
„Ami a kezeim által megszületik, jóra és szeretetre neveljen”
Interjú Ács Valéria Mária pedagógus, keramikussal n 4–5. oldal
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A s zabadság napja – 1956 emlékezete
1956 forradalmára emlékezett a 

város október 23-án, a főtéri em-
lékműnél. T. Mészáros András 
polgármester beszédében hang-
súlyozta: nemcsak a hatvan évvel 
ezelőtti eseményekre, hanem a tíz 
évvel ezelőtt történtekre is emlé-
keznünk kell ezen a napon. A pol-
gármester beszéde után Turek 
Miklós és Széles Tamás színmű-
vészek, 1956, te csillag! című meg-
rendítő előadásukban (képünkön) 
Faludy György és Márai Sándor 
verseit, visszaemlékezéseit idéz-
ték fel, míg felvételről Karády Ka-
talin dalai csendültek fel. Ezt kö-
vetően Érd országgyűlési képvise-
lője és városvezetése, a pártok, az 
Ifjúsági Önkormányzat, a városi 
és civil szervezetek, iskolák, köz-
intézmények képviselői és a lakos-
ság rótták le kegyeletüket az ’56-
os emlékműnél, a Vitéz Mikecz 
Kálmán Honvéd és Huszár Hagyo-
mányőrző Egyesület tagjainak 
tiszteletadása mellett. n 3. oldal

Halottak napi változások

A hétvégén módosul a nyitvatartási rend az érdi te-
metőben, valamint a Volán-buszok is máshogy közle-
kednek. Azokat, akik régebben jártak az Ercsi úton, 
több változtatás fogadja majd, a parkolásra külön fi-
gyeljenek.  n 6. oldal

Beosztották a tízmilliót

Szalagavatók és kirándulások támogatása, sportren-
dezvények és képességfejlesztés – többek közt e cé-
lok szerepelnek az Érdi Ifjúsági Önkormányzat költ-
ségvetésében, amelyet múlt hétfőn fogadtak el a di-
ákképviselők.  n 7. oldal

Győzelem az EHF-kupában

Az itthoni, 30–26-os győzelem után idegenben, Pá-
rizsban is legyőzte az Issy Paris gárdáját Szabó Edina 
együttese, amely így kettős győzelemmel, 59–52-es 
összesítéssel lépett tovább az EHF-kupa selejtezőjé-
nek harmadik körébe.  n 20. oldal
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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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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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„Elfelejteni nem szabad, megbocsátani nem lehet”

A s zabadság napja Érden
1956 forradalmára emlékezett a város október 
23-án, a főtéri emlékműnél. T. Mészáros And-
rás polgármester beszédében hangsúlyozta: 
nemcsak a hatvan évvel ezelőtti eseményekre, 
hanem a tíz évvel ezelőtt történtekre is emlékez-
nünk kell ezen a napon.

Az 1956-os forradalomra 
és szabadságharcra emléke-
zett Érd október 23-án. A 
Magyar Földrajzi Múzeum 
előtt emléktáblát avattak, a 
főtéri ’56-os emlékműnél pe-
dig lerótták kegyeletüket a 
forradalom mártírjai előtt. 
Az ünnepség Orbán Viktor 
miniszterelnök mondataival 
kezdődött, amelyeket Nagy 
Imre újratemetésekor, 1989-

ben mondott: „Az orosz meg-
szállás és a kommunista 
diktatúra negyven évvel ez-
előtt történt bevezetése óta a 
magyar nemzetnek egyszer 
nyílt alkalma, csak egyszer 
volt elegendő bátorsága és 
ereje ahhoz, hogy megkísé-
relje elérni a már 1848-ban 
kitűzött céljait, a nemzeti 
függetlenséget és a politikai 
szabadságot”.

– Céljaink máig nem vál-
toztak, ma sem engedünk a 
’48-ból, így nem engedünk 
’56-ból sem – idézte T. Mé-
száros András polgármester 
Orbán Viktor negyedszáza-
da elhangzott beszédét. A 
városvezető nemcsak azt 
idézte fel, ami hatvan, ha-
nem azt is, ami tíz esztende-
je, 2006. október 23-án tör-
tént.

– Tíz évvel ezelőtt a balol-
dali kormány és rendőrsége 
védtelen emberekre támadt. 
Olyan határt léptek át ezzel, 
amelyet elfelejteni nem sza-
bad, megbocsátani pedig 
nem lehet. Bár azóta sem 
hallottunk még egy halk bo-
csánatkérést sem ezért a 
gyalázatért. Sőt, szellemi ve-
zetőjük ma megint azon dol-
gozik, hogy újra ennek a bal-
oldalnak a vezére lehessen. 
És lassan visszaszivárog-
nak mellé régi elvtársai is – 
hangsúlyozta T. Mészáros 
András, emlékeztetve arra: 
az MSZP új elnökhelyettese 
az a Barabás János, aki a 
kommunista diktatúra ide-
jén az MSZMP KB titkára, az 
MSZMP KB Agitációs és 
Propaganda Osztályának 
helyettes vezetője volt.

– A hazáért meghalni egy-
féleképpen lehet: a nemzet 
szabadságáért elkötelezett 
hősként. A hazát elárulni 
azonban sokféleképpen le-
het. 1956-ban a kommunis-
ták gyáván, szovjet fegyve-
rek fedezékében törtek hon-
fitársaink életére, ezreket 

akasztottak fel vagy zártak 
börtönbe, és tiporták földbe 
négy évtizeden át szabadsá-
gunkat. 1989-ben, a békés 
rendszerváltás idején, a re-
formkommunisták besúgók-
kal és lehallgatásokkal fi-
gyelték meg az ellenzéki ke-
rekasztal tagjait. 1990 után 
a reformkommunistákból 
lett balliberálisok itthon és 
külföldön nácizták, fasisz-
tázták, nyilasozták le az 
első szabadon választott 
kormányt és annak vezető-

jét. 1994-től a magyarorszá-
gi baloldal kormánya az ál-
lami vagyon 70 százalékát 
adta külföldi multik és a kor-
mánypártok holdudvarához 
tartozó, vállalkozóvá lett 
egykori kommunisták, köz-
tük Gyurcsány Ferenc ke-
zére. 40 évvel a forradalom 
után a szocialisták minisz-
terelnöke az ávós múltját fe-
szegető kérdésekre képes 
volt a nemzet arcába vágni: 
„Pufajkás voltam. Na és?”.

 Folytatás a 17. oldalon.

Külön koszorúztak
Az érdi baloldal az 1956-os forradalom 60. évfordulóján 
nem vett részt a közös városi megemlékezésen, külön ko-
szorúztak a főtéri emlékműnél. Ezt követően Szűcs Gábor, a 
Magyar Szocialista Párt helyi szervezetének elnöke tartott 
sajtótájékoztatót, aki elmondta: 1956-ban egy független, 
szuverén, jóléti demokratikus állam megteremtéséért har-
coltak a forradalmárok.

Az Ifjúsági Önkormányzat nevében Fodor Enikő diák-alpolgármes-
ter, Urbán Jonatán diákpolgármester és Iván Réka diák-alpolgár-
mester koszorúztak az ’56-os emlékműnél

T. Mészáros András ünnepi beszédében nemcsak azt idézte fel, ami 
hatvan, hanem azt is, ami tíz esztendeje történt
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Beszélgetés Ács Valéria Mária pedagógussal

Egy  kései szerelem története
Egy aprócska faluban kezdte pedagógus pá-
lyafutását. Szüleitől örökölt kreativitását előbb a 
tanításban, később alkotásaiban kamatoztatta. 
Életének alakulásába az 1956-os forradalom és 
szabadságharc is beleszólt. Ács Valéria Mária 
két nagy szerelméről: férjéről és művészetéről 
mesélt.

n Bálint Edit

– Ön a háborúban gyere-
keskedett. Mire emlékszik?

– Arra, hogy bombázták a 
diósgyőri kohászati gyárat, 
ezért édesapám Mezőkö-
vesdre menekítette a csalá-
dot. Nekem meg óriási él-
mény volt a vidéki élet meg a 
vályogkészítésben való köz-
reműködés. A falu apraja és 
nagyja lelkesen taposta a 
tőzeget, amiből a vályogtég-
lákat öntötték. Alig négy-
éves voltam csak, de a sárgá-
ban pompázó, nevető napra-
forgóföldeket még ma is lá-
tom magam előtt! A szotyola 
íze meg felülmúlhatatlan 
volt számomra, pedig tele 
lettem tőle kiütésekkel, még-
is majszoltam, mint a cukrot. 
Aztán a háború végén visz-
szatértünk Diósgyőrbe, és 
mivel a régi otthonunkat 
már elfoglalták, a vár közeli 
bérházban kaptunk szociá-
lis lakást és ott éltem, amíg 
férjhez nem mentem.

– Mi történt a háború 
után?

– Mivel szüleim egyedüli 
gyermeke voltam, rettenete-
sen féltettek, óvtak minden-
től. Nekem hétkor már ott-
hon volt a helyem, pedig szí-
vesen játszottam volna még 
a többiekkel az udvaron. 
Szerény körülmények között 
éltünk. Emlékszem, csak 
egyetlenegyszer volt nálunk 
disznóvágás, ráadásul ak-
kor édesapám már nagyon 
beteg volt, így anyukámmal 
kettőnkre maradt a feldolgo-
zása. Vidám, élénk gyermek 
voltam, minden érdekelt. Ha 
láttam valamit, azonnal ki 
akartam próbálni. Édes-
anyám úri szabó volt, így én 
már háromévesen gobelint 
varrtam. Édesapám meg 

géplakatosként dolgozott, s 
ha otthon csinált valamit, 
rögtön mellészegődtem, 
hogy segítsek. Készített is 
nekem egy kicsi kalapácsot, 
s megtanított ezt-azt barká-
csolni. Ma is megvan még az 
a kis sámli, amit egyedül 
hoztam össze. Balkezes vol-
tam, bár anyukám megpró-
bált leszoktatni, apukám vi-
szont rám hagyta, mert a 
jobbal úgyis csak az ujjamra 
ütöttem.

– Korán mutatott érdeklő-
dést a művészet iránt is?

