

Érd-Parkváros, Iparos út 60.

A hangulatot a Don Attila Band és country
táncosok fűtik, estétől pedig

a Zrínyi Pop szórakoztatja vendégeinket.

www.facebook.com/befalobill
www.befalobill.com
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Októberi akció a Bem téri
Lipóti Pékségben!

3 helyben sütött sütemény
vásárlásánál a 3. termék 50%-os
kedvezménnyel vásárolható meg.

18-20 óráig minden fehér pékáru
és helyben sütött termék 50%

engedménnyel.

Rendelni szeretne, vagy félretetetné kedvenc kenyerét?
Hívjon minket: 06 20 424 10 41
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Bek öszönt a téli krízisidőszak
(Folytatás a 3. oldalról.)

A ruhaneműket, tányéro-
kat, evőeszközöket a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat-
nál lehet leadni (Vörösmarty 
u. 31.), előzetes egyeztetés 
után (lásd a lenti telefonszá-
mokat), a hálózsákokat, ta-
karókat az utcai szociális 
munkások várják, az Emma 
u. 8. szám alatt. Itt örömmel 
fogadják a meleg cipőket is.

Az ételosztáshoz a Habili-
tációs Központ várja az ado-
mányokat, vagy élelmiszer-
felajánlások, vagy készpénz 
formájában, a központ Em-
beri Hang Alapítványán ke-
resztül, „ételosztás” megje-
löléssel. Eg yeztetni a 
20/949-5744-es telefonszá-
mon lehet, az alapítvány 

számlaszáma: 10403136-
31305332-00000000.

Sokak számára jó hír, 
hogy idén nemcsak az ön-
kormányzat oszt tűzifát, ha-
nem a fővárosi Szent Vitus 
Alapítvány is. Mint elnökük, 
Barna Zoltánné lapunknak 
elmondta: többek közt olyan 
intézményeket támogatnak, 
amelyekben fog yatékos 
gyermekeket gondoznak – 
ilyen a Habilitációs Központ 
is, amely 2005 óta részesül 
az alapítvány rendszeres tá-
mogatásában. Idén egymil-
lió forint értékben készülnek 
tűzifaosztásra: körülbelül 20 
érdi család kaphat így 5–5 
köbméternyi fát.

A tüzelő Érdre érkezik 
majd, ám azt fel is kell vágni: 
ehhez önkéntesek jelentke-

zését várják. Az akcióra vár-
hatóan november 19-én ke-
rül majd sor, egy jó hangula-
tú bográcsozással egybeköt-
ve. Önkéntesnek jelentkezni 
a Habilitációs Központnál 
lehet Paróczai Zoltánné 
egységvezetőnél, a 20/949-
5744-es telefonszámon.

A Szociális Gondozó Köz-
pont a tűzifaosztásban 
együttműködik az önkor-
mányzattal, hiszen a város 
is oszt tűzifát a rászorulók-
nak: mint Körmöczi József-
né, az önkormányzati Hu-
mán Iroda vezetője a jelző-
rendszeri megbeszélésen el-
mondta, a tüzelőtámogatás 
iránti kérelmek már érkez-
nek a hivatalhoz, sőt, zajlik a 
kiszállítás is. A tüzelőtámo-
gatásra fordított összeget 

idén a duplájára emelte a hi-
vatal, így remélhetőleg még 
hatékonyabb segítséget tud-
nak nyújtani, mint tavaly.

A rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben ré-
szesülő, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű és a hátrányos 
helyzetű gyermekek az őszi 
és a téli szünetben ingyen 
kaphatnak meleg ebédet, 

csakúgy, mint nyáron. Az ét-
kezést igényelni kell, a 
nyomtatványokat már meg-
küldték az iskoláknak. Az 
őszi szünetre vonatkozó igé-
nyeket legkésőbb október 
27-éig kell eljuttatni a Pol-
gármesteri Hivatal Szociál-
politikai és Egészségügyi 
Csoportjához.

QQ ÁdÁm Katalin

Volán-menetrend

Ism ét lesz körjárat
Ismét változik egyes 
Volán-járatok menet-
rendje, de most már az 
utasok igénye szerint. 
Pozitívan végződtek az 
önkormányzat és a Vo-
lán közti tárgyalások.

Mint Bács István alpol-
gármester a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoz-
tatón elmondta, a hivatal az 
augusztusi menetrend-mó-
dosítások után tömegesen 
érkező lakossági észrevéte-
lek miatt intenzív tárgyalá-
sokat folytatott a közleke-
dési társasággal.

– A Volán átfogó menet-
rend-módosítást hajtott 
végre Érden és térségében, 
és valamennyi buszjáratot a 
MÁV vonalain közlekedő 
elővárosi vonatok menet-
rendjéhez igazították. A vál-
toztatások miatt az elmúlt 
tíz évben nem tapasztalt 
mennyiségben öntötték el 
hivatalunkat a lakossági 
panaszok. A Volánnal foly-
tatott tárgyalások eredmé-
nyesek voltak: bővítik a já-
ratszámokat azokon a vona-
lakon, ahol a panaszok in-
dokoltak voltak. Ilyen az 
ófalusi 746-os busz: a tár-
gyalásoknak köszönhetően 
sűrítik a buszokat, és vár-
hatóan 6 óra 35 perckor, 6 
óra 50 perckor és 7 óra 5 
perckor indulnak majd. A 
nulladik órára induló diá-

kok vagy a reggel 7-re a 
szakrendelőbe igyekvők 
élete így könnyebbé válik.

A körjárattal kapcsola-
tos tárgyalások is sikerre 
vezettek. Ez a busz koráb-
ban két irányban közleke-
dett, augusztus közepén 
azonban egyirányúsítot-
ták, és most már csak a 
Széchenyi tér felé haladtak 
a járatok. Ez a diákok köz-
lekedését nagyon megne-
hezítette. A tárgyalások 
eredményeképp tanítási 
időben, munkanapokon 
reggel 7 óra 10 perckor in-
dul majd egy busz a Sza-
badság tér irányában, dél-
után pedig 12 óra 40, 13 óra 
40 és 14 óra 40 perckor lesz 
egy-egy járat ugyanebben 
az irányban. Így sikerült 
elérnünk, hogy a Batthyány 
iskolából hazafelé igyekvő 
gyerekeknek nem kell gya-
logolniuk – hangsúlyozta 

az alpolgármester, hozzá-
téve: a változások illesz-
kednek a jelenlegi menet-
rendi struktúrához és az 
utazók érdekeit is maximá-
lisan szolgálják.

– Minden egyes panaszt 
meg vizsgáltunk; voltak 
köztük olyanok is, amelye-
ket sajnos nem lehetett elfo-
gadni. A 699-es és a 700-as 
járatot illető kéréseket a 
Volán nem tudta teljesíteni; 
szerintük a panaszok nem 
olyan mértékűek, hogy emi-
att plusz egy buszt be kelle-
ne állítaniuk. Ami a pozitív 
változásokat illeti, a Volán 
tájékoztatása szerint egy 
hónapon belül várhatóak a 
menetrend-módosítások – a 
pluszbuszok beállítása 
ugyanis minisztériumi jó-
váhagyás után történhet 
csak meg – zárta szavait az 
alpolgármester.

QQ ÁdÁm Katalin

Ind ul a zöldjárat
November 5-én indul a 

zöldjárat Érden. A zöldhul-
ladékot zsákokban kell ki-
tenni a kapu elé. A zsákok 
száját viszont nem kell be-
kötni, mert alkalmanként 
ellenőrzik, hogy valóban le-
veleket és gallyakat tartal-
maznak-e.

Pató Simon, az Érd és 
Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. cégvezetője az 
Érd FM 101,3 Köztünk Ma-
rad című műsorában el-
mondta, hogy az önkor-
mányzati rendeletnek meg-
felelően minden évben no-
vember 1. és december 15. 
között kell elvégezni-
ük a zöld- és biohulla-
dék őszi gyűjtését. 
Idén november 5-e és 
december 3-a között 
kerül erre sor. 

A gyűjtési és a 
szállítási technoló-
gia megegyezik a ko-
rábban már megszo-
kottakkal, vagyis a 
faleveleket be kell 
zsákolni, a levágott 
ágakat, bokrokat pe-
dig méteres darabok-
ra vágva össze kell 
kötegelni. A cégveze-
tő azt mondta, hogy 
bár a rendeletben ke-
vesebb mennyiséget 
határoznak meg, ké-
rik, hogy 2 köbméter meny-
nyiségbe férjenek bele a 
lakók. Amennyiben ennél 
több összegyűlik, az térí-
tésmentesen mennyiségi 
korlát nélkül leadható az 
ÉTH Sas utcai telephelyén. 

Azt is kérik, hogy a zsák-
ba csak zöldhulladékot he-
lyezzenek el és a zsákot ne 
kössék be, mert annak tar-
talmát szúrópróbaszerűen 
ellenőrzik. Amennyiben ide-
gen anyagot találnak a zsá-
kokban, úgy a teljes meny-
nyiség elszállítását megta-
gadják.

Pató Simon az Érd FM 
101.3 rádiónak elmondta, 
hogy a tapasztalatok sze-
rint a novemberi kezdéskor 
az időjárás még nem teszi 
lehetővé, hogy minden le-
hulló falevelet összegyűjtse-
nek a lakók, ezért egy pótjá-

ratot fognak indítani várha-
tóan az utolsó gyűjtési na-
pot követő szombaton, ami-
kor újra végigjárja egy autó 
a várost, hogy az időközben 
összegyűjtött zsákokat el-
szállítsa. Q BnYH

A Volánnal folytatott tárgyalások eredményesek voltak: bővítik a 
járatszámokat azokon a vonalakon, ahol a panaszok indokoltak 
voltak

Évről évre szélesedik azon szervezetek, intézmények köre, amelyek 
tagjai a jelzőrendszernek

Lapunk jövő héttől folyamatosan közli 
a zöldjárat heti menetrendjét, amit 
megtalálhatnak www.erdmost.hu ol-
dalon is
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Fűt ési szezon

A r ezsicsökkentés ma is védi a családokat
Október 15-én kezdődött a fűtési szezon. Az 
otthonok felmelegítése az őszi-téli hónapokban 
a háztartások rezsiköltségeit elkerülhetetlenül 
megemeli. Ezt a terhet azonban jelentősen mér-
sékli a kormány által végrehajtott rezsicsökken-
tés, amelynek köszönhetően a családok évente 
átlagosan 110 ezer forintot takarítanak meg – 
jelentette ki Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára.

A kormány az elmúlt 
években három lépésben 
hajtott végre rezsicsökken-
tést, aminek következtében 
a távhő, a gáz és az áram 
ára átlagosan 25 százalék-
kal csökkent. Az intézke-
désre azért volt szükség, 
mert 2010-re a magas és fo-
lyamatosan növekvő rezsi-
kiadások miatt a magyar 

családok pénzügyi mozgás-
tere annyira leszűkült, hogy 
súlyosan megnehezítette a 
megélhetést, elmélyítette a 
szegénységet, növelte az 
inflációt, csökkentette a bé-
rek és a nyugdíjak értékét, 
gátolta a fogyasztást és a 
gazdaságot. 

A szocialisták kormány-
zásuk alatt háromszorosá-

ra emelték a gáz és duplájá-
ra az áram árát. 2010-re így 
a fizetésekhez viszonyítva a 
magyar családoknak volt a 
legdrágább a gáz és a máso-
dik legdrágább az áram ára 
az Európai Unióban. A csa-
ládok jövedelmük negyedét 
– a szegényebbek pedig a 
felét – költötték rezsire. A 
külföldi kézre került közmű-
szolgáltatók kormányzati 
támogatással 1040 milliárd 
forint profitot vittek ki az 
országból.