– Igen, minden érdekelt, 
ami kézműves dolog volt! 
Apukámtól nemcsak barká-
csolni meg varrni tanultam, 
hanem kertészkedni is. Ne-
kem is volt egy pici konyha-
kertem. Vetettem, ültettem, 
egyedül gondoztam a zöld-
ségeket. Ahogyan kis kala-
pácsom, úgy kis ásóm, ge-
reblyém, lapátom is volt, de 
konyhai eszközök is: gyúró-
deszka, sodrófa, meg ha-
sonlók. Karácsonyra pedig 
– ami óriási ünnep volt a 
családunkban – mindig sa-
ját készítésű ajándékot kap-
tam a szüleimtől. Bár szegé-
nyesen éltünk, mégis ne-
kem volt a legcsodálatosabb 
babaházam, minden létező 
apró bútorral felszerelve, 
amelyeket édesapám saját 
két kezével készített. Anyu-
kám meg a „lakástextile-
ket” és remek, divatos ru-
hácskákat – a pizsamától a 
báli ruháig – varrt a babá-
imnak. A világ legboldo-
gabb gyermeke voltam! 
Ilyen kreatív szülők mellett 
pedig természetes volt, 
hogy valamilyen formában 
folytatni fogom ezt az utat. 
Sokat rajzolgattam, s fi-
gyeltem anyukámat, ho-
gyan dolgozik. Mielőtt meg-
varrta, gondosan megter-

vezte, lerajzolta a ruhákat. 
Hetedikes koromban már 
egyedül varrtam fürdőru-
hát magamnak.

– Hol kezdte a pedagógus 
pályát?

– Na, ez érdekes volt! Leg-
először Prügyre, Móricz 
szülőfalujába küldtek. A 
buszról leszállva bokáig ta-
postam a porban, de gyönyö-
rű, vadonatúj iskolaépület 
fogadott. Csakhogy hiába 
lógtak szép csillárok a pla-
fonról, áram bizony nem volt 
a faluban! Fizikát kellett ok-
tatnom nyolcadikosoknak. 
Három nap után azonban 
jött Cike Piroska, a tanfel-
ügyelő, s közölte: áthelyez-
nek Legyesbényére. Életem-
ben nem hallottam erről a 
Szerencs közeli faluról! Egy 
rettenetesen lassú – a szán-
tóföldeken keresztül haladó 
– vicinálison jutottam el a 
településre. Ott egy évig ta-
nítottam, majd Hernádné-
metibe helyeztek át, s pár 
éven belül visszakerültem 
abba a diósgyőri iskolába, 
ahol én is tanultam. Ott ké-
szítettem el a legelső agyag-
szobromat, egy parasztem-
bert ábrázolt. Sajnos, mivel 
nem égettem ki, tönkrement. 
Utána egy nagy létszámú 
miskolci iskolában oktattam 
technikát, s közben úttörő-
vezetőként rengeteg művé-
szeti foglalkozást is kitalál-
tam a gyerekeknek. A peda-
gógiai továbbképzéseken is 
mindig kitűntem a kéz-
ügyességemmel, így én ké-
szítettem mindenkinek a 
szemléltető eszközöket. 
Nem dicsekvésként mon-
dom, de a gyerekek is na-
gyon szerettek, talán azért, 
mert mindig derűs voltam. 
Az volt az álláspontom, hogy 
mosollyal többre megyünk, 
s mindent könnyebb elvisel-
ni. Mindig arra törekszem, 
hogy meglássam a dolgok 
derűs oldalát, s ennek han-
got is adok. Volt, akit zavart, 
mit vigyorgok annyit? Egye-
sek meg is jegyezték: bizto-
san nevetés közben fogan-
tam! Lehetséges, mert ezt a 
jó tulajdonságomat máig si-
került megőriznem.

– A nemrégen elhunyt fér-
je festőművész volt. A házas-
ságukig rögös út vezetett. 
Mikor találkoztak először?

– Volt egy strand is a kö-
zelünkben, ahová eljártunk. 
Ott tanultam meg úszni. Ve-
lünk, kezdőkkel azonban 
nem az edző, hanem a na-
gyobbacska fiúk foglalkoz-
tak. Engem Joci, Ács József 
Ferenc kezdett tanítani, az 
úszóóra végén pedig mindig 
hazakísért. Ez nekem na-
gyon imponált, mert jóképű, 
kedves fiú volt. Határozottan 
éreztük, hogy sok bennünk a 
közös vonás. Jó volt együtt 
andalogni, beszélgetni. Nem 
nevezném szerelemnek, hi-
szen gyermekek voltunk, de 
erős rokonszenvet éreztünk 
egymás iránt. Közben meg-
alakult az úttörő furulyaze-
nekar is, amelynek mindket-
ten tagjai lettünk. Ám mi-
után szakiskolába került, 
nem nagyon találkoztunk, 
szétváltak útjaink. Joci a há-
ború után úgynevezett „ug-
rató” iskolába járt. Itt egy év 
alatt kétéves tananyagot 
kellett elsajátítani. Kitűnő 
bizonyítvánnyal végzett, de 
mivel „rendszeridegen” 
édesapja tagja volt a Keresz-
tény Demokrata Pártnak, 
nem vették fel gimnáziumba, 
pedig képzőművészeti főis-
kolán szerette volna folytat-
ni a tanulmányait. Egy isme-
rőse közbenjárására bánya-
ipari tanulónak mehetett el, 
vájár szakra.

– Az 1956-os események is 
beleszóltak a kapcsolatba…

– Mivel ő Miskolcra járt a 
bányaipari szakiskolába, én 
meg tanítóképzőbe kerül-
tem, nagyon ritkán találkoz-

hattunk. Csak később tud-
tam meg, hogy milyen bátor 
volt, azt pedig jóval később, 
hogy magával akart vinni. 
Rá a munkástanács elnök-
helyettese, a miskolci nem-
zetőrség tagjaként börtön-
büntetés várt itthon, mene-
külnie kellett… és itt meg-
szakad a közös történetünk. 
Közben múltak az évek. Pe-
dagógus lettem, férjhez men-
tem, gyermekeim születtek. 
József pedig Kanadában te-
lepedett le.

– Csakhogy itt nem ért vé-
get a történetük.

– A fúvós zenekar vezető-
je a rendszerváltáskor, 
1989-ben szervezett egy ta-
lálkozót az egykori diákze-
nekar tagjainak, amire Ács 
Józsefet is meghívta. Én ép-
pen túl voltam a válásomon. 
Ő sem élt már a volt felesé-
gével. Az újbóli találkozá-
sunk mindkettőnket meg-
igézett! Harminchárom év 
után, Joci személyében nem 
a kamaszfiút pillantottam 
meg, hanem egy elegáns, jó-
képű férfi állt előttem, s a 
g yermekkori vonzalom 
mintegy varázsütésre, sze-
relemre gyúlt a szívemben. 
Elhatároztam, hogy mint 
festőművészt meghívom őt 
iskolánk névadó ünnepsé-
gére, amelynek én szervez-
tem a programját. A rendez-
vény után órákig várt rám, 
én pedig szó nélkül meglép-
tem az iskolából, senki sem 
tudta, hová tűntem. Roman-
tikus randevúnk volt a Palo-
ta szállóban. Amikor el-
hangzottak a jól ismert slá-
ger sorai: „összecsendül két 
pohár, szív a szívre rátalál”, 
egymásra nézünk, s mind-
ketten tudtuk, mostantól, 

A sors évtizedeket rabolt el Joci és Valika életéből
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amíg élünk, többé nem vá-
lunk el egymástól! Itthon 
hat hónapot kellett volna 
várni a hivatalos házasság-
kötésre, de – egyrészt nem 
voltunk már fiatalok, más-
részt a sors évtizedeket ra-
bolt el az életünkből – ne-
künk a fél év végtelen hosz-
szúnak tűnt! Ezért József 
engem is kiutaztatott Kana-
dába, ahol szinte azonnal 
egybekelhettünk. Július 
4-én érkeztem, 9-én már 
Ács József boldog felesége 
voltam.

– A mézesheteket is ott 
töltötték?

– Igen, gyönyörű helyekre 
utaztunk. Joci szerette volna 
megmutatni nekem azokat a 
tájakat, amelyeket oly szíve-
sen megörökített a vásznain. 
Több tíz kilométert megtet-
tünk, hogy minden termé-
szeti csodát megtekinthes-
sünk. Közben rengeteg 
nagyszerű, vicces fényképet 
is készítettünk, de amikor 
előhívtuk a filmet, minden 
felvétel tönkrement! Jocit 
nagyon lesújtotta, majdnem 
sírva fakadt. Semmi baj! – vi-
gasztaltam. – Egyszerűen 
visszamegyünk ugyanazok-
ra a helyekre és újrafényké-
pezzük! Még egyszer, ugyan-
úgy bejártunk mindent. Így 
történt, hogy a nászutunk 
fotói is csak másodszorra si-
kerültek, mint a szerel-
münk... Egyedüli fájdalmunk 
az volt, hogy a madarak 
másnapra mind eltűntek 
Jasperből, mert reggelre le-
esett az első hó, júliusban! 
Nemsokára együtt tértünk 
haza és Szanticskán kezd-
tük a közös életünket. Vet-

tünk ott egy házat, ahol mű-
vészeti gyermektáborokat 
szerveztünk. Paletta Ács-al-
kotóháznak kereszteltük el, 
s nagyon boldogok voltunk. 
Joci nemcsak festett, hanem 
gyermekeket is oktatott. A 
tábori turnusok ötnaposak 
voltak, én a hátteret biztosí-
tottam, ő pedig a szakmai 
részével foglalkozott. Az 
egész ház olyan volt, mint a 
Hófehérke mesében! Fent 
voltak a hálószobák, kis 
ágyakkal, lent pedig az étke-
ző, galériával műteremmel, 
itt zajlottak a foglalkozások. 

– A falu is, lakosai is azon-
nal befogadta önöket, hi-
szen települési képviselőnek 
is megválasztották. Szívesen 
vállalta?

– Nagyon szerettem a kö-
zösségért dolgozni! Pártfüg-
getlen képviselő voltam. 
Szanticska nem önálló tele-
pülés, hanem egy katlansze-
rű utcája Abaújlaknak és 
mindössze 19 házból áll. Ács 
József a legboldogabb éveit 
töltötte itt. Annál is inkább, 
mert igencsak hányatott sor-
sa volt. Kanadában gyakran 
bélyegezték meg azzal, hogy 
„kommunista”, holott épp 
azok elől menekült! Mikor 
meg visszatért, egyesek „ka-
pitalistának” csúfolták, pe-
dig soha nem volt vagyonos! 
Ő csak büszke volt a ma-
gyarságára és annyi év után 
azért jött haza, hogy magyar 
földben nyugodjon. Bár ren-
geteg festménye Kanadában 
ragadt, de az 1956-os forra-
dalomról és szabadságharc-
ról készült, egyedülálló gra-
fikai sorozatát – ez a téma 
egyébként élete végéig fog-

lalkoztatta – sikerült sértet-
lenül megőrizni és hazahoz-
ni, s 1997-ben került először 
magyar közönség elé. Az 
ország több pontján kiállí-
tották ezt az anyagot, 2011-
ben, az 55. évforduló tiszte-
letére az érdi kultúrházban 
is bemutatkozott a Forrada-
lom feketén, fehéren című 
tárlattal.

– Mikor és hogyan kerül-
tek Érdre?

– Tíz évvel ezelőtt, ’96-
ban költöztünk Parkváros-
ba. Bár nagyon szerettük 

Szanticskát és a táborozta-
tást, de egyikünk egészségi 
állapota sem bírta már az 
ezzel járó szervezést és sok 
munkát, ezért Budapest kö-
zelében kerestünk új ott-
hont, hogy a lányom közelé-
ben legyünk. A férjem nem-
sokára súlyos beteg lett, én 
pedig mindent félretéve 
ápoltam, gondoztam őt. Más-
fél éve hunyt el, s a gyászt 
követően csak alig pár hó-

napja nyertem vissza alkotói 
kedvemet. Szeretném pótol-
ni a kihagyott éveket, így 
most rajzórákra és agyago-
zásra is járok. Szükségét ér-
zem feleleveníteni, tovább 
bővíteni a tudásomat. Koráb-
ban Bálványos Hubánál is 
tanultam, s amikor volt rá 
lehetőségem, csoportos kiál-
lításokon is gyakran részt 
vettem a munkáimmal, vala-
mint korábban a Poly-Art 
kerámiatáboraiban is dol-
goztam.

– Miért épp a kerámia a 
kedvenc technikája?

– Mert ehhez értek, erre 
áll rá a kezem, legelső szob-
romat is agyagból készítet-
tem. A rajz meg ahhoz kell, 
hogy jobban érezzem a for-
mákat. Annyira örülök, 
hogy a különféle művésztá-
borokban sok kedves és te-
hetséges emberrel hoz ösz-
sze a sors, akik nem féltéke-
nyek a tudásukra, hanem 
szívesen megosztják azt 
másokkal.

– Ács József Ferencnek a 
forradalom volt visszatérő té-
mája. Önt mi foglalkoztatja?

– Engem maga az ember 
érdekel. Érzelmes alkotó va-
gyok, nekem nőként és anya-
ként roppant fontos a csa-
lád. Ezt szeretem is megjele-
níteni a munkáimban. Gyak-
ran megihlet a természet, de 
abban is az anyai kötelék 
ragad meg leginkább. Moni-
ka lányom versenytáncos 
volt, kiváló sikereket ért el. 
A táncról, elegáns táncos 
párról már több kerámia-
szobrot készítettem, de nem-
régen eldöntöttem, hogy 
vásznon is megpróbálkozom 
vele, méghozzá sorozatot 
szeretnék festeni a táncmoz-
dulatokból. Később ugyan-
ezt kerámiából is elkészíte-
ném. Jelenleg egy bohócfi-
gurán munkálkodom, de az 
emberi formák, gesztusok is 
izgatnak. Nemcsak a ke-
cses, szép vonalak érdekel-
nek – bár javarészt ilyenek 
szobraim –, hanem a gro-
teszk is foglalkoztat. Az élet-
művemen gondolkodva arra 
jutottam, hogy nekem az a 
célom, hogy ami a kezeim 
által megszületik, jóra és 
szeretetre neveljen. A bohó-
cot például, továbbgondolva, 
Mikulássá formáltam. Köz-
ben az motoszkált a fejem-
ben, hogy az én „bohóc-mi-
kulásom” a beteg gyereke-
ket szórakoztatja, tehát dok-
tor Mikulás lesz. Nekem 
mindenről valami „más” is 
eszembe jut, s azt tovább-
gondolva a végén valami új 
és szokatlan kerekedik ki. 
Az agyag remek anyag, ben-
ne öltenek formát a gondola-
taim. Ezért szeretem. 

„Az agyag remek anyag, benne öltenek formát a gondolataim”
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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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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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Halottak napja

Vál tozó temetői nyitvatartás
Halottak napjához közeledve módosul a nyitva-
tartási rend az érdi temetőben. Azokat, akik egy 
éve nem látogattak ki szeretteik sírjához, több 
változtatás fogadja majd.

Az Ercsi út melletti teme-
tőben több mint tizenkét-
ezer sírhely van; ezek kö-
zül mintegy tízezret rend-
szeresen gondoznak. A 
legtöbben, ha máskor nem 
is, halottak napján kiláto-
gatnak elhunyt szeretteik 
sírjához, így az előttünk 
álló hosszú hétvégén nagy 
forgalomra számít a teme-
tő. Ezekben a napokban 
polgárőrök, rendőrök és 
közterület-felügyelők vi-
gyáznak a biztonságra, és 
ők irányítják a forgalmat is 
a létesítményben és kör-
nyékén.

Változik a nyitvatartás is: 
október 29-étől november 
1-jéig az Ercsi úti temető reg-
gel 8-tól este 8 óráig tart 
nyitva. Ebben a négy napban 
nemcsak a sírkert látogatha-
tó tizenkét órán keresztül, 
hanem a gondnoki iroda is. 
Amellett, hogy a munkatár-
sak felvilágosítással szol-
gálnak egy-egy sír helyét, 
illetve a bérlet lejártát illető-
en, a hosszabbításra is lesz 
mód. A temetői szolgáltatá-
sokért bankkártyával is fi-
zethetnek a látogatók.

Aki gépkocsival érkezik, 
az jobb, ha tudja: a temető 

területére kizárólag a moz-
gáskorlátozottak hajthatnak 
be a négynapos ünnepen, az 
ezt igazoló okmány felmuta-
tásával – hangsúlyozta la-
punk érdeklődésére Gra-
bovszky Ildikó, az Érdi Köz-
terület-fenntartó Intézmény 
(ÉKFI) temetői és piaci rész-
legének vezetője. Hozzátet-
te: az autósok csak a Júlia 
utca felől, az új sorompón 
keresztül juthatnak be, amit 
este nyolckor lezárnak, így 
ezt követően a temetőből ki-
hajtani már nem lehet.

A behajtás szigorítása 
egyébként a lakosság érde-
két, illetve a temető rendjé-
nek megőrzését szolgálja: 
bent nincsenek megfelelő 
parkolóhelyek, a szűk kö-
zökben, utakon nehézkes a 
haladás, parkolás, az autók 
zavarták a temetési szertar-
tásokat, és az is gyakori volt, 
hogy autóval a temető terüle-
tére hordták a szemetet, 
vagy éppen kifelé vittek eltu-
lajdonított koszorúkat, virá-
gokat, sírvázákat. (Ennek 
elkerülése végett a portás 
ellenőrizheti a kihajtó autók 
csomagtartóját.)

Aki autóval érkezik ezek-
ben a napokban a temetőbe, 

csak az Ercsi úti parkolót 
használhatja vagy a sport-
pálya mellett tudja leállítani 
az autóját, ugyanis a Júlia 
utcában nemrég kialakított 
új parkoló ezekben a napok-
ban zárva lesz. Ennek oka, 
hogy a szűk utcában jelentő-
sen feltorlódna a forgalom.

Aki régóta nem fordult 
meg az Ercsi úton, észreve-

heti, hogy nemcsak a behaj-
tási rend változott, hanem a 
park is: az ÉKFI munkatár-
sai nemrég huszonöt platánt 
ültettek el és ötven tuját cse-
réltek ki a sírkertben. Az Er-
csi úti, gyalogosoknak hasz-
nálható kaput is újra cserél-
ték: fekete kovácsoltvas ke-
rítés őrzi a halottak álmát.

QQ ÁdÁm

Felkészülés a téli időjárásra

Ötö dével mérséklődött a balesetek száma
A közúti karambolok zömét az elsőbbség meg 
nem adása, a követési távolság be nem tartása 
és a szabálytalan előzés okozza – nyilatkozta 
lapunknak Kürti István, az Érdi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője, akit 
arra kértünk értékelje az idei esztendő eddigi 
eseményeit.

Az érdi kapitányság illeté-
kességi területén az eltelt 
kilenc hónap alatt összesen 
250 közlekedési baleset tör-
tént, amelyekben 56-an 
szenvedtek személyi sérü-
lést. Bár a súlyos sebesülé-
sek aránya idén kisebb növe-
kedést mutat, a karambolok 
száma viszont összességé-
ben jelentősen, mintegy 18 
százalékkal csökkent a ta-
valyi azonos időszakhoz ké-
pest – emelte ki az osztály-
vezető, hozzátéve: jó hír, 
hogy leginkább a kizárólag 
anyagi károkkal járó, kocca-
násos ütközések voltak túl-
súlyban. Ezeket főként a fi-
gyelmetlenség, a türelmet-
lenség és a közlekedési elő-

írások be nem tartása okoz-
ta. Ugyanakkor sajnálatos, 
hogy a zéró tolerancia dacá-
ra, a súlyos balesetek mint-
egy tíz százalékában a jár-
művezetők alkoholfogyasz-
tásának is szerepe volt.

Térségünk közlekedés-
rendészete saját hatáskör-
ben ebben az esztendőben 
eddig 30 közúti ellenőrzést 
tartott, amelyek elsősorban 
a gyorshajtók, az ittas és ag-
resszív járművezetők kiszű-
résére irányultak. Utóbbia-
kat mozgó ellenőrzések so-
rán sikerült tetten érni. Az 
agresszív, erőszakos sofő-
rök a városból kifelé haladva 
gyakran szabálytalanul, a 
forgalom többi résztvevőjét 

veszélyeztetve előztek, vagy 
túlzott mértékben taposták 
a gázpedált – tudtuk meg a 
rendőr alezredestől.