A 2010-es kormányváltás 
után az egyik első döntés a 
rezsiköltségek befagyasztá-
sa volt, majd 2013 és 2014 kö-
zött egy radikális rezsicsök-
kentés következett be. Első 
lépésben 2013 januárjától 10 
százalékkal lett olcsóbb a 
földgáz, az áram és a távhő. 

2013 novemberétől újabb 11,1 
százalékkal csökkentek a 
díjak. 2014-ben a gáz ára 
újabb 6,5 százalékkal, az 
áram ára 5,7 százalékkal, a 
távhő pedig 3,3 százalékkal 
csökkent.

A kormány intézkedései 
átlagosan 25 százalékkal 
szorították vissza a gáz, az 
áram és a távhő árát. A csa-
ládok ezzel a rezsicsökken-
tés kezdete óta összesen 821 
milliárd forintot takarítot-
tak meg, amiből az idei meg-
takarítás 179 milliárd. A ha-
tározott lépéseknek köszön-
hetően a magyar háztartá-
sok helyzete uniós szinten is 
jelentősen javult, mára ha-
zánkban az ötödik legala-
csonyabb az áram, és a má-
sodik legalacsonyabb a föld-
gáz ára.

Zér ó tolerancia a szemetelők ellen
Zéró toleranciát hirdetett Érd városvezetése 
az illegális szemetelők ellen. T. Mészáros András 
polgármester szerdai sajtótájékoztatóján hang-
súlyozta: amellett, hogy a lehető legnagyobb 
bírságot szabják ki a lefülelt elkövetőkre, még az 
adataikat is közzéteszik.

Érd városa évente százöt-
venmillió forintot költ az ille-
gális szeméthegyek felszá-
molására – legyen szó külte-
rületi sittlerakatról vagy a 
hulladékszigetek szélére he-
lyezett kommunális hulla-
dékról. Ez az összeg három-
szorosa annak, mint ameny-
nyibe a város új utcanévtáb-
láinak legyártatása, kihe-
lyezése kerülne.

Bár Érden nagy hagyomá-
nya van a széles körű város-
takarító akcióknak, az a 
szomorú tapasztalat, hogy a 
hulladék mindig újraterme-
lődik, ezért a városvezetés 
zéró toleranciát hirdetett az 
illegális szemetelők ellen. 
Mint T. Mészáros András 
múlt heti polgármesteri saj-
tótájékoztatóján hangsú-
lyozta, hajtóvadászatot indí-
tanak az elkövetők ellen, és 
a maximálisan kivethető 
pénzbírsággal sújtják őket. 
Az önkormányzat 34/2013. 
(XI.7.) rendelete szerint „kö-
zösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatar-
tást követ el, és természetes 
személy esetén 200 000 Ft-
ig, jogi személy esetén 

1 000 000 Ft-ig terjedő köz-
igazgatási bírsággal sújtha-
tó az, aki a köztisztasági 
rendelet 27. § (1) a), 27. § (1) 
c), 28. §, 33.§ (1), és a 34. 
§-ban foglaltakat megszegi”.

– Köztéri mobil kamerák 
segítségével szeretnénk azo-
nosítani az elkövetőket: 
nemcsak a rendszámokat 
tudjuk így ellenőrizni, ha-
nem a szemetelők is felis-
merhetők. A felvételeket 
nyilvánosságra is hozzuk – 
hangsúlyozta T. Mészáros 
András, hozzátéve: azokat, 
akik a közterületet használ-
ják szemétdombnak, ismer-
jék meg a szomszédaik, la-
kótársaik erről az oldaluk-
ról is.

– Minden technikai esz-
közt fel fogunk használni 
arra, hogy tetten érhessük 
az elkövetőket, akiket meg is 
fogunk büntetni. Reméljük, 
ez előbb-utóbb olyan vissza-
tartó erővel bír majd, hogy 
sem kül-, sem belterületen 
nem szemetelnek majd az 
emberek – mondta a polgár-
mester, aki egy esetet is em-
lített: volt olyan parkvárosi 
lakos, aki 3–4 köbméternyi 

szemetet hordott le a Duna-
partra, és azon bukott le, 
hogy a hulladékban benne 
voltak a saját számlái, leve-
lei is.

– A felelősségre vonáskor 
azzal védekezett, hogy azért 

tette oda, mert ez nagyon fel-
tűnő hely, és onnan biztos 
elszállítja majd a város. Ter-
mészetesen őt is megbüntet-
tük – zárta szavait a város-
vezető.

QQ Á. K.

Új utcanévtáblák
Egy-két éven belül jöhetnek az új utcanévtáblák: mint T. Mé-
száros András kérdésünkre elmondta, a jövő évi költségve-
tésbe várhatóan betervezik az új utcanévtáblák költségét. 
Mint azt az érdi lakosok tudják, a régi táblák sok helyütt kifa-
kultak, az írás elhalványodott rajtuk.
– Az új darabok legyártatása mintegy ötvenmillió forintba 
kerül. Szeretnénk zománctáblákkal ellátni a várost, hiszen 
ezek időtállóak, ha el nem lopják őket. Reméljük, erre nem 
kerül sor, annál is inkább, mert egy 130 darabból álló kame-
rarendszert tervezünk felállítani a városban – hangsúlyozta 
a polgármester.

Új főkapitány
Papp Károly r. altábornagy, 
országos rendőrfőkapitány – 
dr. Mihály István r. dandártá-
bornok, Pest megye rendőr-
főkapitánya javaslatára – 
2016. október 15-ei hatállyal 
indokolás nélkül visszavonta 
vezetői beosztásba történt 
kinevezését dr. Bozsó Zoltán 
c. r. dandártábornoknak, a 
Gödöllői Rendőrkapitányság 
vezetőjének, valamint Pintér 
Lajos r. alezredesnek, az Érdi 
Rendőrkapitányság vezető-
jének.
Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság vezetője a Gödöllői 
Rendőrkapitányság vezeté-
sével Lajmer György r. alezre-
dest, az Érdi Rendőrkapitány-
ság vezetésével dr. Szellák 
Norbert r. őrnagyot bízta 
meg 2016. október 16-ai ha-
tállyal.

Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság

Molotov-koktél
Emberölés kísérlete miatt in-
dult eljárás, miután valaki 
gyúlékony anyagot dobott 
hétfőre virradóra egy érdi 
családi házra. Az épületben 
négyen tartózkodtak, de 
senki nem sérült meg. Az in-
gatlan előtt parkoló személy-
autó eddig ismeretlen körül-
mények között kiégett, való-
színűleg felgyújtották. A 
rendőrség a helyszíni szem-
lét szakértők bevonásával 
kezdte meg. Csámpai Attila, a 
Pest megyei Katasztrófavé-
delem szóvivője elmondta, 
hogy hétfőn éjfél után érke-
zett a bejelentés, hogy Érden 
a Kalotaszegi utcában egy 
gépkocsi ég teljes terjedel-
mében. A lakásban is kisebb 
tűz keletkezett, amit az ott 
tartózkodók eloltottak az 
Érdi Hivatásos és a Tárnoki 
Önkéntes Tűzoltók érkezése 
előtt. A lángoló gépkocsit 
egy vízsugárral eloltották a 
tűzoltók.
A Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság hatósági 
eljárás keretében vizsgálja a 
tűz keletkezésének okát és 
körülményeit.
 Munkatársunktól

HÍRHASÁB

Köztéri mobil kamerák segítségével azonosítják az elkövetőket
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Munkáival leginkább arra hívja fel a figyelmün-
ket, amit a hétköznapokban alig vagy egyálta-
lán nem veszünk észre. Benkóczy Péter tárlatán 
szépséges és békés tájakon barangolhatunk, s az 
ősz ezernyi színében és fényében gyönyörköd-
hetünk.

Már több mint félszáz kiál-
lításán van túl, pedig a festé-
szet csak a 90-es évektől fog-
lalkoztatja. Hiába a korán 
felfedezett rajztehetsége, az 

élet mégis messze sodorta a 
művészettől. Olaj- és gázipa-
ri mérnökként szerzett dip-
lomát, s a felelősségteljes 
napi feladatok sokáig háttér-

be szorították az alkotói 
kedvet. Ám a lelke mélyén 
továbbra is élt benne az ön-
kifejezés vágya, hiszen apai 
nagyanyja is festett, nagy-
apja, az egri líceum tanára 
és címzetes igazgatója pedig 
a kor jeles írója volt. Így mi-
után nyugdíjba ment, felesé-
ge biztatására kezdett el ő is 
alkotni. Végtelen szorgalom-
mal igyekezett behozni a le-
maradást, s autodidakta-
ként főként a gyakorlatban 
sajátította el mindazt, amit a 
tájképfestészetről tudni kell.

Rengeteg alkotótelepen vett 
részt, mestereinek Vargha 
Lászlót, Zórád Ernőt, Pósa 
Edét, s leginkább Gonda Zol-
tánt tekinti. Utóbbi a kalota-
szegi Nagypetri Művésztelep 
vezetője, Benkóczy Péter pe-
dig alapító tagja és szervezője 
ennek a 15 évvel ezelőtt indult 
művésztelepnek. Innen ered 
az erdélyi tájvilághoz való szo-
ros kötődése is.

Feledy Balázs művészet-
történész szerint a festő ak-
varelljein és pasztellképein 
egyaránt remekül érvénye-
sül az a technikai tudás, 
amellyel magas szakmai 

A Poly-Art alkotója Tárnokon

Har mónia és nyugalom a természet sokszínűségében

Alkotás közben az érdi Czabai-kerti alkotótáborban

Sze rzői est az IRKA-ban
Vérbeli pedagógus, aki a saját bemutatkozását is 
témakörökre bontotta, mint a novelláit. Az Érdi 
Irodalomkedvelő klub legutóbbi rendezvényén a 
természetet és az utazást kedvelő és a szülőfalu-
jára felettébb büszke prózaíró mesélt magáról.

Hat, számára fontos téma 
köré csoportosította bemu-
tatkozó estjét Szabó Ilona 
Valéria, aki pár éve csatla-
kozott az IRKA körhöz. Az 
ember fejében megszületik a 
mondanivaló, s elkezd írni – 
így fogalmazott a kezdetek-
ről, mintha ez a világ legegy-
szerűbb dolga lenne! „Civil-
ben” angoltanár, korábban a 
Vörösmarty gimnáziumban 
óraadó pedagógus volt. Som-
fai Istvánnal beszélgetve el-
árulta: bár saját gyermekkel 
nem áldotta meg a sors, szé-
lesebb családja gondoskodott 
róla, hogy mindig sok nebuló 
vegye őket körül.

Szabó Ilona Valériát első-
ként a családi kötődések, a 
nagyszülők és az unokák 
kapcsolata ihlette meg. De 
majdnem ennyire érdekli, iz-
gatja a természet. Az írónő 
elárulta: gyakran előfordul, 
hogy egy-egy témával beha-

tóbban foglalkozik, rákeres, 
utánajár, hozzáolvas. Ez 
azért is jó módszer, mert 
közben újabb, feldolgozásra 
kínálkozó ötletek, témák is 
felmerülnek.

Mint ahogyan 
a szeretett szü-
lőfaluja, Kismar-
ja is a megíran-
dó történetek 
kincsesbányája. 
A település lako-
sa i  roppant 
büszkék a Bocs-
kai fejedelemhez 
kapcsolódó tör-
ténelmi emlé-
kekre. Ő pedig 
szülőföldjéhez 
szorosan kötődő 
prózát ír, aho-
gyan az utazási élmények is 
megihletik.

Mivel Valéria férje is angol-
tanár, főként idegennyelv-ta-
nulás céljából évente több 

hetet töltenek el utazással, de 
leginkább barátoknál, isme-
rősöknél szállnak meg, akik-
nek alkalomadtán viszonoz-
zák a vendéglátást. Így jutot-
tak el nemcsak európai or-
szágokba, hanem más konti-
nensre is, s az ott szerzett él-
mények és tapasztalatok fel-
felbukkannak írásaiban.