Kürti István kiemelte: 
egész nyáron fokozott figyel-
met szenteltek a két keréken 
közlekedőknek, hiszen ők 
igen komolyan megsérülhet-
nek, amennyiben egy bal-
eset bekövetkezik. Ezeket a 
fokozott ellenőrzéseket még 
ősszel is folytatják, de ko-
rántsem azért – mint azt töb-
ben sérelmezték –, hogy a 
bringásokat „vegzálják”, ha-
nem ellenkezőleg: a figyel-
meztetések éppen az ő érde-
kükben és védelmükben tör-
ténnek! Annál is inkább, 
mert súlyos balesetek tör-
ténhetnek, ha a korai szür-
kületben vagy esti sötétség-
ben minimális kivilágítás és 
láthatósági mellény nélkül 
bicikliznek az út szélén. Bár 
egyelőre lakott területen 
nem kötelező, mégis ajánla-
tos a láthatósági mellényt 
mindig felvenni, ha kerék-
párra pattannak, mert óva-

tosságra inti a forgalomban 
részt vevőket – mondta Kürti 
István, aki a járművek őszi 
és téli felkészítésére is fel-
hívta a figyelmet.

Itt az ideje a nyári gumiab-
roncsokat télire cserélni, 
mert jobban tapadnak és 
biztonságosabb haladást 
nyújtanak, így már 7 Celsius 
fok napi átlaghőmérséklet-
nél javasolják a téli abron-
csok használatát. Ajánlatos 
fagyállóra cserélni a hűtő- 
és az ablakmosó folyadékot, 
ellenőrizni, hogy kifogásta-
lanul működnek-e a szélvé-

dőt tisztító lapátok. Érdemes 
megvizsgálni a világító- és 
jelzőberendezéseket és azt 
is, jól fognak-e a fékek.

Csaknem ugyanennyire 
fontos a körültekintő és tole-
ráns közlekedés. Ne tévesz-
szék szem elől, hogy a ned-
ves, esetenként fagyos, csú-
szós úttesten jóval nagyobb 
fékutat kell hagyni, tehát 
sokat számít a követési tá-
volság és az előírt sebesség-
határ betartása is ahhoz, 
hogy télen is biztonságosan 
közlekedjünk – zárta szavait 
Kürti István. Q BÁlint E.

INFOBOX
téli nyitvatartás (október 1-jétől március 31-ig)
Gyalogosan a hét minden napján  7 órától 19 óráig
Gépjárművel a hét minden napján  8 órától 17 óráig
Október 29. és november 1. között  8 órától 20 óráig
Temetőgondnoki iroda nyitvatartása: 
 H–P 8 órától 15.30 óráig
Október 29. és november 1. között  8 órától 20 óráig

A temető elérhetősége: 06-23-365-144

Volán-menetrend
A busztársaság honlapján közzétett tájékoztatás szerint a 
Volán-járatok október 29-én és 31-én a szabadnap szerinti, 
30-án a munkaszüneti nap szerinti, november 1-jén pedig a 
hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munka-
szüneti nap szerinti menetrendnek megfelelően közleked-
nek. November 1-jén a 744-es és 746-os autóbuszok az állo-
más és a TESCO között nem közlekednek, ezért az Erika utca 
megállóhelyet sem érintik.

Az ellenőrzések elsősorban a gyorshajtók, az ittas és agresszív jár-
művezetők kiszűrésére irányulnak

Az Ercsi úti kaput új, fekete kovácsoltvas kerítésre cserélték
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Képességfejlesztés, LAN-party és sportversenyek

Elf ogadta költségvetését az Ifjúsági Önkormányzat
Szalagavatók és kirándulások támogatása, sport-
rendezvények és képességfejlesztés – többek 
közt e célok szerepelnek az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat költségvetésében, amelyet múlt hétfőn 
fogadtak el a diákképviselők.

Elfogadta költségvetését 
az Érdi Ifjúsági Önkormány-
zat: a nyolctagú testület tíz-
millió forinttal gazdálkod-
hat a következő egy eszten-
dőben.

Mint T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékozta-
tóján emlékeztetett rá, az 

érdi középiskolásokból álló 
testületet szeptember végén 
választották meg a fiatalok. 
Élükön Urbán Jonatán di-
ákpolgármester áll, aki a 
sajtótájékoztatón számolt be 
arról, mire költik majd a 
költségvetésben rendelkezé-
sükre álló pénzt.

– Mivel a testület minden 
tagja sok ötletet hozott, vol-
tak viták és nézeteltérések 
köztünk, de október 17-ei 
ülésünkön végül egyhangú-
lag megszavaztuk a költség-
vetésünket. Az érdi középis-
kolák szalagavató ünnepsé-
geinek támogatására 600 
ezer forintot irányoztunk 
elő; tanulmányi kirándulá-
sokra 1,5 millió, középisko-
lai kirándulásokra 600 ezer 
forintot szeretnénk fordíta-
ni. A diákstúdiók fejlesztésé-
re szintén 600 ezer forintot 
szánunk, míg az általános 

iskolások szá-
mára biztosí-
tott képesség-
fejlesztő fog-
l a l k o z á s o k 
fo ly tatásá ra 
2,2 millió fo-
rint jut az idén.

A sportot is 
szeretnénk tá-
m o g a t n i :  
e - s p o r t r a 
százezer, játé-
kos sportver-
senyre 600 
ezer forintot 
fordítunk. Sze-
retnénk ifjúsá-

gi napokat rendezni; erre 2,5 
millió forint áll rendelkezé-
sünkre – sorolta Urbán 
Jonatán.

A diákpolgármester hang-
súlyozta: a tavaly jól bevált 
programok, célkitűzések 
(szalagavató, tanulmányi ki-
rándulások és a képességfej-
lesztő tanfolyam) folytatása, 
illetve támogatása mellett 
szeretnének nagy hangsúlyt 
fektetni a közösségi progra-
mokra is, mert fontosnak 
tartják, hogy az érdi iskolák 
és diákjaik között szorosabb 
kapcsolat alakuljon ki.

– E célból rendezzük a já-
tékos sportversenyeket: az 

aktívabb fiatalok részére 
paintballvetélkedőt, a ke-
vésbé mozgékonyaknak az 
e-sport jeg yében LAN-
partyt szervezünk, ami 
60–70 diák egy időben tör-
ténő, virtuális versenyét je-
lenti. Az Érdi Napok kereté-
ben szeretnénk megrendez-
ni az ifjúsági napokat, 
olyan sportversenyekkel, 
amelyekre olimpikonokat 
és paralimpikonokat is 
meghívnánk – sorolta Ur-
bán Jonatán, hozzátéve: 
programjaikról hamarosan 
részletesebb tájékoztatást 
is nyújtanak.

QQ Á. K.

Miért késtek a szelektívjáratok?
Októberben több utcában késett a szelektív hulladék elszál-
lítása. Kérdésünkre T. Mészáros András polgármester el-
mondta: egy sikeres pályázatnak köszönhetően ma már hét 
autóval több szállítja a szemetet; az új járművek mellett 
megmaradtak azonban a régi autók is. Ezek szinte egyszerre 
kerültek használhatatlan állapotba. A gépkocsihiány okozta 
tehát, hogy a szelektív hulladékot egyes területekről késve 
szállították el.
T. Mészáros András hozzátette: a városvezetés ez ügyben 
tárgyal majd az ÉTH vezetőségével, és reméli, hogy gyors és 
szakmai megoldást találnak arra, hogy meghibásodás ese-
tén mindig legyen beállítható tartalékjármű.

Soron kívül ült össze a városi plénum

Nap irenden a bíróság- és az óvodaépítés
Két, halasztást nem tűrő döntés meghozatala 
érdekében tartott rendkívüli tanácskozást a múlt 
héten Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyűlése. Mindkét indítvány a település 
fejlesztésével volt kapcsolatos.

Noha városunk közgyűlé-
se e hét csütörtökén is ülése-
zik, a képviselőknek két, fej-
lesztéssel kapcsolatos ügy-
ben még a múlt kedden állást 
kellett foglalniuk.

Elsőként az épülő Érdi 
Igazságügyi Centrum létre-
hozásához nélkülözhetetlen 
adásvételről döntöttek. Mint 
arról már korábban beszá-
moltunk, a Modern Városok 
program keretében a Sza-
badság téren, a jelenlegi or-
vosi ügyelet mellett épülhet 
meg az Érdi Járásbíróság és 
a Járási Ügyészség. A pro-
jekt megvalósítása érdeké-
ben már döntés született a 
kiválasztott területen lévő, 
négy magántulajdonú ingat-
lan megvásárlásáról. Ezt kö-
vetően három adásvételi 
szerződés sikeresen létre-

jött, míg az Ellenőr u. 2. szám 
alatti ház tulajdonosai nem 
fogadták el a 21,7 millió fo-
rintos vételi ajánlatot, így a 
város kisajátítási eljárást 
kezdeményezett. Ennek so-
rán az eljáró hatóság újabb 
egyeztető tárgyalásra hívta 
össze a feleket, amelyen vé-
gül megállapodás született. 
A hosszadalmas jogi proce-
dúra elkerülése érdekében 
az önkormányzat bruttó 30 
millió forintra emelte a vételi 
ajánlatát, amit az ingatlan 
tulajdonosai elfogadtak. Ez 
az egyezség jelentősen lerö-
vidíti a tulajdonjog megszer-
zésének időtartamát és 
előbbre viszi a projekt meg-
valósulását. A közgyűlés is 
egyhangúlag elfogadta a ki-
sajátítási eljárás leállítását 
és jóváhagyta, hogy az új 

feltételek mellett kössék meg 
az adásvételi szerződést. A 
bíróságot ugyan jogszabály 
kötelezi arra, hogy az érdi 
igazságügyi komplexumot 
2018. január 1-jén átadja, ám 
dr. Bács István alpolgár-
mester úgy nyilatkozott, 
hogy a jelenlegi körülmé-
nyek között, az eljárások el-
húzódása miatt már nem sok 
esélyt lát a határidő betartá-
sára, hiszen addig már csak 
14 hónap van hátra. Az épít-
kezés jövőre elkezdődhet, de 
városunk Igazságügyi Cent-
rumának befejezésre legfel-
jebb 2019. január 1-jére van 
lehetőség – tette hozzá az 
alpolgármester.

A rendkívüli ülés máso-
dik napirendi pontja a VE-
KOP (Versenyképes Közép-
Magyarországi Operatív 
Program) pályázathoz kap-
csolódott. Ennek keretében 
városunk új óvodák építésé-
re és bölcsődék felújítására 
nyújtott be támogatási ké-
relmet, ám a beadott pályá-
zatok vonatkozásában 
szükséges még egy-egy Ér-

det képviselő tagot delegál-
ni az elbírálás döntés-előké-
szítő bizottságába. A köz-
gyűlés nagy többséggel elfo-
gadta, hogy ebbe a bizott-
ságba Eskulics György 
köztisztviselőt tagként, 
Tombor Márton köztisztvi-
selőt póttagként delegálják. 
Bács István elmondta: tele-
pülésünk közel 800 millió 
forint támogatásra nyújtott 
be pályázatot új óvodák és 
bölcsődék építésére és fel-
újítására. 2017-ben a Fácán 
közi óvoda átépítését, vala-
mint új intézményt kíván-

nak létrehozni a Búvár és a 
Burkoló utca között, és fel-
újítják a Tárnoki úti óvodát 
is. Ezeken kívül egy másik, 
a KEHOP (Környezeti Ener-
gia-Hatékonysági Operatív 
Program) pályázati forrás-
sal kiegészítve, jövőre mint-
egy 200 millió forint ráfordí-
tással épülhet újjá a Béke 
téri óvoda is. Továbbá ebben 
a projektben még két bölcső-
dét is felújítanak, az Aradi 
utcai intézményt pedig bőví-
teni fogják – tette hozzá az 
alpolgármester.

QQ BÁlint Edit

Az Igazságügyi Centrumról és az óvodafejlesztés előkészítéséről 
döntöttek a képviselők

A diákpolgármester hangsúlyozta, szeretnének nagyobb hangsúlyt fektetni a kö-
zösségi programokra
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Történelmi pillanatok

Len gyel június – magyar október
Dr. Lagzi Gábor egyetemi adjunktus az Érdi Len-
gyel–Magyar Kulturális Egyesület meghívására 
tartott előadást a két országban egyazon eszten-
dőben lezajlott eseményekről. Úgy fogalmazott: 
1956 volt az utolsó történelmi pillanat, amikor a 
két ország igazán hatott egymásra.

A poznani fémgyári mun-
kások felkelése 1956. június 
28-án kezdődött azzal, hogy 
a főtérre vonultak, s miután 
egyre többen csatlakoztak 
hozzájuk, több százezerre 
duzzadt a sokaság, végül az 
egész városra kiterjedt a 
tüntetés – mesélte a Városi 
Könyvtárban október 22-én 
dr. Lagzi Gábor történész. A 
hatalom szemszögéből meg-
engedhetetlen volt a tünte-
tések továbbgyűrűzése, 
ezért páncélosokat vetettek 
be a felkelők ellen. Így a va-
lójában békésnek induló 
megmozdulást leverték. A 
poznani forradalomnak 
több tucat halottja, több 
száz sérültje volt és sok 
száz embert sújtottak bör-
tönbüntetéssel. A hatalom 
számára azonban egyértel-
mű volt, hogy változtatni 

kell, ezért Gomulkát nevez-
ték ki a kommunista párt 
első titkárává. Megválasz-
tása némi belpolitikai válto-
zást hozott. Mindez azon-
ban átmeneti időszak volt, 
mert a keleti blokk legnép-
szerűbb politikusa nemso-
kára bekeményítette politi-
káját, s ő volt az, aki 11 évvel 
később az utcára vonuló 
munkások közé lövetett – 
fejtette ki a történész.

Mindenesetre a poznani 
felkelés iránti szimpátia is 
indította a magyar egyete-
mistákat az október 23-ai 
megmozdulásra. „Minden 
magyar együtt halad, kö-
vessük a lengyel utat!” – ez 
volt a magyar fiatalok egyik 
jelszava, így szól a mítosz.

A forradalom példátlan 
szolidaritást váltott ki a len-
gyelekből, hiszen sokan em-

lékeztek még arra, hogy a 
háború idején Magyaror-
szág befogadta a lengyel 
menekülteket, sok segély-
szállítmány érkezett, sőt 
több helyi tüntetést is szer-
veztek, „el a kezekkel a ma-
gyaroktól” felkiáltással. A 
szovjet intervenció azonban 
sokkot okozott, s talán Go-
mulka számára is intő jel 
volt.

Az 1956-os magyarorszá-
gi események hatására szá-
mos lengyel szakított a 
kommunista ideológiával, s 
adta vissza a pártkönyvét. A 
poznani felkelést még hely-
lyel-közzel sikerült azzal 
palástolni, hogy német 
„ügynökök” lázítottak, de a 
magyar forradalom és sza-
badságharcot lehetetlen 
volt mondvacsinált mesék-
kel elhomályosítani.

1956 az utolsó történelmi 
pillanat volt, amikor a két 
ország igazán hatott egy-
másra. A későbbi időszak 
már más politikai helyzetet, 
sok eltérést hozott a két 
nemzet életébe – zárta sza-
vait a történész.

QQ B. ÁBrahÁm

Művészi közösségi terek

KÉK  jótékonysági kiállítás
„Amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak 
csak annyit mondhatunk” – idézte Vörösmarty 
Mihály szavait Majorné Bániczki Julianna, aki a 
Poly-Art képzőművészeinek közös tárlatát nyitot-
ta meg Parkvárosban. Kiderült, a helyi szociális 
intézmények most ennél többet is kaptak.

Nemsokára a családokat, 
gyermekeket, időseket, fo-
gyatékossággal élőket és 
krízishelyzetben lévőket se-
gítő intézmények és szerve-
zetek közösségi termeit dí-
szíti majd egy-egy festmény 
azok közül, amelyeket a 

Képzőművészek Érdi Közös-
ségének (KÉK) tagjai aján-
lottak fel a múlt pénteken a 
Parkvárosi Közösségi Ház-
ban megnyílt csoportos kiál-
lításukon.

Bálint Imre, Benkóczy Pé-
ter, Kajtár László, Kávrán-

né Szedmák Ilona, Márkus 
József, Nagyszalóki András, 
Tarnócziné Barabás Irén, 
Vincze Jutka, Wischin Tibor 
egy-egy saját munkáját az 
Érdi Szociális Gondozó Köz-
pont tagintézményeinek és 
társszervezeteinek ajánlotta 
fel. Az adományt Récsei 
Krisztina intézményvezető 
vette át, hangsúlyozva: meg-
lepte, de meg is hatotta a mű-
vészeti közösség gesztusa és 
a tagintézmények vezetői is 
örömmel értesültek a felaján-
lásról.

Köszöntőjében dr. Szöőr 
Anna, a Család és Gyermek-
jóléti Központ tanácsadója 
emlékeztette a megjelente-
ket, hogy október 18-át 
Szent Lukács, a festők és 
orvosok védőszentjének 
napját másfél évtizede a ma-
gyar festészet napjaként is 
ünnepeljük. Jelen rendez-
vény október 23-hoz, az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójá-
hoz is kapcsolódik, amely-
nek a legfőbb mondanivalója 
a hazaszeretet, a patriotiz-
mus. Ahhoz, hogy valaki ha-

zaszerető ember legyen, elő-
ször lokálpatriótának kell 
lennie. A lokálpatriotizmus 
erősítésében pedig a helyi 
civil közösségeknek, így a 
KÉK-nek is igen fontos sze-
repük van – mondta a köz-
pont munkatársa.

A tárlatot Majorné Bánicz-
ki Julianna művésztanár 
nyitotta meg, aki úgy fogal-
mazott: érdemes a festmé-
nyeket előbb távolról, majd 
közelebbről is megtekinteni, 

megadva a lehetőséget ön-
magunknak, hogy elvará-
zsoljanak az ecsetvonások 
és a képzeletünkben hirtelen 
megelevenedjenek a rejtett 
formák és alakzatok.

A megnyitót Horváth Ist-
ván gitárzenéje, valamint az 
IRKA irodalmi összeállítása 
színesítette.

A kiállítás november 10-ig 
tekinthető meg a Parkvárosi 
Közösségi Házban.

QQ BÁlint Edit
Récsei Krisztina, a Szociális Gondozó Központ vezetője a tagintéz-
mények nevében is megköszönte az alkotók felajánlását

Horváth István és a felajánlott alkotások

EEmmllőővviizzssggáállaattookk sszzéélleess kköörrűű vviizzssggáállaattáátt
végezzük akkreditált mammográfiás
jártassági vizsgával rendelkező
radiológusok közreműködésével.

Előjegyzés telefon alapján:

06-30/195-46-76
Érd, Szabadság tér 9.
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AMargittai Stúdió Rajz és KreatívMűhely
Fotó alapján portré készítését vállalja
Már most gondolj a karácsonyra

Egyedi ajándék kihagyhatatlan lehetőség

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

A portrék grafittal, pasztellkrétával
vagy szénnel készülnek.

A5-ös 3990-Ft, A4-es 4990-Ft.

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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Ket tős jubileumi hangverseny
Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmá-
ból adott koncertet a Szepes Gyula Művelődési 
Központban vasárnap az Érdi Kamarazenekar. 
A 135 éve született Bartók Béla szerzeményei a 
MediCantare Leánykar és ifjú zenészek közremű-
ködésével csendültek fel.

Idén is nagy sikerű hang-
versenyt tartott városunk 
vonós kamarazenekara ok-
tóber 23-án. A fellépők nagy 
létszáma miatt a színházte-
rem adott otthont a koncert-
nek, így nemcsak a 30 tagú 
kórus és a zenészek fértek el 
kényelmesen a színpadon, 
hanem a nézőtér is alkalmas 
volt a nagyszámú hallgató-
ság befogadására. Ezúttal 
kizárólag Bartók műveiből 
hangzottak el darabok, 
mind a forradalom, mind a 
zeneszerző évfordulójának 
emlékére.

Rédai Erzsébettől, az 
Érdi Kamarazenekar művé-
szeti vezetőjétől megtudtuk, 
hogy a koncert műsorát Tőri 
Csaba karnagy, a MediCan-
tare vezetője álmodta meg. 
Öt olyan egyneműkart raga-
dott ki, amelyhez maga Bar-
tók írta a kiszenekari kísé-

retet, így a Huszárnóta, a 
Cipósütés, a Resteknek nó-
tája, a Ne menj el és a Bo-
lyongás csendült fel az érdi 
hangversenyen. Mindegyik 
g y ö n y ö r ű 
darab, ame-
lyekben a vo-
nósok block-
f lőtével és 
ütőhangsze-
rekkel is ki-
egészültek. 
E zeneműve-
ken kívül a 
Román tán-
cok hang-
zott el, vala-
mint a Váz-
latok és Bagatellekből is 
hallhattunk tételeket. 