Az elhurcoltak emlékére 
kiírt irodalmi pályázaton dí-
jat nyert novellájával. Fontos 

számára az egyensúly, de az 
sem baj, ha olykor kibille-
nünk belőle, mert rákény-
szerít bennünket a helyes út 
keresésére. n B. E.

Szabó Ilona Valériával Somfai István beszél-
getett

Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület

meghívja Önt és ismerőseit 

az

1956. évi forradalom 60. évfordulója

alkalmából szervezett

Lengyel Június, magyar Október - 1956 Lengyelországban és Magyarországon
c. előadásra.

2016. október 22. (szombat) 15 órakor

Előadást tart:

Dr. Lagzi Gábor,
egyetemi adjunktus (Pannon Egyetem, Veszprém)

Támogatók:

,

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZATA

Helyszín/Miejsce: Csuka Zoltán Városi Könyvtár
2030 Érd, Hivatalnok u. 14. Tel. (23)365-470

www.csukalib.hu; www.erdlemke.hu

Szervező:
Oláh Zoltán, órás – Érd, Budai út 26.

www.oraborze-erd.hu
+36-30-251-98-43, +36-23-361-583

ÓRABÖRZE ÉRDEN
2016. október 30-án
az Érdi Vigadóban!

(2030 Érd, Alsó u. 2.)

ÉRTÉKBECSLÉS, VÉTEL,
ELADÁS, CSERE

Belépődíj: 1.000 Ft/fő
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A
DIÓSDI GELLÉRT KÓRUS

jó fülű, énekelni szerető
új tagokat keres

életkortól függetlenül
a tenor, basszus és szoprán

szólamaiba!
Próbák kedden 18.30 – 21.00 Diósdon
a Kék Géza Közösségi Házban
Érdeklődni: 06 30 402 15 32
www.gellertkorus.hu
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AAMargiigitttttai Stúdió Rajz és KreatívMűheely
FFotó alapján portré készítését vállaljja
Már most gondolj a karácsonyra

Eggyyggyedi ajándék kihagyygyhatatlan lehetősség

Elérhetőségeink: 06 20 32 48 435
margittai.studio@gmail.com

A portrék grafittal, pasztellkrétávall
vagyygy szénnel készülnek.

A5-ös 3990-Ft, A4-es 4990-Ft.
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szintre emelte a művészi vi-
lágát. Akvarelljeit sem festi 
túl, hagyja lélegezni a pa-
pírt, ezáltal a frissesség, ele-
venség sugárzik belőlük. 
Mindig megtalálja azt a pon-
tot, amitől a képei nem érzel-
gősek, csupán érzelmesek. 
Tíz éve él és alkot városunk-
ban, s két esztendeje csatla-
kozott a Poly-Art Képzőmű-
vészek Érdi Közösségéhez.

Legutóbb készült, főként 
őszi tájképeivel a tárnoki 
Művelődési Ház Rösler End-
re-termében találkozhatnak 
a művészetkedvelők. E gyö-
nyörű évszak ezernyi színét 
és fényét idéző kiállítását a 
múlt hét keddjén Somfai Ist-
ván, a Poly-Art elnöke nyi-
totta meg. Kiemelte: Benkó-
czy Péter festményein nem-
csak hazai tájakkal talál-
kozhatunk, hiszen az erdélyi 
és horvátországi utazások 
élményei is bőven megihlet-
ték a szerzőt. Az érintetlen 
természet, a falvak és a vá-
rosok megkapó utcarészle-
tei, a tanyavilág csendje és a 
mulandóság is gyakran 
megihleti. Tudatosan kerüli 
a harsány, izgató színeket, 

pasztell piktúrája pihentető 
szemnek és léleknek egy-
aránt. A mai, viszályokkal, 
ellentmondásokkal és kérke-
désekkel teli, agresszív vilá-
gunkban szükségünk van a 
képeiből áradó harmónia, a 
szinte tapintható nyugalom 
megtapasztalására, így jól-
esik lecsillapodni, megpi-
henni e tájképek társaságá-
ban. Bár a művész ritkán 
helyez el emberi figurákat a 
képein, mi odaképzelhetjük 
magunkat, amint egy-egy 
erdőszéli, folyóparti vagy út-
széli sétát teszünk a ragyo-

gó őszi napsütésben, s köz-
ben a különleges fényekben, 
árnyakban, a pihenni készü-
lő természet sokszínűségé-
ben gyönyörködünk – fogal-
mazott Somfai István.

A megnyitó perceit Ábel 
Csaba gitárzenével, az IRKA 
tagjai versekkel színesítet-
ték. Benkóczy Péter tájképe-
it az érdi Hungarikum Klub 
javaslatára, 2014-ben felvet-
ték az érdi Települési Érték-
tárba. Tárnoki kiállítása a 
hónap végéig megtekinthető 
a helyi kultúrházban.

QQ Bálint Edit

A Poly-Art alkotója Tárnokon

Har mónia és nyugalom a természet sokszínűségében

Benkóczy Péter: Présházak

Hid akká váló gesztusok
Neve és művészete 
korántsem ismeretlen 
városunkban. Az Érdi 
Művésztelep alkotója-
ként számos alkalom-
mal jelentek meg alko-
tásai a közös tárlatokon. 
Egyéni kiállítását a 
jövő péntektől először 
láthatják az érdiek.

Győrffy Sándor Kapolcson 
született, 1970-ben Budapest-
re költözött. Művészcsopor-
tokban és idős mesterek mel-
lett tanult festészetet és grafi-
kát. Később tizenegy európai 
országban dolgozott különféle 
művésztelepeken, i l letve 
szimpóziumokon. Ösztöndí-
jasként hosszabb időt töltött 
Nyugat-Berlinben és az Egye-
sült Államokban. Rendkívül 
sokoldalú művész, számos 
műfajban otthonosan mozog. 
Egyedi és sokszorosított gra-
fikát, fotót, festményt és szob-
rokat is készít, olykor foglal-
kozik térberendezéssel, land-
arttal és performansszal. Ed-
dig 45 országban vett részt 

önálló kiállításon és 170 or-
szágban csoportos tárlatokon.

Szürrealista, expresszív és 
szimbolista képekkel indult a 
pályáján. Szívesen készített 
fotókat és kollázsokat is, de 
politikai témákkal is foglalko-
zott. Képein létező és elkép-
zelt formák, organikus és geo-
metrikus alakzatok 
váltják egymást. Alko-
tásai leginkább keret 
nélküliek. Vibráló, moz-
gó sávok, vonalak, át-
lók, dinamikusan te-
remtett festéknyomok, 
gesztusok, amelyek vil-
lanásokká, kapukká, 
ablakokká és hidakká 
válnak. Kifinomult 
színvilággal él, harmo-
nikus színeket használ.

Győrffy Sándornak a 
közelmúltban jelent 
meg A csend pillanata 
című kötete, amelyben 
az 1987 és 2013 között 
készült festményeiből 
válogatott, de az igényesen ki-
vitelezett albumban a hetve-
nes és nyolcvanas években 
készített képeivel is találkoz-
hatunk. Könyvével így valójá-
ban az eddigi képzőművészeti 

munkásságának átfogó bemu-
tatását kínálja.

Képei címét már alkotás 
közben kitalálja, amelyek 
gyakran különlegesek, elgon-
dolkodtatóak és sokatmondó-
ak. Például: Emberi szétesé-
sek, A világ teremtésének ün-
nepe vagy a Hajlítások.

Győrffy Sándor érdi, Emlé-
kezés című kiállítását Novot-
ny Tihamér művészeti író 
nyitja meg október 28-án, 18 
órakor a Városi Galériában.

QQ B. áBrahám

Győrffy Sándor Emlékezés című kiállítá-
sa október 28-án, 18 órakor nyílik a Vá-
rosi Galériában  (Fotó: hegyvidek.hu)

 

MEGHÍVÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK 

 
AZ ÉRDI KAMARAZENEKAR 

1956-os forradalom emlékére rendezett 
ünnepi hangversenyére 

 
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 

Időpont: 2016. október 23-án (vasárnap) 12.15 órakor, 
Érd MJV Önkormányzatának ünnepi megemlékezését követően 

 
 

MŰSOR: 
a 135 éve született Bartók Béla művei 

 

1. Román táncok 
2. Vázlatok és Bagatellek 
3. Öt egyneműkar zenekari kísérettel (Huszárnóta, Ne menj el, 

Resteknek nótája, Bolyongás, Cipósütés) 

Közreműködnek: a MediCantare Leánykar, valamint 
Mézes Gyöngyi (ütő és zongora), Bujdosó Márton (zongora), 
Szabó János és Dömsödi Mihály (blockflöte) 

 
 

Karnagy: Tőri Csaba 
Koncertmester: Czidorné Kerecsányi Erika 

 
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
 

A zenekar fő támogatója az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓK
FANYÍLÁSZÁRÓK

AALLUU PPOORRTTÁÁLLOOKK ÉÉSS TTÉÉLLIIKKEERRTTEEKK
GARÁZSKAPU ÉS TETŐABLAK
Napvitorlák, napellenzők, zsalúziák (akár motoros is!)
Redőnyök, párkányok, takarólécek, kilincsek, beltéri ajtók
BONTÁS, BESZERELÉS, FALJAVÍTÁS GARANCIÁVAL

Részletekről érdeklődjön személyesen!.

MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓK

JÖNNEK A HIDEGEK,
rendeljen 3-rétegű üveget!
Most gyártói áron nagyon megéri!

EMAAJTÓ-ABLAKGYÁRTÓCENTRUM
2030 Érd, Iparos u. 30. www.ema.hu

: 70/608-0808 | : erd@ema.hu

41
06

14

Szendvicspanel tetőre
és oldalfalra készletről!

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147. • 06-70-633-3600 • info@martonacel.hu

Trapéz- és cserepes lemezek széles választéka,
színes és famintás síklemezekdekorációs célra is!

Szigetelt tetőpanel PUR töltettel
bruttó4763Ft/m2-től

Szigetelt fal panel PUR töltettel
bruttó4318Ft/m2-től
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,
VASÚTMODELL, TEREPASZTAL

– LÁTVÁNYOS KIÁLLÍTÁS – 

2016. november 11–12–13.

LÁTOGATHATÓ: pénteken 9–18,  szombaton 10–18, vasárnap 10–17 óráig.

JEGYÁRAK: felnőtt 900 Ft; családi (2 felnőtt, 2 gyerek) 2000 Ft;  
 gyermek, nyugdíjas 500 Ft; csoportos (15 fő felett) 400 Ft/fő 

Az ÉrdTV péntektől vasárnapig az 1956‑os forradalom és 
szabadságharc 60. év for du lójára emlékezik. Martinidesz 
László filmrendező1956‑ról készült alkotásait lát hat ják a 
nézők, valamint a nemrégiben, a Földrajzi Múzeumban 
rendezett konferencia előadásait vetíti le a csatorna.
Elsőként a Dr. Szobonya Zoltán 56‑os mártír című filmet 
mutatják be október 21‑én, 20 órai kezdettel. Dr. Szobonya 
ügyvéd volt, a jánoshalmi és mélykúti forradalmat vezette, 
a polgári demokráciáért küzdött. 1957‑ben „A demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdemé‑
nyezés és vezetésének bűntette” vádjával letartóztatták, 
koncepciós perbe fogták, majd 1958. szeptember 29‑én, 
Kecskeméten kivégezték. 1989‑ben rehabilitálták és a 301‑
es parcellában családja újratemette.
Műsorrend az 1956‑os forradalom 60. évfordulója alkalmá‑
ból az ÉrdTV‑n:

Október 21., péntek
20.00 óra:  Dr. Szobonya Zoltán 1956‑os mártír (Dokumen‑

tumfilm, rendező: Martinidesz László)

21.00 óra:  Az 1956‑os forradalom eseményei Érden (dr. 
Stenczinger Norbert történész előadása)

Október 22., szombat
17.30 óra:  Kecskemét – 1956 (Dokumentumfilm, rendező: 

Martinidesz László)
20.00 óra:  Tatabánya – 1956 (Dokumentumfilm, rendező: 

Martinidesz László)
21.00 óra:  Az 1956‑os forradalomhatása Érden (Pergel 

Antal történész előadása)
Október 23., vasárnap
9.30 óra:  Pécs – 1956 (Dokumentumfilm, rendező: Marti‑

nidesz László)
17.15 óra:  A magyar emigráció az ENSZ‑jelentések és 

dokumentumok tükrében (dr. Kecskés Gusztáv 
történész előadása)

17.30 óra:  Békéscsaba – 1956 (Dokumentumfilm, rendező: 
Martinidesz László)

20.00 óra:  Székesfehérvár – 1956 (Dokumentumfilm, 
rendező: Martinidesz László)

21.00 óra:  Emigráns tudósok négy világrészen (dr. Kubassek 
János múzeumigazgató előadása)

Hogy merre vannak a Zöld-
foki szigetek, azt 1455-ig 
senki sem tudta. A lakatlan 
vidéket portugál hajósok 
fedezték fel. Ők és később 
angol, holland telepesek 
által behurcolt nyugat-afri-
kai rabszolgák népesítették 
be a szigetet, természetes 
hát, hogy zenéjük, a morna 
is többféle hatás keveréke. 
Meglepő módon nem annyi-
ra az afrikai hatás erős, inkább 
az olyan vidám műfajok, mint 
a portugál balladaköltészet-
ből kinőtt modinha és a fado 
vagy a blues. Az elvágyódás, 
fájdalom, honvágy, nosztal-
gia leggyakoribb életérzése 
dalba foglalva a sodade, Évo-

ra pedig a „morna királynője”.
Pályája, bár más okból, de 

rendkívül hasonlít a Buena 
Vista Social Club tagjaiéhoz. 
Egész életében zenélt, de vi-
lághírűvé csak élete utolsó 2 
évtizedében vált. 1941-ben 
született, hivatalos zenei ne-
velését iskolája egyházi kóru-
sában kapta. Tizenhat évesen 
kezdett énekelni szülővárosa, 
Mindelo egyik kocsmájában. 
Már a 60-as években készül-
tek felvételei, de világhírűvé 
47 évesen, egy francia turné 
után vált. A Miss Perfumado 
című negyedik albuma a vi-
lágzene egyik legkeresettebb 
előadójává tette, a CD-n ta-
lálható egyik legismertebb 

dala, a Sodade. Világhírű éne-
kesként is mezítláb lépett fel, 
dalai szünetében szesszel és 
szivarral frissítve magát.

Lassan öt éve, hogy a „me-
zítlábas díva” hangját már 
csak lemezről hallhatjuk. 2011 
decemberi halálakor kétna-
pos nemzeti gyászt hirdettek. 
12 lemeze mellett, amelyek 
közül a Voz d’Amor Gram-
my-díjat kapott, 2010-ben, 
miután már nem tudott kon-
certeken fellépni, megjelent 
egy dupla lemezes válogatás, 
a The Essential, 32 számmal, 
összegezve életművét.

A CD megalálható a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtárában.

TÉVÉ

Dokumentumfilmek 1956-ról

ZENE

Ces ária Évora: The Essential

Dalok régről és 

nemrégről
Vendég: Szabó Tamás

szerzői estje

2016. 11. 18. 19 óra

Jegyek vásárolhatók 4000–5500 forint 
közötti áron a művelődési központban

ÉRDI FIATAL ALKOTÓK
kiállítása a Szepes Gyula Művelődési Központban

2016. november 4-én 18 órakor
A tárlatot megnyitja: 

Jónás Csongor grafikusművész
Közreműködik: az organism zenekar

A kiállítás alkalmából bemutatjuk  
a Mustra – Érdi Fiatal Alkotók katalógusát.

KIÁLLÍTÓK: Bácsi  Renáta, Bacskai Beatrix, Dózsa-Tóth Sarolta,  
Fényes András, Foltin Fanni, Forgács Eperke, Gerlinger Csilla  
Ágnes, Gyertyánági Lívia, dr. Hudák Mariann (Maja), Karaffa 
Marianna, Kiss Dorottya, László Emőke, Lukácsi Andrea, 
Ponyiczki Szilvia, Sziládi Szabolcs, Szollár Katalin, Tóth  
Levente, dr. Urbán Liliána, Varga Ildikó, Vastag Zsófia,  
V V V L[ A N [] (Wulcano)

A kiállítás megtekinthető: 2016. november 30-ig  
a művelődési központ nyitvatartási idejében. (Érd, Alsó u. 9.)

11hirdetés  | 2016. október 19. |
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OKTÓBER 23.
A SZABADSÁG NAPJA

MEGEMLÉKEZÉS  ÉS KOSZORÚZÁS 
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 60. ÉVFORDULÓJÁN

10.30 ÓRA: EMLÉKTÁBLA-AVATÁS  A MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM FŐBEJÁRATÁNÁL (Budai út 4.) n 11 ÓRA: ÜNNEPSÉG 
ÉS KOSZORÚZÁS n ÜNNEPI BESZÉDET MOND: T. MÉSZÁROS ANDRÁS POLGÁRMESTER n KÖZREMŰKÖDIK A LENDVAI 
FÉRFIKÓRUS, KARNAGY TÓTH CSABA n 1956, TE CSILLAG! FALUDY GYÖRGY, KARÁDY KATALIN ES MÁRAI SÁNDOR  
TALÁLKOZÁSÁNAK SZÍNPADI TÖRTÉNETE. KÖZREMŰKÖDNEK: TUREK MIKLÓS, SZÉLES TAMÁS SZÍNMŰVÉSZEK, SZÍN-
PADRA ÁLLÍTOTTA: TOLLÁR MÓNIKA DRAMATURG. n AZ ÜNNEPSÉG HELYSZÍNE: VÁROSKÖZPONT, AZ 1956-OS EMLÉK-
MŰ TERE. n AZ ÜNNEPSÉG UTÁN A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN: BARTÓK 135 – AZ ÉRDI KAMARAZENEKAR KONCERTJE.

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával.

A Szepes Gyula 
Művelődési Központ 

termei bérbe vehetők 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető 
célokra. Információ:  

Bakó Beatrix  
06 23/365-490/105

KIÁLLÍTÁSOK

KAMARATEREM
Hollósi Zsófia: FÉNYképeim RÓLATOK
Megtekinthető október 29-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA

Érd védett természeti értékei
Sebők Ferenc fotókiállítása
Megtekinthető november 15-ig

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Csipkealkotások
Brlik Irén Eszter kiállítása

KLUBÉLET

DUNA-ART FOTÓKLUB
Őszi fotóstúra részleteinek megbe-
szélése
Október 25-én, kedden 18 órakor

KERTBARÁTKÖR
Növény- és szaporítóanyag csere-
bere
Lakótelepi Klubövezet, Enikő u. 2.
Október 21-én, pénteken 17 órakor

MERIDIAN TORNA
Ingyenes gyakorló klub
Hétfő és kedden 9 órakor

VITALITÁS KLUB
Számítógépes kérdések, válaszok
Előadó: dr. Dániel József
Október 24-én, hétfőn 17 órakor

MŰSORVÁLTOZÁS!
Felhívjuk kedves 

színházlátogatóink figyelmét, 
hogy a 2016. november 20-ára 

meghirdetett LÉPJÜNK 
OLAJRA című előadás helyett 

az ANCONAI SZERELMESEK 
című darab kerül bemutatásra.
Szereposztás: Csengeri Attila, 

Gregor Bernadett, Cseke 
Katinka, Köllő Babett, Baronits 
Gábor, Nyári Dia, Kecskeméti 

Roland, Gieler Csaba.
Megértésüket köszönjük!

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás: Keddtől vasárnapig 10-től 
18 óráig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft, a ked-
vezményes jegy ára 500 Ft, tárlatve-
zetési díj 3000 Ft kiállításonként

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné 
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu

FELNŐTTKÖNYVTÁR

KÖNYVAJÁNLÓ
Őszi kertgondozás, tennivalók a ker-
tekben
Október 23-ig
Őszi lakásdíszítés
Október 24-től

PROGRAM
Lengyel június, magyar október

1956 Lengyelországban és Magyarorszá-
gon. Előadó: dr. Lagzi Gábor
Október 22-én, szombaton 15 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁSOK
Tökfesztivál
Kreatív foglalkozás
Szüreti szokások, mulatságok
Vidám, zenehallgatással, népi gyermek-
játékokkal egybekötött foglalkozás
Október hónapban

BABA-MAMA KLUB
Anyukáknak és babáknak kb. 7 hó-
napos kortól 3–4 éves korig
A foglalkozásokon való részvétel ingye-
nes, de a helyek korlátozott száma miatt 
előzetes bejelentkezést kérünk!
Október 21-én, pénteken 10–11 óra

MESESZOMBAT
Szüreti mulatság és néptánc  
Némedi-Varga Tímeával
Október 22-én, szombaton 10.30 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR

ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA
Zenés foglalkozás óvodásoknak és 
kisiskolásoknak
Október hónapban

ZENEI KLUB
Az Érdi család Érden
Vendégeink: É. Szabó Márta, Érdi Sándor 
és Érdi Tamás
Október 27-én, csütörtökön 18 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

13műsor  | 2016. október 19. |

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

Foglalkozásokra csoportokat 
csak előzetes egyeztetés után 
tudunk fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 
személyesen, ahol a 

foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és megértésüket 

köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig

TÁRLAT
Jarmeczky István festőművész  
kiállítása
Megtekinthető október 22-ig

EMLÉKEZÉS
Győrffy Sándor festőművész  
kiállítása
Megtekinthető október 29-től

OkTóBer 24., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 2016–2017. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Hévíz SK
21:10 Top Gun vadászok
 amerikai dokumentumfilm, 1997
22:00 Fény-kép
 kulturális magazin
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

OkTóBer 25., keDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép
 kulturális magazin
20:00 Chaplin szereti a zenét  
 – jazz sorozat
 Hardware Fusion 
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
 Spiró György
22:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Fény-kép
 kulturális magazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

OkTóBer 26., SZerDA
19:00 Híradó

19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem    
 90/16. rész 
21:00 Megigézve
  színes, angol–új-zélandi–ausztrál 

filmdráma, R: Michael Langklin, 1986 
22:40 Sztárportré 68. rész
23:10 Fogadóóra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó

OkTóBer 27., CSÜTÖrTÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra
 Kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 69. rész
20:30  2016–2017. évi női kézilabda-baj-

nokság
 DVSC TVP–Érd
22:00 Mozgás
 sportmagazin
22:30 Fény-kép
 kulturális magazin
23:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

OkTóBer 28., PÉNTek
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 82. rész
20:00 Sztárportré 68. rész
20:30 Globo Világjáró 44. rész

21:00 Valaki az ajtó mögött
  színes, amerikai thriller, R: Nicolas 

Gessner, 1971
 16 éven felülieknek!
22:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó

OkTóBer 29., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 45. rész
20:00 Megigézve
  színes, angol–új-zélandi–ausztrál 

filmdráma, R: Michael Langklin, 1986 
21:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:10 Fény-kép
 kulturális magazin
22:40 Bibliai Szabadegyetem    
 90/16. rész 
23:40 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója

OkTóBer 30., VASÁrNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-kép
 kulturális magazin
21:00 Valaki az ajtó mögött
  színes, amerikai thriller, R: Nicolas 

Gessner, 1971
 16 éven felülieknek!
22:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:10 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré – sztárok a 

mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Bigyó
  Az Érd FM 101.3 technológiai 

magazinja
20.00 Bigyó előző adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

11.00 Bigyó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00  Rockbarlang Gidófalvi 

Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 

dzsesszmagazinja
20.00 Kis esti zene

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.