A MediaCantare kórus 
mellett Mézes Gyöngyi, 
Bujdosó Márton, Szabó Já-
nos és Dömsödi Mihály mű-
ködött közre.

Lapunknak nyilatkozva 
Rédai Erzsébet elárulta: 
idén korántsem volt egysze-
rű a felkészülés, mert tíz kö-
zépiskolás és egy-két általá-
nos iskolás növendék érke-
zett a zenekarba. Az új tagok 
számára pedig nem volt egy-
szerű feladat az ismeretlen 
Bartók-művek elsajátítása. 
Hozzátette: bízik benne, 
hogy a fiataloknak a sikeres 
debütálást követően lesz 
kedvük a folytatáshoz, s így 

megújulva még sokáig fenn-
marad az Érdi Kamarazene-
kar. Természetesen a régi 
tagok is maradnak, de némi 
megnyugvást jelent számuk-
ra, hogy lesz majd kinek át-
adni a stafétabotot. n BE

Régi és új tagok a színpadon. Lesz kinek átadni a 
stafétát

1956 képei az Erkel Színházban

For radalom feketén-fehéren
Az ’56-os eseményeket megidéző sorozat első 
kollekciója a külföldön átélt emlékek és a titok-
ban kicsempészett vázlatok alapján, 1957–1968 
között Kanadában készült. E témában a to-
vábbi húsz alkotás már a művész végleges 
hazatérte után született. Ács József Ferenc 
Forradalom feketén-fehéren című kiállítása a 
60. évforduló alkalmából, október 23-án nyílt 
meg a fővárosban.

A festőművész húszéve-
sen, a forradalom leverését 
követően, 1956 novemberé-
ben elhagyni kényszerült a 
hazáját. Az ausztriai mene-
külttáborból a kanadai 
Montreal katonai táborába 
került, végül Edmontonban 
telepedett le. Távollétében 
börtönbüntetésre ítélték, 
1970-ben amnesztiát kapott, 
s többször hazalátogatott. 
Véglegesen 1994-ben tért 
vissza Magyarországra és 
életének utolsó évtizedét Ér-
den töltötte.

Mint kiderült, forradalmi 
sorozatának első példányait 
nemcsak emlékezetből, ha-
nem a zsebében kicsempé-

szett vázlatai alapján készí-
tette. Bár hazatérte után az 
ország több pontján bemutat-
kozott egyedülálló sorozatá-
val – többek között az érdiek 
is láthatták –, a Forradalom 
feketén-fehéren című tárlata 
most először került a főváro-
si közönség elé.

Az Erkel Színház Kodály-
termében megrendezett em-
lékkiállítás megnyitóján el-
sőként Szedlacsek Emíliam 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának munkatár-
sa, az érdi művelődési köz-
pont korábbi vezetője méltat-
ta a művészt. Kiemelte: érdi 
tárlata megrendezésekor 
Ács József Ferenc elárulta, 

soha nem reménykedett ab-
ban, hogy ez az anyag vala-
ha is hazakerül, s Magyaror-
szágon is látni fogják. A lel-
ke mélyén azonban mégis 
hitt benne, hogy ez megtör-
ténik. Ez az erős hit jelle-
mezte őt egész életében, ami 
látható a képein is.

Dr. Feledy Balázs művé-
szeti író, aki a festőművész 
életművének legjobb ismerő-
je, nem lehetett jelen az ese-
ményen, Bajorországból 
küldte el a festő 1956-os so-
rozatát méltató sorait. Töb-
bek között kifejtette: Ács Ka-
nadában készült első soro-
zatának lelki motivációiban 
az indulat a döntő szempont. 
A rajzok a fiatal alkotó leg-
bensőjéből törtek elő, s e ki-
vételes őszinteség műveinek 
legfőbb értéke. Ezért is meg-
döbbentő, hogy amikor a mű-
vész, immár 60 éve felett is-
mét rajzokat készít a törté-
nésekről, az évtizedekkel 
korábbi, érzelemgazdag 
megközelítés ereje egy fi-
karcnyit sem csökken. E mű-
vek nem vidámítanak, de 
felemelnek a nagy ügyek 

szeretetéhez és kiemelnek a 
hétköznapok megszokottsá-
gaiból. Mert ilyen forrada-
lom csak egy volt, s Ács Jó-
zsef Ferenc művei is kivéte-
lesen egyediek – hangsú-
lyozta a művészeti író.

A festő özvegye úgy vélte, 
néhai férje forradalmi soro-
zata – bár bejárta a világot 
– soha sem volt méltóbb he-
lyen kiállítva, mint itt, az 
egykori Köztársaság téren, 
a mai Erkel Színházban, 
amely épület és tér oly sok 
történésnek volt tanúja, 

helyszíne, s ha úgy tetszik, 
az 1956-os forradalmat túl-
élők díszlete.

A tárlatot Virág Péter, az 
Operaház műszaki igazgató-
ja nyitotta meg, aki arra hív-
ta fel a megjelentek figyel-
mét, hogy forradalom kap-
csán a fekete-fehérnek van 
csak hitele, hisz 1956-ban 
feketén-fehéren kiderült, ki 
hol áll. Ezért is tűnnek külö-
nösen igaznak a képek, s bár 
már a távolban születtek, 
hűek maradtak a forrada-
lomhoz. n Bálint

Ács József művei felemelnek a nagy ügyek szeretetéhez

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,
MOST rendeljen 3-rétegű üveges
ablakot-ajtót gyártói áron!

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

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

41
29

29

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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                         Tök szépségverseny
                 jelmezverseny
           Tökmaraton vetélkedOk
     Tökös ételek
Tök jó italok

Fellépők:
15:00 Frutti SE, Masters SE, és a That’s All
16:00 Erdélyi Csilla énekes
17:00 That’s All
17:30 eredményhirdetések, 
          felvonulás, ősz búszúztató
18:00 zenél a Tranzit zenekar 

Mindenkit szeretettel vár a 

Mustra címmel – hat év ki-
hagyás után – újra érdi fiatal 
tehetségek munkáiból nyí-
lik képzőművészeti kiállítás 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központban. A háromtagú 
szakértő zsűri – Házi Andrea 
grafikusművész, Regős Ágnes 
képzőművész és Jónás Cson-
gor grafikusművész – nyílt 
zsűrizés keretében, építő jel-
legű kritikával értékelte és 
véleményezte a huszonegy 
jelentkező beadott munkáit, 
illetve tanácsokkal is ellátta a 
megjelent alkotókat. 

A kiállítók művészethez 
való kapcsolódása sokrétű, 
vannak köztük autodidak-
ta és művészeti egyetemen 
végzettek, lelkes amatőrök és 
profik egyaránt. Ettől a kiállítá-
si anyag is igen színes, hiszen 
sokféle irányzat jelenik meg, a 
klasszikustól a modernig. 

Az érdi fiatal alkotók tárlata 
november 4-én, pénteken 18 
órakor nyílik a művelődési köz-
pontban. Az est vendége egy 
fiatal magyar jazz-zenekar, az 
Organism. Az együttes a hat-
vanas évek amerikai zenekara-

it idézi, igazi Hammond orgo-
nával, tartalmas szövegekkel, 
színes improvizációkkal. Ezen 
az alkalmon ízelítőt kapha-
tunk a nemrégiben megjelenő  
Praise The Notes című leme-
zükről. A zenekar vezetője Vas 
Bence, aki korábban maga is 
kiállított a Mustrán. 

A megnyitó közönsége kéz-
be veheti a kiállításhoz kap-
csolódó Mustra-katalógust is, 
amelyből jobban megismer-
hetik a kiállítókat. 

A tárlatot november 30-ig 
tekinthetik meg az érdeklődők.

A nyári sárkányhajós ren-
dezvény után most töklám-
pafényes buborékfújó estét 
szervez a kacifántos gyerekek 
szüleiből szerveződött Életfa 
Csoport.

A rendezvény célja, hogy a 
sajátos nevelési igényű és az átla-
gos gyerekeket nevelő családok 
találkozzanak, és hogy az egyéb-
ként nehezen kimozduló, valami-
lyen fogyatékkal élő, illetve autis-
ta gyerekeknek és családjuknak 
szép élményt szerezzenek.

– Rendezvényünk a száz-
halombattai Harcsa Csárdá-
nál lesz, délután 6 órától este 
nyolcig. A fákat lampionokkal 
díszítjük, viszünk faragott tö-
köket is, de természetesen a 
helyszínen is lehet ügyeskedni. 
A buborékfújás sem maradhat 
el. A gyerekeket „békalevessel” 
– azaz limonádéval és békás 
gumicukorral – várjuk, és sü-
teménnyel is megvendégeljük 
egymást. Teáról, forralt borról 
a csárda gondoskodik – mond-

ta lapunknak Tarsoly Anikó, a 
csoport egyik alapítója. Mint 
hozzátette: felajánlásként kap-
tak tököket (amit ezúton is kö-
szönnek az adományozóknak), 
de örömmel fogadnak még 
több faragnivalót.

Már tervezik a téli progra-
mot is, igaz, ezt csak a kaci-
fántos gyerekeknek: ez egy 
mikulásünnepség lesz, amit a 
Habilitációs Központban tarta-
nak majd decemberben.

� n�Á. K.

Újra Mustra

Kacifántos gyerekek

1980 óta működő cég – minőségi szolgáltatása

Szőnyeg-
tiSztítáS
Porolás, mélytisztítás, biotisztítás,
szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés.
Átvevőhely: Érd, Felső u. 116.

Budafok, Mária Terézia u. 10.
Szállítás-megrendelés, központ:06 30 68 000 78
www.tisztaszonyeg.hu TISZZTASZŐNYYEG

A szőnyegtisztíító
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117

10–18óra között
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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Minőségi
borok

közvetlenül
a pincészetből
Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, Ászár-
Neszmélyi borok
Sóskút, Temető u.37.
+36 23 347 691
+36 30 491 6860 H-P: 7-16
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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

KáK trár nyoldó
Kéményty isztító hasáb

Fűtéstechnika
Kandalló, cserépkályha

hozzávalók és kiegészítők
Infrafűtés és falfűtés

Cím: Érd, Riminyáki út 61.
Tel.:0630/900-4873 • www.jstudio.hu
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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.