HALÁSZ JUDIT KONCERTJE
2016. november 6. 11 óra

Belépő: 2500 Ft (3 éves korig ingyenes)
Jegyek elővételben kaphatók a művelődési központ 

pénztárában munkanapokon 10–18 óra között.



14 | 2016. október 19. |    hirdetmény

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”

 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  PÁL YÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Lakosságszolgálati Iroda,  Építéshatósági Csoport,

építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz
szolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltő-
je által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
1. sz. melléklet 15. a) pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 ellátja az általános építéshatósági feladatokat, így különösen:
•	 ellátja az építési, az összevont, a bontási, a használatbavételi, a 

fennmaradási engedélyezési eljárással, az engedély hatályának 
meghosszabbításával, az országos építési követelményektől való 
eltérési engedélyezéssel, továbbá a használatbavétel, a jogutód
lás, a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység 
tudomásulvétellel kapcsolatos építéshatósági feladatokat, gon
doskodik a szakhatóságok megkereséséről, a helyszíni szemlék 
lebonyolításáról, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági határoza
tok és végzések szabályszerű előkészítéséről, végrehajtásáról;

•	 ellátja a telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szakhatósági fel
adatokat;

•	 ellátja a hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások 
kiadásával kapcsolatos feladatokat;

•	 az engedélyezési eljárással összefüggő kötelezési és ellenőr
zési feladatai során gondoskodik az építményekre vonatkozó 
általános érvényű településrendezési és építési követelmények 
érvényre juttatásáról, a helyi építési szabályzatban foglalt ren
delkezések betartásáról.

•	 építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: építés
hatósági ügyintéző, döntéselőkészítő munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény meg
állapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Pol
gármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magas

építő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, 
főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) 
vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű tele
pülésmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség, vagy

•	 alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruk
tőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, 
mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, 
szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztat
lan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert szakképzettség,

•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 államigazgatásban, építésügyi hatósági területen eltöltött 

gyakorlat,
•	 közigazgatási szakvizsga,
•	 informatikai ismeretek,
•	 építésügyi vizsga.

Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, 

terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai 

önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. november 7.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további információt Mohos Gáborné építéshatósá
gi csoportvezető nyújt, a 0623522300/236os mellék telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármes

teri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 14/934/18/2016., valamint a mun
kakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

•	 személyesen, dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix, Személyzeti 
Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három 

hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
•	 a kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikö

tésével.

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Időseket Ellátó Központ

ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: Az ellátottak testilelki jólétének 
biztosítása. Az egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok 
koordinálásával részt vesz a preventív, egészségmegőrzési, 
egészségfejlesztési folyamatokban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. Segíti a gyógyítómegelőző te
vékenység hatékony működését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános ápoló és asszisz

tens, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem
jén Szilvia nyújt, a 0623520362es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/997/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
ápoló;

•	 elektronikus úton, Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu email címen keresztül;

•	 személyesen, Demjén Szilvia, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma u 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be. 
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

Érd i Építészeti Nívódíj
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 217/2016.
(IX.29.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban 
létesült épületek építészeti értékeinek díjazására.
A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő meg
valósult épületek mintaként szolgáljanak a városunkban egyre növekvő 
számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet 
alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, tervezők, kivi
telezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény 
figyelmét felhívjuk épített környezetünk alakításának fontosságára.
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult város
építészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) 
részt vehet minden olyan személy, aki a megvalósításában felelős 
tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. Évente 2 díj adományozható.
A pályázatot 2016. október 28-ig kell az érdi Polgármesteri Hi-
vatal főépítészéhez személyesen vagy postán eljuttatni. (Postai 
úton benyújtott pályázatok esetében a benyújtási határidőn a postára 
adás napját kell érteni.)
A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által ado-
mányozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormány-
zati rendelet szerinti összeg, díjazottakként 200 000 Ft áll 
rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói emlékplakettet és 
oklevelet vehetnek át.
A pályázati kiírás, az ezzel kapcsolatos bővebb információk és a nevezési 
lap 2016. október 6ától beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgár
mesteri Hivatala Főépítészi Csoportjánál (2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 
209.), ill. a www.erd.hu honlapról letölthető.
További felvilágosítással Korsós Mónika szolgál a 0623522396 tele
fonszámon.
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OLI   MPIKONOK TÁMOGATÁSA
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag támogatja 
az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó, érdi lakóhellyel 
rendelkező sportolókat.
Támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező sportolók, akik az olimpiai játékokra kijutási 
eséllyel indulnak kvalifikációs tornákon.
A kérelemhez mellékelni kell:
•	 a sportoló sportszakmai önéletrajzát,
•	 igazolást az adott sportág országos szakszövetségétől.
A kérelmek benyújtási határideje: 2016. október 28.
A beérkezett kérelmek elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Sport és Ifjúsági Bizottsága dönt.
Az elnyert támogatás felhasználásáról az önkormányzat a spor-
tolóval külön támogatási szerződést köt, amely tartalmazza a 
támogatás elszámolásának szabályait.
A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri 
Hivatal sportreferense ad Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) személyesen 
vagy telefonon, a 06-23/522-300 251 melléken.

Érd MJV Önkormányzat
Sport és Ifjúsági Bizottsága

FELHÍVÁS
Bursa Hungarica  

Ösztöndíjpályázatra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve, a 38/2016. (IX.22.) KÖMÜB 
határozata alapján ezennel kiírja 2017. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók,  

valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támo-
gatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 
18.§ (2) bekezdése alapján kizárólag az önkormányzat illetékességi te-
rületén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) regisztráció 
szükséges, majd a pályázatot kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva, a kötelező mellékletek csatolásával lehet benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje:

2016. november 8.
A részletes pályázati felhívások a www.erd.hu honlap Pályázatok, állás-
hirdetések rovatából letölthetők, vagy átvehetők a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza).

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Idősek Klubja

szociális és mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: saját otthonukban élő idősek 
részére biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését kulturált 
körülmények között. Segítséget nyújt szociális problémák 
megoldásában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésé-
ben, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak tá-
mogatásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 

szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi vég-
zettség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedés-
elemző, pszichológus,

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem-
jén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/999/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
szociális és mentálhigiénés munkatárs;

•	 elektronikus úton Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen, Demjén Szilvia, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Időseket Ellátó Központ

szociális és mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: a szakma irányelveinek megfe-
lelően szervezi és irányítja az Idősek Otthonában élő gondo-
zottak foglalkoztatását. Szervezi és előkészíti az intézmény 
tradicionális ünnepeit, rendezvényeit. Biztosítja a személyre 
szóló bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, a hitélet 
gyakorlásának feltételeit. Segíti az intézményen belüli kiskö-
zösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 

szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi vég-
zettség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedés-
elemző, pszichológus,

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem-
jén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/998/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
szociális és mentálhigiénés munkatárs.

•	 elektronikus úton Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül

•	 személyesen: Demjén Szilvia, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be. 
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi 

telefonszámokon, illetve e-mail 
címen tehet bejelentést 0–24-ig:

06-30-2000-890,  
06-30-621-2596

macsotay.polgarorseg@gmail.com
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Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Időseket Ellátó Központ

házi szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: a gondozás-ápolást igénybevevő 
személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakókör-
nyezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai és köz-
egészségügyi előírások betartásával területi gondozási fel-
adatok ellátása. Személyes higiénével kapcsolatos feladatok, 
a gondozási környezetében végzett feladatok, élelmezés, 
egészségügyi ellátási feladatok
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános ápoló és asszisz-

tens, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 
7. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/1018/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
házi szociális gondozó;

•	 elektronikus úton Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen, Demjén Szilviánál, 2030 Érd,  
Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be. 
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Hajléktalanszálló

mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 
89–91.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: a szakmai irányelveknek meg-
felelően a Hajléktalanszállón élők gondozása, bekerülésük 
okának megszüntetése érdekében, személyre szabott bánás-
mód alkalmazása mellett.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 

szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi vég-
zettség mentálhigiénés végzettséggel,

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 
7. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/1017/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
mentálhigiénés munkatárs;

•	 elektronikus úton Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen, Demjén Szilviánál, 2030 Érd, Emma 
utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt szakirányú főiskolai vagy 
egyetemi diplomával lehetséges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel-
tételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

Mécsesek égnek
az Érdi Kőrösi Csoma Sándor  

Általános Iskolában
Döbbent csend van az iskolában.

Könnyek a tanárok és a diákok szemében.
Tragikus hirtelenséggel, életének 53. évében  

eltávozott közülünk
Hernádi Beáta tanító, magyar szakos tanár.

„Mindenki Bea nénije”.
Tanulóként és később tanárként is közösségünk  

aktív tagja voltál.
Nevedhez fűződött a több mint egy évtizeden át  

megrendezett „Olvass velünk” városi irodalmi csapatverseny.
A Rozsdalovag című musical bemutatásával

országos média elismerést szereztél.
Nevelő-oktató munkádat áthatotta a magyarországi

és a határon túli történelmi és kulturális értékek 
megismertetése a tanulókkal, szülőkkel, kollégáiddal.
Osztályfőnökként teljesedett ki pedagógus hitvallásod

a tanulóközösségek közösségformálása terén.
Babits Mihály gondolataival búcsúzunk:

„Titkos lánc nyúl át a földön,
összekötve, aki jó…”

Az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános  
Iskola nevelőtestülete

2016. október 27-én, csütörtökön 14.00 órakor
veszünk végső búcsút az Ercsi úti temetőben.
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Kat asztrófavédelmi képzés
A Johannita Segítő Szolgálat önkéntes kataszt-
rófavédelmi munkatárs (segélymunkás) képzést 
indít, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
közreműködésével. A tanfolyam során a hall-
gatók elsajátítják, hogyan tudnak hatékonyan 
segítséget nyújtani a katasztrófahelyzet enyhí-
tésében – elsősorban árvizek esetén – és egyéb 
vészhelyzetekben.

A jelentkezés feltételei: be-
töltött 21 éves életkor, B kate-
góriás jogosítvány, felhasz-
nálói szintű számítástechni-
kai ismeretek, érettségi bizo-
nyítvány, erkölcsi feddhetet-
lenség. A jelentkezők közül 
előnyben részesül a szociális 
felsőfokú végzettséggel vagy 
pedagógiai képzettséggel 
rendelkező szakember (vagy 
tanuló), illetve, aki egyéb te-
rületen önkéntes munkát vé-
gez a Johannita Segítő Szol-
gálatnál vagy munkavállaló-
ként dolgozik ott; aki a cser-
készmozgalomban tevékeny-
kedett; aki az angol nyelvet 
vagy egyéb idegen nyelvet 
társalgási szinten beszéli.

A 80 órás, akkreditált és 
térítésmentes képzés – amely 
különböző helyszíneken zaj-
lik majd – jövő február 10-én 

indul, és 2–3 napos blokkok-
ban tartják meg. A képzést 
sikeresen elvégzők tanúsít-
ványt kapnak – záróvizsga 
nincs, a hallgatók munkáját 
folyamatosan értékelik.

Jelentkezni 2016. október 
31-ig lehet, a katved@johan-
nitak.hu e-mail címre elkül-
dött motivációs levél útján, 
melyhez digitális fényképpel 
ellátott önéletrajzot kell csa-
tolni. A jelentkezők felvételi 
beszélgetéssel egybekötött 
alkalmassági vizsgálaton 
vesznek részt. Minden jelent-
kezést november 14-ig visz-
szaigazolnak, és egyeztetik 
a felvételi beszélgetés idejét.

További információk: 
Szabján Imre ügyvezető 
(mobil: +36-70-425-5313,  
e -mai l: imre.szabjan@ 
johannitak.hu) n Á.K.

Éle tmentő közterület-felügyelő
Szolgálatteljesítés közben az elmúlt egy évben 
második alkalommal mentett életet egy érdi 
közterület-felügyelő, Fazekas József. Múlt csütör-
tökön a Csilla utcában egy lángoló házból saját 
testi épségét kockáztatva hozott ki egy idős 
asszonyt.

Fazekas József az Érdi 
Újságnak elmondta, hogy 
Kondor Mihály rendőr 
törzsőrmesterrel minden-
napos bejárásukat végezték 
Érdligeten, amikor észlel-
ték, hogy a főúthoz közeli 
kis utcából óriási füst száll 
fel. Azonnal a helyszínre si-
ettek, ahol már lángokban 
állt a ház tetőszerkezete. A 
rendőr járőr azonnal segít-
séget hívott, de közben Fa-
zekas József észrevette, 
hogy a lakásban van valaki 
a függöny mögött. Ekkor 
gondolkodás nélkül bero-
hant az égő házba, ahol egy 
súlyos égési sérüléseket 
szenvedett idős asszony 
tartózkodott, aki sebei elle-
nére sem akart kimenni a 
házból, kétségbeesetten 
próbálta összeszedni érté-
keit. Végül sikerült meg-
győzni, de mindaddig, amíg 

meg nem érkezett a gyors 
segítség, folyamatosan visz-
sza akart menni az égő in-
gatlanba. Fazekas József 
elmondta, hogy szívszorító 
volt, ahogy az idős hölgyben 
próbálták tartani a lelket.

Arra a kérdésre, hogy mi 
jár az ember fejében, ami-
kor bemegy egy égő házba, 
a hős közterület-felügyelő 
azt mondta, hogy ilyen eset-
ben nem gondolkodik az 
ember.

– Ösztönösen cseleked-
tem, csak arra gondoltam, 
hogy ki kell hozni, aki a ház-
ban van. Az eszembe sem 
jutott, hogy én is megéghe-
tek. Egyébként én nem sérül-
tem meg, a szolgálati kabá-
tom viszont megolvadt. Az 
nagyon nehéz szituáció volt, 
hogy visszatartsuk a nénit, 
de miután beomlott a ház, 
belátta, hogy nincs értelme 

visszamenni – mondta sze-
rényen Fazekas József. 

A közterület-felügyelő ta-
valy már megmentette egy 
másik idős asszony életét 
munka közben. A szintén 
járőrözés közben történt 
esetről megtudtuk, hogy a 
Kőrösi iskola közelében egy 
eszméletlen nő feküdt a 
buszmegállóban, akinek 
egy gyógyszertári dolgozó-

val közösen stabilizálták az 
állapotát a mentők kiérke-
zéséig. Fazekas József úgy 
tudja, hogy egy hosszabb 
kórházi kezelést követően a 
megmentett hölgyet kien-
gedték, és azóta is jól van.

n NyH

Fazekas Józsefnek eszébe sem 
jutott, hogy ő is megéghet
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TeTő-Zsindely
sZaküZleT

2030 Érd, Balatoni út 1/e
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Tetőjáró lépcső2db tartóval
50 cmhorganyzott9900 Ft/db

(minden tetőtípushoz)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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150 polgárőr a városért

Vig yázó szemek
A múlt héten beszámoltunk lapunkban az Érdi 
Polgárőr Egyesület országos sikeréről. Most a 
városban végzett tevékenységükről kérdeztük 
Macsotay Tibort, a szervezet elnökét.

Macsotay Tibor kifejtet-
te: kiemelt feladatuk az idő-
sek és a gyermekek védel-
me. A polgárőrök hat kör-
zetre osztották fel a várost, 
s mindegyik városrésznek 
vannak felelős területi pol-
gárőrvezetői, akik figye-
lemmel kísérik az esemé-
nyeket és beosztják a fel-
adatokat. Többek között 
rendszeresen látogatják a 
körzetükben egyedül élő 
idős embereket és jelentést 
készítenek tapasztalataik-
ról. Különösen fontos fel-
adat ez a tél közeledtével, 
mert így talán sikerül meg-
előzni, hogy fűtetlen ház-
ban, ellátás nélkül marad-
jon bárki is.

Konkrét példát is emlí-
tett: a közelmúltban mobil-
telefon-feltöltőkártyát ado-
mányoztak egy idős asz-
szonynak, hogy rosszullét 
vagy egyéb veszélyeztetett-
ség esetén azonnali segít-
séget kérhessen. Máskor 
megtörtént, hogy a polgár-
őr jelzésére, sürgős orvosi 
ellátással mentették meg 
egy elhanyagolt, magatehe-
tetlen néni életét. De nem-
csak szélsőséges esetek-
ben, hanem „apróbb” prob-
lémák – gyógyszer beszer-
zése, fűtés hiánya vagy 
egyéb szociális természetű 
gondok – elhárításában is 
számíthatnak a szépkorú-
ak a polgárőrök közvetítő 
szerepére. Jelenleg közel 
120 segítségre szoruló la-
kos került a látókörükbe, 
akikre fokozottan figyel-

nek, de ez a szám tovább 
bővülhet.

Eredményes munkájuk-
hoz nélkülözhetetlen a 
társszervekkel, illetve a ha-
tósággal való szoros 
együttműködés. Állandó 
kapcsolatban állnak a 
rendőrséggel és a közterü-
let-felügyelettel, valamint 
jelzés szintjén együttmű-
ködnek a Szociális Gondo-
zó Központ valamennyi 
tagintézményével, különös 
tekintettel a gyermekvéde-
lemre, az idős- és a hajlék-
talanellátásra. Amennyi-
ben szociális segítségre 
van szükség, értesítik a 
megfelelő intézményt, a 
rendőrséggel közösen pe-

dig jelen vannak az iskolák 
környékén, de részt vesz-
nek valamennyi drogpre-
venciós és bűnmegelőzési 
programban is.

Jelenleg közel másfél 
száz polgárőr teljesít ön-
kéntes szolgálatot az érdi 
szervezetben. Rendkívül 
fontos számukra az önkor-
mányzat erkölcsi és anyagi 
támogatása. Macsotay Ti-
bor büszke a nemrégen 
szerzett országos második 
helyezésre, mégis, szá-
mukra az igazi elismerés 
az, ha a közreműködésük-
kel javul Érd közbiztonsá-
ga és amikor sikerül meg-
felelő ellátásban részesíte-
ni a bajba került embere-
ket – nyilatkozta lapunk-
nak az Érdi Polgárőr Egye-
sület elnöke.

QQ Bálint Edit

Számukra az igazi elismerés, ha közreműködésükkel javul Érd 
közbiztonsága

Áll ati rajzok a Szepesben
Harmadízben rende-
zett rajzpályázatot az 
ÖTHÉT Egyesület Pest 
megyei tagozata az 
állatok világnapja al-
kalmából. Felhívásukra 
rekordszámú, 406 rajz 
érkezett, és nemcsak 
Érdről, illetve környéké-
ről, hanem az ország 
túlfelén fekvő települé-
sekről is.

Az állatok világnapja lát-
hatóan megmozgatta kicsik 
és nagyok fantáziáját: nem-
csak kedvenceiket örökítet-
ték meg, hanem azt is, ho-
gyan törődünk, bánunk ve-
lük.

Nem volt könnyű dolga 
Kéri Mihály és Hudák 
Maja festőművészeknek, 
mikor dönteniük kellett, 
mely alkotásokat díjazzák. 
Ahogy Kéri Mihály lapunk-
nak hangsúlyozta, a rajzok 
tükrözik, milyen közel áll-
nak a gyerekek a természet-
hez, és ezt a szeretetet képi 
formában is meg tudják fo-
galmazni. Hudák Maja hoz-
zátette: az alsó tagozatosok 
a legügyesebbek, ők még 
nem annyira próbálnak 
megfelelni, ezért eredetibb 
és egyénibb ötleteket valósí-
tanak meg.

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre a Szepes Gyula 
Művelődési Központban ke-
rült sor. Itt állították ki mind 
a négyszázhat rajzot; a kiál-
lítást október 21-ig tekinthe-
tik meg az érdeklődők.

Bada Zoltán, az ÖTHÉT 
Egyesület Pest megyei tago-
zatának elnöke elmondta, 
városunkban, ahol az embe-
rek többsége tart valamilyen 
háziállatot, nagyon fontos, 
hogy tudatosítsuk a gyere-

kekben, hogy az állattartás 
felelősséggel jár.

Böjtös Andrea, a Sirius 
alapítvány elnöke lapunk-
nak azt hangsúlyozta: na-
gyon fontosak azok a prog-
ramok, amelyek arra ösz-
tönzik a gyerekeket, hogy 
az állatokról, illetve védel-
mükről gondolkodjanak, 

egyáltalán felkeltse a fi-
gyelmüket a minket körül-
vevő élőlények iránt.

T. Mészáros András pol-
gármester az ünnepségen 
úgy fogalmazott: a kiállított 
rajzokon látszik, hogy a gye-
rekek mennyire szeretik az 

állatokat, és az is, mennyire 
szeretik környezetüket.

– Nyolcadikos vagyok, na-
gyon sokat rajzolok, és na-
gyon szeretem az állatokat. 
Ezen a pályázaton azért in-
dultam el, mert örültem, 
hogy olyan témában alkot-
hatok, amit egyébként is 
kedvelek – mondta lapunk-

nak az Érdligeti iskolába 
járó Ring Noémi, aki a felső-
sök közt nyerte el az első dí-
jat. Noémi egy rókát rajzolt; 
mint kérdésünkre elmondta, 
ez a kedvenc állata; tetsze-
nek neki azok a jellemvoná-
sok is – a furfangosság, ra-
vaszság –, amivel a rókákat 
felruházzuk.

QQ ádám

Díjazottak
Óvodások: I. Kováts Áron, 
II. Szabó Zakar Emília, III. 
Kowalik Anasztázia. 
Alsó tagozat: I. Juhász Fri-
derika, II. Szlovacsek Lilla, 
III. Gáspár Aletta. 
Felső tagozat: I. Ring Noé-
mi, II. Szőke Blanka Bianka, 
III. Keveházi Lili. 
Különdíjasok: Pribéli Nori-
na Hanna, Ament Zsófia, 
Sáling Liza, Lendvai Dorina.

A kiállítás díjazottjai és szervezői  (Fotók: Boros Sándor)

A rajzok az állatok és emberek viszonyát is megörökítették

Az első helyezett Ring Noémi, mellette díjnyertes, rókát ábrázoló rajza
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Eredményesen hangoltak az országos bajnokságra az érdi úszók

November 2. és 5. kö-
zött Érden, a Batthyány 
Sportiskolai Általános 
Iskola tornacsarnoka ad 
otthont a magyar női 
országos ökölvívó-baj-
nokságnak, amelyet az 
Érdi Box Klub szervez, 
és három résztvevővel 
lépnek a kötelek közé. 
Ezúttal Csóka Klaudiát 
mutatjuk be.

Három éve kezdett el az 
ökölvívással foglalkozni, 
báty ja, a korosztályos válo
gatott Csóka Roland biztatá
sára. Az országos bajnoksá
gon a serdülő 70 kilogram
mos kategóriában lép ringbe.

Csóka Klaudiának nincs 
sok tapasztalata, annak elle
nére, hogy már tízéves kora 
óta a szorító környékén mo
zog. Idáig egy hivatalos mér
kőzésen van túl, de többször 
is bemutatózott, mint például 
az Érdi Napok Fesztiválon 
rendezett pofonpartin is.

LABDARÚGÁS

Neh éz győzelem Veszprémben
Az NB III Nyugati csoportjának 11. fordulójában a 
listavezető Érdi VSE az utolsó helyen szerényke-
dő Veszprém otthonába látogatott. Sokan talán 
nagy gólarányú győzelemben bíztak, azonban 
Limperger Zsolt vezetőedző nehéz mérkőzésre 
számított. A vendégcsapat sérülés miatt kény-
telen volt Csizmadia Zoltánt nélkülözni, de így is 
jogos elvárás volt a győzelem.