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 
8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail:  

aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu; 
ertekesites@erdiujsag.plt.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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Az 1956-os forradalom érdi eseményei

Tan kok, vérmérgezés és halálos fejlövés
Miután a periratok zömét titkosították, a levél-
tárak roppant kevés dokumentumot őriznek a 
településünkön történtekről. Legfeljebb szóbeli 
visszaemlékezések alapján lehet összefoglalni, 
miként élték meg Érden október 23-át és az azt 
követő napokat – közölte dr. Stencinger Norbert az 
évforduló kapcsán megtartott előadásán.

Pár évvel ezelőtt előkerül-
tek azok a fényképek, ame-
lyeket Mátyás István titok-
ban készített 1956. október 
23-án, s amelyek jórészt alá-
támasztották és megerősí-
tették a szemtanúk emlékeit 
– mondta történelmi össze-
foglalója bevezetőjében dr. 
Stencinger Norbert, aki a 
Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége érdi szervezeté-
nek felkérésére, a múlt ked-
den a történész szemével 
idézte fel a 60 évvel ezelőtti 
eseményeket.

A történelmi kutatás azon-
ban máig nem zárult le, hi-
szen a rendelkezésre álló 
anyag folyamatosan bővül 
azokkal a dokumentumok-
kal, amelyekre később buk-

kannak rá a szemtanúk vagy 
a családtagok. Mivel már 
akkoriban is rengeteg érdi 
dolgozott a fővárosban, a he-
lyiek is hamar tudomást sze-
reztek a szabadságharcról. 
Később a Székesfehérvár fe-
lől vonuló tankok a várost 
átszelve haladtak Budapest 
felé, s ennek hatására tör-
tént néhány incidens.

Egy helybeli pék, Bojó Si-
mon kora hajnalban szállí-
totta a kenyeret lovas kocsi-
ján, amikor az egyik páncé-
los elütötte. A kocsi felborult, 
s a balesetben megsérült a 
fiatalember karja. Később a 
sebe olyannyira elmérgese-
dett, hogy amputálni kellett 
a kezét, de vérmérgezést ka-
pott és életét vesztette. Ő volt 

a forradalom egyik érdi ha-
lálos áldozata.

A későbbiekben készült 
egy felvétel arról is, hogy ok-
tóber 25-én férfiak sokasága 
gyűlt össze a Tanácsháza 
előtt, hogy átbeszéljék a poli-
tikai eseményeket. Az Alsó 
utca sarkán barikádot is fel-
építettek, hogy megakadá-
lyozzák a tankok vonulását 
és ellenőrizzék a ki- és bejö-
vő forgalmat. A szemtanúk 
elmondásai szerint az átha-
ladó katonák nem keresték a 
konfliktus, viszonylag barát-
ságosan viselkedtek, ám a 
mai városháza épületéből 
mégis rálőttek az egyik 
tankra. Úgy tudni, a lövöldö-
zők nem érdiek, hanem ercsi 
fiatalok lehettek. A lövést a 
szovjet katonák támadásnak 
vették és azonnal kilőttek a 
tankból egy sorozat lőszert, 
lerombolva a barikádot. Itt 
vesztette életét Firtelmeisz-
ter Sándor, aki mind össze 19 
éves volt és tulajdonképpen a 
kíváncsiság vitte az utcára. 
Többen azt állították, hogy 
az Esküdt utca sarkánál érte 

a halálos fejlövés. Mások úgy 
emlékeztek, hogy kissé távo-
labb, a felrobbantott lőszer-
raktár közelében, a repe-
szektől szenvedte el a halá-
los fejsérülését. A fiatalt hős-

ként temették el Tuscula-
numban.

Az október végi esemé-
nyek hatására a település 

vezetését Gévai Nándor vet-
te át, aki mindenekelőtt 
megpróbálta biztosítani a 
rendet, így létrehozták a 
nemzetőrséget, hogy meg-
akadályozzák az atrocitáso-
kat. A mai zeneiskola volt a 
pártház, s a fiatalok ide és a 
rendőrség épületébe is meg-
próbáltak fegyverszerzés 
céljából betörni, de sikerte-
lenül. Az emberek a fővárosi 
események hallatán, egé-
szen november 4-ig, a forra-
dalom leveréséig bizakodó-
ak voltak, abban a remény-
ben éltek, hogy sikerül vál-
toztatni a körülményeken, 
de sajnos nem így lett.

– A fővároshoz képest Ér-
den nem történtek olyan 
nagy, a forradalomra utaló 
események, mégis vannak 
olyan helyszínek, amelyeken 
járva a helyi fiatalok is el-
gondolkodhatnak azon, 
hogy 60 évvel ezelőtt ott pél-
dául barikád volt vagy ide-
gen tankok vonultak át a vá-
ros főutcáján – zárta szavait 
dr. Stencinger Norbert had-
történész. n BE

Régi adósságát rótta le a város 
most vasárnap, ekkor avatták fel 
ugyanis az ’56-os forradalom két 
érdi áldozatának emléktábláját
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Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
érdi és környékbeli lakosok számára
2016. október 26-tól november 18-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

Érd, Budai út 28.
Bejelentkezés: 06 23 522 802
amplifon.hu

A fokozatosan kialakuló halláscsökkenés
komoly akadályát jelentheti annak,
hogy teljes értékű életet éljünk.
A hallásveszteséggel élő
emberek érzékelik ugyan,
hogy beszélnek hozzájuk,
de a szavakat, monda-
tokat nem értik meg pon-
tosan. Még egy közepe-
sen jó hallásnál is lehet
nagyon rossz – csupán
40-50 százalékos – a be-
szédértés. Ez súlyos kom-
munikációs problémákat
okozhat, és kényelmetlen
helyzeteket eredményez-
het, ha az egyénnek adott
esetben gyakran vissza
kell kérdeznie, vagy nem
arra válaszol.

Mivel ez az érintett
számára a halláscsökke-
nés, az elszigeteltség ér-
zését is hozhatja magá-

val, amely súlyosabb
esetben akár depresszió-
hoz is vezethet, fontos,
hogy minél előbb el-
jusson egy audiológus
szakemberhez. Az agy
hallásközpontja egy hosz-
szantartó halláskárosodás
esetén valójában elfelejti,
hogyan hangzottak régen
a különböző hangok,
zörejek és zajok. Ha túl
sokat vár, akkor lehet, hogy
már késő lesz, és a leg-
modernebb hallókészü-
lékkel sem tudnak segí-
teni. A hangok valóban
hangosabbak lesznek, de
az érintett ennek ellenére
sem fogja jól érteni az em-
beri beszédet.

Az Amplifon őszi hallás-
vizsgálati kampányának
köszönhetően most lehe-
tőség van arra, hogy részt
vegyenek egy ingyenes, tel-
jes körű hallásszűrésen. A
vizsgálatra nem kell várni,
hiszen mindenki egy szá-
mára megfelelő előre le-
egyeztetett időpontot kap a
lakhelyéhez legközelebbi
Amplifon Hallásközpont-
ban, ahol személyre szabott
ellátásban részesül.
tegye meg az első lé-
pést! Önnek csupán fel
kell hívnia a 06 23 522
802-es telefonszámot,
és egyeztetni egy meg-
felelő időpontot.

Mit tegyen,
hA szeretne
ellátogAtni
egy hAllás-
vizsgálAtrA?

A halláscsökkenés az
elszigeteltség érzését
hozhatja magával.

A hallásproblémák
kezelésétnem
szabadhalogatni
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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

PROGRAMOK

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, vá-
sára
November 5-én, szombaton 9–12 óráig

KONCERT
Csiribiri – Halász Judit koncertje 
gyermekeknek

A jegyvásárlás 3 éves kor felett kötelező! 
Belépő: 2500 Ft.
November 6-án, vasárnap 11 órakor

KIÁLLÍTÁSOK

KAMARATEREM
Hollósi Zsófia: FÉNYképeim RÓLATOK
Megtekinthető október 29-ig
MUSTRA – érdi fiatal alkotók kiállí-
tása
A tárlatot megnyitja Jónás Csongor gra-
fikusművész. Közreműködik az Organism 
zenekar.
November 4-én, pénteken 18 órakor

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

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Csipkealkotások
Brlik Irén Eszter kiállítása

KLUBÉLET

DUNA-ART FOTÓKLUB
Vezeti Körmendy Teréz
Információ 06 20-411-3673
dunaartfotoklub.erd@gmail.com
Minden páratlan hét keddjén 18 órakor

KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Vezeti Jokhel Csaba
Információ Libnárné Herczeg Ilona  
06-20-517-1130
Minden hó második csütörtökén 17 órától

MERIDIAN TORNA
Ingyenes gyakorló klub
Hétfő és kedden 9 órakor

VITALITÁS KLUB
Vezeti Makai József
Információ 06 20-911-4652
Hétfőnként 17 órától

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 fel-
tárói
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 megtekinté-
sére jogosító teljes árú jegy 1000 
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállításon-
ként.

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 lakásdíszítés

GYERMEKKÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁSOK
Márton-nap
November hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR

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

FOGLALKOZÁSOK
Itt van az ősz, itt van újra
Hangszerek állathangokon
Zenés foglalkozások óvodásoknak és kis-
iskolásoknak
November hónapban

RAJZPÁLYÁZAT
A természet hangjai
Bővebb információk elérhetőek a Zenei 
könyvtár elérhetőségein, valamint hon-
lapunkon

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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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Minőségi balatoni fehér, rosé és vörösborok,
palackosan és kimérve,

hozott üvegbe is, termelői áron.

M

500 Ft/liter
Ingyenes kóstolási lehetőség!

www.svabborhaz.hu
Törökbálint, Anna-hegy, Rózsa sétány 28.

Nyitva: péntek: 15-19 h; szombat 9-13 h, előzetes egyeztetéssel
ettől eltérő időpontokban is állunk rendelkezésére.

Telefon: 06-70/540- 67-67 e-mail: szabo.csaba@svabborhaz.hu
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FFrruunncchhyy NNaattuurrpprroodduuccttss
Eritritol 1kg.

Bevezető ár! 1990 Ft
1990 Ft/ kg

Ez a kupon egyszeri 20%
kedvezményre jogosít, melyet a
vásárlás végösszegéből vonunk le.