A találkozót Pallagi Bo
tond két távoli lövése vezet
te be, nem kis gondot okozva 
a hazai hálóőrnek a felázott, 
vizes pályán megcsúszó lab
dával. Fölényben játszott az 
érdi csapat és két jogosan 

meg nem adott góllal ijeszt
gette ellenfelét. A veszprémi
ek beszorultak a saját térfe
lükre, de gyors kontrák ve
zetésével igyekeztek ve
szélyt teremteni az érdi 
kapu előtt, nem is eredmény

telenül. Előbb a kapufa men
tett egy ziccert, majd Ker
tész Ferenc nagy védése 
kellett, hogy ne szerezzenek 
vezetést a hazaiak. A másik 
oldalon Pallagi Botond sza
badrúgásáról maradtak le a 
vendégtámadók.

Szakadó esővel és „hideg
zuhannyal” kezdődött a má
sodik félidő. Egy hazai előre
vágott labdát Ország Péter 
rosszul talált el, a hazai csa
tár elfutott, beadására Hor
váth Valentin érkezett és 
lőtt a hálóba (1–0).

A gól nem törte meg a ven
dég érdieket, fokozatosan 
fölénybe kerültek és nagy 
nyomás alá helyezték a ha
zai csapatot. Sorra alakítot
ták ki gólszerzési lehetősé
geiket, de előbb Melczer Vil
mos labdáját a gólvonal elől 
mentették a hazai védők, 
majd ugyancsak Melczer 
szabadrúgását Tárkányi 
Gergő néhány méterről 
emelte a kapu fölé.

Míg egyik oldalon tovább
ra is kimaradtak a helyze
tek, a másik oldalon meg
tört az „átok”. A 61. percben 

Ország Péter beadását Tár
kányi Gergő nagy erővel fe
jelte a kapuba (1–1). Az 
egyenlítő gól újabb lendüle
tet adott a vendég érdiek
nek, akik már a győztes ta
lálatért küzdöttek.

A 71. percben Ország Pé
ter beadása elszállt Gyu
rácz Bálint feje felett, de a 
vele felugró védő fejéről sa
ját kapujába jutott a labda, 
öngól (1–2). A vezető találat 
után az érdiek az eredmény 
megőrzésére koncentrál
tak, de ehhez szükség volt a 

hazai támadók gólképtelen
ségére is.

Az érdi csapat győzelmé
vel továbbra is öt ponttal ve
zeti a tabellát a Kaposvári 
Rákóczi előtt. A 12. forduló
ban, október 22én, szomba
ton 14.30kor a Hévíz SK csa
pata látogat az Ercsi úti 
Sporttelepre. A Budaörs el
leni Magyar Kupamérkő
zésre, a 32be kerülésért, 
október 26án, szerdán 13.30 
órakor kerül sor, szintén az 
Ercsi úti Spottelepen.

QQ Harmat Jenő

MESTERMÉRLEG
Lantai Balázs (VLS Veszprém): Nem játszottunk alárendelt 
szerepet a mai mérkőzésen. Azt a kevés hibát, amit elkövet-
tünk, az Érd könyörtelenül kihasználta. Érdemtelenül ma-
radtunk alul a mai találkozón.
Limperger Zsolt (Érdi VSE): Nagyon harcos, küzdelmes 
mérkőzésen vagyunk túl. Nem becsültük le ellenfelüket. Az 
első húsz perc rendben volt, de utána jöttek azok az egyéni 
hibák, amelyek végigkísérnek minket. A második félidő ele-
jén ugyan mi kaptuk a gólt, de utána végig mi irányítottuk a 
játékot.

A vezető találat után az érdiek az eredmény megőrzésére koncent-
ráltak

ÚSZÁS

Ígé   retes cikluskezdés
Még Dagobert bácsi is irigykedne, ha egy ha-
lomban látná az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. 
hétvégén, a százhalombattai VI. Matrica Kupán 
elért eredményei után kapott érmeket, hiszen 
az érdiek a két nap alatt tizenkét arany-, tizenhat 
ezüst- és húsz bronzérmet szedtek össze.

Az érdiek szombaton har
mincegy, tizenhárom évnél 
fiatalabb versenyzővel ösz
szesen 133 alkalommal áll
tak rajtkőre, míg vasárnap 
az idősebbek tizennégyen 
74szer ugrottak vízbe.

A hivatalos jegyzőkönyv 
szerint a pontversenyben 
második helyen zártak az 
érdiek, ám egy kis átigazo
lási „malőr” miatt még az is 
lehet, hogy megnyerték az 
összetettet, miután a csa
pathoz szeptemberben érke
zett Joó Sára három arany 
és egyegy ezüst, illetve 
bronzérmet szerzett, azaz 
papíron ezeket az eredmé
nyeket az FTCnek gyűjtöt
te, de gyakorlatilag az érdi
eknek szerezte. Bár ugyan
ez igaz Tekauer Márkra is, 
aki az érdieknek szerzett 

három ezüstérmet, ám ő idő
közben a Dunaharaszti 
MTKhoz igazolt.

A fiatalabbak közül Dul
ka Zsófia nyakába három 
(plusz egy) aranyérmet is 
akasztottak, miután 200 

méter gyorson, 100 mellen 
és 100 vegyesen is elsőként 
ért célba a 2006os korosz
tályban. A 2008as Treuer 
Ádám 50 háton és 50 gyor
son sem talált legyőzőre. A 
fiataloknál még Ángyán 
Máté 100 pillangón diadal
maskodott, illetve az Őri 
Rebeka, Kovács Karolina, 
Kenderesi Krisztina, Dul
ka Zsófia összetételű váltó 
megnyerte a 4x50 méteres 
vegyest is.

A nagyobbaknál a már 
említett Joó Sára 50 pillan

gón, 100 gyorson és 100 ve
gyesen is győzött, 200 ve
gyesen második, 100 pillan
gón harmadik lett. Baró
csai Petra 100 pillén nyerte 
meg a korosztályos küzdel
meket, míg Kovács Bene
dek elsőként ért célba 100 
háton.

Az úszók legközelebb a 
november 2. és 5. között a 
százhalombattai sportuszo
dában rendezett rövidpá
lyás országos bajnokságon 
lépnek rajtkőre.

QQ Domonkos

ÖKÖLVÍVÁS

Bát yja nyomdokain a ringben
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Csóka Klaudia az Érdi Napok pofonpartiján

KÉZILABDA

Nég y góllal utaznak Párizsba
A Debrecen elleni bajnokin döntetlent, az Issy 
Paris elleni EHF-Kupa-mérkőzésen négygólos 
győzelmet ért el az ÉRD női kézilabdacsapata, 
amely vasárnap Párizsban játssza a visszavágót.

DVSC-TVP–ÉRD
A gólok sorát Mireya Gon-

zález nyitotta, de mindkét 
gárda kezében dadogott a 
labda, az első percekben 
4–2-re lépett el a Loki. Aztán 
ugyan zárkózott az ÉRD, de 
a 14. percben Szabó Edina 
kénytelen volt időt kérni, 
mert a hazaiak 8–5-ös előny-
be kerültek, ám az időkérés 
után zsinórban négy gólt 
szerezve fordított az ÉRD. A 

szünetben 13–13-as döntet-
len állt az eredményjelzőn.

Ahogy az első félidőben, 
úgy a másodikban is Mireya 
González kezdte a gólgyár-
tást, egymás után három-
szor vette be az egyébként 
remeklő Horváth-Pásztor 
Bettina kapuját, s egészen 
az 53. percig vezetett az 
ÉRD. Az utolsó percekre 
mégis kétgólos előnnyel ér-
keztek a hazaiak, ám előbb 

Mireya González hozta köze-
lebb a vendégeket, majd az 
FTC ellen győztes gólt szer-
ző Katarina Krpezs-Slezák 
egyenlített. Maradt a 22–22-
es döntetlen, amely a meccs 
összképét nézve igazságos-
nak mondható.

„Kemény, nehéz meccs 
volt, mindkét csapatnak gra-
tulálok, de mindketten sokat 
hibáztunk, rosszul használ-
tuk ki az esélyeinket. Fon-
tos, hogy a végén nagyot 
küzdöttünk, és amikor azt 
hittük, hogy elvesztettük a 
meccset, akkor megmentet-
tünk egy pontot” – mondta a 
meccs utáni sajtótájékozta-
tón Katarina Krpezs-Slezák.

ÉRD–Issy Paris
Nehezen indult be az érdi 

gépezet az Issy Paris elleni 
EHF-Kupa-mérkőzésen, hi-
szen a vendégek klasszis 
irányítójuk, Stine Oftedal 
vezetésével tizenegy perc 
alatt 5–3-ra léptek meg, ám 
ami késik, nem múlik, az 
ÉRD kilenc percen keresztül 
nem kapott, ellenben lőtt 
nyolc gólt (11–5), pedig még 

időközben Pablo Morel időt 
is kért. Az Issy csak a hatgó-
los hátrány után vette be Ja-
nurik Kinga kapuját, igaz, 
ezt egymás után háromszor 
is megtette, de az ÉRD így is 
biztos, 13–10-es előnyt szer-
zett a szünetre.

A fordulás után egy 5–2-es 
etappal a franciák egyenlí-
tettek, azonban az ÉRD is-
mét új erőre kapott és a má-
sodik félidő derekán már öt 
volt közte, ez pedig állandó-
sult is. A hajrában egy érdi 
középkezdés előtt a vendé-
gek játékosa, Camara szán-

dékosan elütötte a labdát, 
amely az új szabályok értel-
mében egy hétméterest von 
maga után az ellenfél javára, 
ezt Katarina Krpezs-Slezák 
lőtte be, végül az utolsó má-
sodpercben Zalewska is be-
vette Janurik Kinga kapuját 
– olyannyira utolsó másod-
perces gól volt, hogy még a 
jegyzőkönyvvezető és a já-
tékvezetők sem voltak bizto-
sak a dolgukban.

Az ÉRD így is négygólos, 
30–26-os előnybe került a 
jövő vasárnapi visszavágó 
előtt. n Domonkos Bálint

MESTERMÉRLEG
szabó Edina: A négy gól jónak mondható, viszont sok gólt 
kaptunk. Nagyon jó mérkőzés volt. Gratulálok a lányoknak, 
mert jól küzdöttek, jól játszottak, a figyelmetlenségeket le-
számítva. Ez egy nagyon jó ellenfél, és tudtuk, hogy nincs 
olyan előny, amellyel biztosra mehetnénk.
Pablo morel: Nagyon nehéz, de magas színvonalú meccs 
volt. A lerohanásokat jól oldottuk meg, ám tudunk ennél 
jobban is játszani. Ez a sorozat fontos a csapatnak és a klub-
nak is, ezért jobban kell játszanunk a visszavágón, hogy to-
vábbjussunk. A jövő héten ki akarjuk javítani a hibáinkat.

Klivinyi Kinga nyolc gólt lőtt az Issy Paris-nak

ÖKÖLVÍVÁS

Bát yja nyomdokain a ringben

 A sportág sajátja, hogy egy-
egy versenyre már akár fél év-
vel előtte elkezdenek készülni 
különböző egyéb versenyekkel 
és speciális edzésekkel.

– Rengeteg erősítő edzésen 
vagyunk túl, de taktikailag is 
felkészítettek minket, szóval 
jól állunk az előkészületek-
kel. – véli Klaudia, akiről 
edzője és csapattársa, Dob-
rádi Csilla azt mondta, hogy 
szeretné, ha döntőbe jutna.

– Természetesen még so-
káig szeretnék az ökölví-
vással foglalkozni, szeret-
nék bejutni a válogatottba. 
Nem szeretnék profi lenni a 
jövőben, de rengeteg önbi-

zalmat adna, ha most el-
hoznám az aranyérmet – 
fogalmazott a tizenhárom 
éves bokszoló, aki egyik 
kívánságával a másikat tel-
jesíthetné, hiszen az orszá-
gos bajnok automatikusan 
elsőszámú válogatott lesz.

A női országos bajnokság 
november 2-ai rajtjáig követ-
kező lapszámainkban bemu-
tatjuk a harmadik érdi ököl-
vívót, Häfner Ildikót és rész-
letesen beszámolunk az ob 
lebonyolításáról is. Múlt heti 
számunkban Dobrádi Csillát 
mutattuk be, aki a felnőttek 
48 kilogrammos súlycsoport-
jában száll ringbe. n DB
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Gazdikereső

Spike kedves, játékos, 6 hó-
nap körüli, valószínűleg köze-
pes termetűre növő kanocska. 
Még sok foglalkozást és neve-
lést igényel

Polina kis-közepes testű, nyu-
godt, 7–8 év közötti, ivartalaní-
tott szuka. Barátságos, ragasz-
kodó, embercentrikus kutyus. 
Szőre némi ápolást igényel

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sor-
sú állat végre biztos, szerető gazdájára, új családra lel. 
Arra biztatunk minden kedves gazdijelöltet, válasszon 
magának olyan kedvencet, akinek befogadásával még 
egy életnek ad lehetőséget, hiszen a helyére újabb rá-
szoruló kerülhet. Semmi sem ér fel egy sokat szenve-
dett kutya vagy cica hálájával, szeretetünket százszo-
rosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Spike-ot vagy Polinát, vegye fel 
a kapcsolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 
06 30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusala-
pitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig meg-
találja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius 
Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. Adószám: 
18707379-1-13, Bankszámlaszám: 10403136-49534949-
49521015.
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

BodóGábor
www.palatetok.hu
+36-30/2277- 082

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12. 
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban,

23apróhirdetés  | 2016. október 19. |

Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést,

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

38
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114, 06-23/74-05-01

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Mindenféle kőműves és burkoló
munkákat, családi házak hőszi-
getelését vállalom. 06-20/966-
94-68.

Takarítást vállalunk 10%-os éves
kedvezménnyel közületeknek
is! Nyugdíjasoknak 27% ked-
vezmény. 06-30/318-21-73.

Szexuálterapeuta rendel:
Szigeti Krisztina • 06-30-383-6936
www.szexualcoach.hu

396969

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 40

73
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Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Ne várjon tavaszig, fizessen
nettó áron most! 20/318-8142.

Burkolást vállalok, referencia
munkával. 06-30/197-86-74.

ÁLLÁST KÍNÁL

AUTÓ/MOTOR

MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészeti munkák: palántázó, árumozgató,
komissiózó (Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató
(Érd és Gyál térsége)

• Címkéző, komissiózó
(Szigetszentmiklós, Érd és Gyál térsége)

Munkavégzéskörülményei: •Hosszú távú- ill. rendsze-
res, de időszakosmunkalehetőség •Munkaidő, heti 40óra
(egyesmunkakörökben részmunkaidő lehetséges)
•Munkába szállítás, vagymunkába járás támogatása
Előnyt jelent:Apályázottmunkakörhöz kapcsolható
munkatapasztalat, releváns végzettség

Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon8 -16 óra között a06-20/366- 39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk. 40
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Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu
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e esü
OPERÁTOROKAT

06-20/326-1996

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22

16

ÁLLAT - NÖVÉNY

A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

ÖNTÖDEI GÉPEKRE
BETANÍTOTT

munkakörbe.

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba

Jelenkezni személyesen:
Kludi Szerelvények Kft.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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Állatorvos-házhozjáró. Érden.
Főleg kutyák részére: védőoltá-
sok, gyógykezelések stb. Tele-
fon: 06-20-2166-979.

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

•magaskereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
Erzsébet-utalvány, útiköltség-térítés,
szezonális rendkívüli jutalom

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Gépkocsivezetőt keresünk!
Érdi telephelyű fuvarozócég keres,

3,5tonnás össztömegű teherautóra
gépkocsivezetőt bútorszállításhoz és
házhozszállításhoz. Leinformálható,
dolgozni akaró munkatársat keresünk,
hosszútávú munkalehetőséget ajánlunk.

Önéletrajzát az
info@mizseifuvar.hu e-mail címrevárjuk.

Tel.:06-30/200-1426

Érd parkvárosi zöldség-gyümölcs üzletünkbe
dolgozni akaró, megbizható, munkájára igényes
szakképzett eladókat felveszünk.
Önéletrajzokat a következő e-mail cimre kérjük:
eladotfelvesszunk@gmail.com

06-30/5- 972-999
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
kozmetikus, fodrászésműkörmös
munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 40
56
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optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375,
30/709-16-24

Ingyenes
szemvizsgálat!
Szemüvegrendelés esetén.

(Időpontegyeztetés szükséges.)

Csak ezen a napon

-20–40%
minden szemüveglencsére
            keretekre
              -20–50%

OPTIKA NAP
2016. 10. 25.
(kedd, 10–18 óráig)

szemmérés
Személyre szabott szemüveg

+

RENDKÍVÜLI
Ön is

nézzen be!

41
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BÚTOR

Franciaágy 2 db éjjeliszek-
rénnyel, 4 elemes sarok bár-
szekrény olcsón eladó. Telefon:
06-20/436-38-31.
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2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Azárak szeptember1-től akészleterejéigérvényesek, azáfát tartalmazzák.

Homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… Aminőség is számít!”

10 év rendszergarancia –Kiemelkedő ár-érték arány–
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat –Hatalmas raktárkészlet

További akciónk: www.concordia-therm.hu

8 cm 2355 Ft/m2

10 cm 2685 Ft/m2

12 cm 3015 Ft/m2

Grafitoshomlokzati
hősziGetelőrendszer

1,5mm vakolattal

lokzatihősziGetelőrendszer
1,5mm vakolattal

5 cm 1673 Ft/m2

6 cm 1818 Ft/m2

7 cm 1963 Ft/m2

8 cm 2108 Ft/m2

10 cm 2398 Ft/m2

12 cm 2688 Ft/m2

14 cm 2978 Ft/m2

16 cm 3268 Ft/m2

18 cm 3558 Ft/m2

20 cm 3848 Ft/m2

λD=0,039W/mk!

λD=0,031 W/mk

5 cm 345 Ft/m2

7,5 cm 549 Ft/m2

10 cm 689 Ft/m2

UD0,6132Ft/fm
CD0,5179Ft/fm

táblás ásványGyapot

Gipszkarton
profilok

14 cm 3345 Ft/m2

16 cm 3675 Ft/m2

18 cm 4005 Ft/m2

20 cm 4335 Ft/m2

CD0,6196Ft/fm
UW750,6239Ft/fm
CW750,6290Ft/fm
UW1000,6299Ft/fm
CW1000,6339Ft/fm

Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást és targoncave-
zetői vizsgával rendelkező rak-
tárost keresünk önálló bejárás-
sal. Telefon:06-1-3095370,
aerometal@gmail.com

Bejárónőt keresek, leinformálha-
tó, gyakorlattal, autóval rendel-
kező hölgy személyében. Heti
fix egy alkalom. Sóskút környé-
kén. 06-20/35-96-105.

VEGYES

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-

tott ácsokat felveszek. Telefon:

06-30/563-55-44.

Vásárolnék használt szerszámo-
kat: hegesztőt, üllőt, satut, ma-
rószerszámokat, esztergaszer-
számokat, vídia-lapkát, villás-
kulcsot stb. T: 06-30-242-8413.

Kőműveseket keresek diósdi
munkavégzésre. Munkabér: 14-
15.000 Ft/nap. 06-20/9531-625.

Méteres szálakban lévő vegyes
vagy akác tűzifa szállítással ela-
dó. 06-30-747-2519

Sövénynyírásra becsületes em-

bert keresek. 06-20/483-0448.

Szobafestőt, mázolót foglalkoz-
tatnék. Telefon: 20/9-122-208.

Eladó Petrof páncéltőkés pianínó,
fix 200.000,- Ft-ért újszerű álla-
potban. 06-23/368-161.

Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést. 06-20/997-11-53.

Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db má-
jával. Tel.: 06-30/5326507.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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GYÜMÖLCSLÉ
ÉSLEKVÁRVÁSÁR!
100%-os natúr préselt
ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYLEKVÁR
termelői áron megvásárolható!
Dédanyáink recepteje alapján

Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!
Csupa-csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fInoMGYuMoLCSLE.hu
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EGÉSZSÉG

Fogyás éhezés, és mozgás nélkül.
Próbálja ki, a forradalmian új
termékünket!
www.blaci.sevenpoint2.com

VÁLLALKOZÁS

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 40
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Kertépítés-tervezés,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07

41
05

01

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

39
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Duguláselhárítás éjjelnappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-943-5803,

06-30-725-5374 40
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TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 39
8
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Keretes hirdetésekkel

kapcsolatban

várjuk érdeklődését az

ertekesites@

erdiujsag.plt.hu

e-mail címen, vagy

a 06-23/520-117-es

telefonszámon.
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Tel t ház a székely bálon
Már az ajtóban jókedvre derítő pálinkával és 
frissen sült pogácsával kínálták a vendégeket az 
Erdélyi Magyarok és Székelyek Egyesületének 
szüreti batyus bálján. Nemcsak a finomságokkal 
és borral megrakott kosarak tartalma, hanem 
a vidám hangulat és mulatós kedv is kitartott 
hajnalig.

Aki nem sietett az asztal-
foglalással, idén bizony le-
maradt az immár második 
erdélyi szüreti bálról. Akko-
ra volt a túljelentkezés, hogy 

még pótasztalokkal és szé-
kekkel sem sikerült megol-
dani, hogy mindenki, aki 
jönni szeretett volna, jegyet 
válthasson. A rendezvény-

ház zsúfolásig megtelt októ-
ber 15-én, s csaknem három 
és fél százan énekelték 
együtt a magyar és a székely 
Himnuszt a mulatság kezde-
tén, majd a bál fővédnöke, 
Aradszki András energeti-
kai államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője 
(Fidesz–KDNP) köszöntötte 
a résztvevőket.

– Érden kevesen mondhat-
ják el magukról, hogy a vá-
ros szülöttei, viszont ez a te-
lepülés mindig befogadta a 

betelepülő, dolgos, szorgal-
mas embereket, akik identi-
tásuk és hagyományaik 
megőrzése által jelentősen 
gazdagítják, színesítik Érd 
kulturális értékeit – fogal-
mazott az államtitkár.

– Identitásuk megőrzése 
érdekében minél több erdé-
lyi és ősi székely hagyo-
mányt szeretnének feleleve-
níteni – nyilatkozta lapunk-
nak Gáspár Antal, az egye-
sület elnöke, hozzátéve: pon-
tos adatok ugyan nincsenek, 
de becslések alapján úgy 
tudni, hogy Érd lakosságá-
nak csaknem 2 százaléka 

Erdélyből vagy a Székely-
földről származik. A három 
évvel ezelőtt életre hívott 
szervezet ma már száznál 
több tagot számlál, de to-
vábbra is várják soraikba 
mindazokat, akik szív-
ügyüknek tekintik elődeik 
szokásainak felélesztését, 
egy jó közösség formálását.

A vendégként érkező Pus-
kás Mária Magdolna el-
mondta: olyan emberek is-
merik meg itt egymást, akik 
Romániában talán soha nem 
találkoztak volna, itt viszont 
jól érzik magukat egymás 
társaságában. n Bálint Edit

A fiatalok nemcsak viseletben, hanem szokásaikban is őrzik elődeik 
hagyományait

A maglódi néptáncosok műsora kedvet adott a vendégeknek is a tánchoz
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