Érvényes 2016. november 8-ig.
Ajánlatunk egyéb kedvezménnyel össze nem vonható,

valamint a már akcióban lévő termékekre nem vonatkozik.
Herbária Balance, 123.sz üzlet
Érd
Diósdi út 2-4.
06-23/232- 724

Kérd 5%-os törzsvásárlói kártyánkat
üzletünkben!
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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
Emlékezés  
– Győrffy Sándor kiállítása
Megtekinthető október 29-től

Dalok régről és 

nemrégről
Vendég: Szabó Tamás

szerzői estje

2016. 11. 18. 19 óra

Jegyek vásárolhatók 4000–5500 forint 
közötti áron a művelődési központban

OkTóBEr 31., HÉTFŐ
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30  2016–2017. évi női kézilabda-baj-

nokság
 Érd–MTK
21:00 Tornádó 1–2. rész 
  amerikai tudományos és ismeretter-

jesztő dokumentumfilm, 2010
22:20 Fény-kép
 kulturális magazin
22:50 Mozgás
 sportmagazin
23:20 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:50 Tűzijáték

NOvEMBEr 1., kEDD
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Fény-kép
 kulturális magazin
20:00  Chaplin szereti a zenét  

– jazz sorozat
 Jazzletic 
21:00 vámos Miklós beszélgetős műsora 
 Somlyó György
22:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Fény-kép
 kulturális magazin
23:30 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
  0:00 Tűzijáték

NOvEMBEr 2., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin

20:00  Bibliai Szabadegyetem    
90/17. rész 

21:00 A selyemút
  színes, japán–kínai filmdráma,  

R: Juna Sato, 1988
 12 éven felülieknek!
22:40 Sztárportré 69. rész
23:10 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
0:10 Tűzijáték

NOvEMBEr 3., CSÜTÖrTÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 70. rész
20:00  2016–2017. évi női kézilabda-baj-

nokság
 Érd–MTK (ismétlés)
21:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
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
0:00  Tűzijáték

NOvEMBEr 4., PÉNTEk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 83. rész
20:00 Sztárportré 70. rész
20:30 Globo világjáró 45. rész
21:00 Texas Adios
  színes, spanyol-olasz western,  

R: Fernando Baldi, 1966

22:35 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:05 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó
23:35  Tűzijáték

NOvEMBEr 5., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo világjáró 46. rész
21:00 A selyemút
  színes, japán–kínai filmdráma, R: Juna 

Sato, 1988
 12 éven felülieknek!
21:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:10 Fény-kép
 kulturális magazin
22:40  Bibliai Szabadegyetem    

90/17. rész 
23:40 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:10 Tűzijáték

NOvEMBEr 6., 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 Texas Adios
  színes, spanyol-olasz western,  

R: Fernando Baldi, 1966
22:35 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:05 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:35 Tűzijáték

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.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. tör-

vény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Városrendészeti Csoport, Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
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 betöltője által ellátandó fel-
adatkörök: 1. sz. melléklet 30. pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 közterületek jogszerű használatának, közterületen engedélyhez kötött 

tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
•	 köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése;
•	 a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott 

tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcio-
nálása;

•	 az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok járőrszolgálat keretében történő 
elvégzése, dokumentálása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy 

középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet,
•	 „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatásban, közterület-fel-
ügyelői munkakörben eltöltött gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhel-

hetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
•	 iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. 
november 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további információt Sike Attila nyújt, a 06-23-522-
300/280 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/934/20/2016, valamint a munkakör megnevezését: közterület-
felügyelő;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 20.
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 kikötésével.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,

Lakosságszolgálati Iroda, Építéshatósági Csoport,

csoportvezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásai-
ról szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján 
a munkakör betöltője által ellátandó feladat-
körök: 1. sz. melléklet 15. a) pont szerinti feladatok 
ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 gondoskodik az Építéshatósági Csoport mun-

kájának szakszerű irányításáról, a munkatársak 
munkájának összehangolásáról, a vonatkozó 
jogszabályok általi jegyzői hatáskörbe utalt épí-
tési engedélyezési és egyéb, építésügyi hatósági 
eljárások teljes körű lebonyolításáról;

•	 ellátja az Építéshatósági Csoport feladatkörébe 
tartozó ügyek szignálását, kiadmányozás előtti 
ellenőrzését, a határidős nyilvántartásba, illetve 
irattárba helyezendő ügyek vezetői ellenőrzését;

•	 felelős az Építéshatósági Csoport feladatkörébe 
tartozó ügyek határidőben történő elintézéséért, 
a hivatali ügyiratforgalmi statisztikák lekérdezé-
sével ellenőrzi az ügyek állását;

•	 gondoskodik a más hatóságok engedélyezési el-
járásához, más szervek feladatainak ellátásához 
szükséges építéshatósági szakhatósági állásfog-
lalások és tájékoztatások kiadásáról;

•	 felelős az építéshatósági és eljárási jogszabályok 
betartásáért és betartatásáért;

•	 köteles az Építéshatósági Csoport tevékenysé-
géről naprakész információval rendelkezni, és 
erről az irodavezetőt és a jegyzőt rendszeresen 
tájékoztatni.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 16 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az 
illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszol-
gálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 egyetemi szintű építészmérnöki vagy építő-

mérnöki (magasépítő területen szerkezetépí-
tő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű 
magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki (magasépítő területen szerkezet-
építő szakirány) vagy városgazdasági üzem-
mérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) 
szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség, vagy

•	 alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti 
konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szer-
zett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben 
szerzett tervező építészmérnöki, szerkezetter-
vező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan 
képzésben szerzett építész szakképzettség vagy 
ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzett-
ség,

•	 magyar állampolgárság,

•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet,
•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigaz-
gatásban hasonló területen szerzett vezetői gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, 

felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete 

szerinti szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egy-

szerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. 
december 5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. no-
vember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 14/934/21/2016, 
valamint a munkakör megnevezését: 
építéshatósági csoportvezető;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. de-
cember 4.
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 kikötésével.

•	 Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést 
csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy köz-
igazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól 
adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium 
teljes körű mentesítésével rendelkező kormány-
tisztviselő kaphat.”

•	 Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől 
eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormány-
tisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazga-
tási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 
éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötele-
zettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő 
számára felróható okból elmulasztja, kormány-
zati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél 
fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga le-
tételére nyitva álló határidőbe nem számít bele 
a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság 
vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot 
meghaladó kiküldetés időtartama.”
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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

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

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-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: 
1/1017/2016, 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.

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 igénybe 
vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakó-
környezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai és 
közegészségügyi előírások betartásával területi gondozási 
feladatok ellátása. Személyes higiénével kapcsolatos felada-
tok, a gondozási környezetében végzett feladatok, élelme-
zés, 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, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

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 helyze-
tű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételé-
nek támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.(III.26.) Kormány-
rendelet 18.§ (2) bekezdése alapján kizárólag az önkormányzat 
illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesül-
hetnek.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat-
kezelési 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 önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje:

2016. november 8.

A részletes pályázati felhívások a www.erd.hu honlap Pályázatok, 
álláshirdetések rovatából letölthetők, vagy átvehetők a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3., Polgárok 
Háza).

KRÍ ZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI:
A hét minden napján,  
0–24-ig hívható telefonszámok:
Szociális Gondozó Központ:
Intézményvezető:   20/231-6273
Utcai szociális 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



16 | 2016. október 26. |    hirdetés

A THM (teljes hiteldíjmutató) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabály figyelembevételével, Posta Személyi Kölcsön
jövedelemátutalás nélkül konstrukció esetén 500 ezer forint hitelösszeg és 3 éves futamidő feltételezésével, Posta Személyi Kölcsön Extra akció/ Posta
Személyi Kölcsön Extra akció Hitelkiváltásra konstrukció esetén 2 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2016. szeptember 6. napján
érvényes kondíciók alapján történt. Továbbá Posta Személyi Kölcsön jövedelemátutalás vállalása/ Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra
jövedelemátutalás vállalása melletti konstrukció/ Posta Személyi Kölcsön Extra akció/Posta Személyi Kölcsön Extra akció Hitelkiváltásra konstrukció
esetén a THM meghatározása az egyhavi törlesztőrészlet visszatérítést feltételezve történt, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével:
Posta Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, törlesztés beszedésének díja.

Reprezentatív példa: Posta Személyi Kölcsön Extra akció/Posta Személyi Kölcsön Extra akció Hitelkiváltásra.

Hitelösszeg (hitel teljes összege): 2 millió Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: 9,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt fix; folyósítási jutalék:
20 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 249 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 128 Ft; havi törlesztőrészlet: 42 623 Ft; a hitel teljes díja: 557 432 Ft;
visszafizetendő teljes összeg: 2 557 432 Ft. THM: 10,55% Az egyhavi törlesztőrészlet visszatérítésének feltétele: Posta Személyi Kölcsön
jövedelemátutalás vállalása mellett konstrukció/ Posta Személyi Kölcsön Extra akció/ Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelem vállalása mellett
konstrukció/ Posta Személyi Kölcsön Extra akció Hitelkiváltásra konstrukció választása, a teljes szerződéses összeg folyósítását követő 6 havi esedékesség
tekintetében a konstrukció feltételeinek teljesítése, és az esedékességek napján a teljes törlesztőrészlet megfizetése. A 2. havi törlesztőrészlettel
megegyező összegű visszatérítés a törlesztés 7. esedékessége hónapjának végéig, az Ügyfél Banknál vezetett Posta Számlacsomagjára kerül jóváírásra.

Az Ügyfél által választott törlesztési nap függvényében az első törlesztőrészlet magasabb lehet.

Posta Személyi Kölcsön jövedelemátutalás vállalása és Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelemátutalás vállalása melletti konstrukció
alapfeltétele a rendszeres, legalább havi 80 000 Ft jövedelem átutalásának vállalása/fenntartása a Postahelyen nyitott lakossági bankszámlára. Posta
Személyi Kölcsön Extra és Posta Személyi Kölcsön Extra akció Hitelkiváltásra akciós konstrukció igénylésének feltétele minden hónapban nettó 200 ezer
forintot elérő jövedelem megléte, és a teljes jövedelem átutalásának vállalása a Postahelyen nyitott lakossági bankszámlára. Amennyiben a feltétel(ek)
nem teljesülnek, abban az esetben a következő esedékességi időponttól a kölcsön a futamidő végéig átárazásra kerül a Posta Személyi Kölcsön
jövedelemátutalás nélküli konstrukció – szerződéskötéskor érvényes - kondícióira.

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletes információkat a Posta Személyi Kölcsön Hirdetmény és a Posta Személyi Kölcsön Általános Szerződési
Feltételek tartalmazzák.

A Posta Személyi Kölcsön az FHB Bank Zrt. szolgáltatása, melyet a Magyar Posta Zrt. mint közvetítő értékesít.

Az ajánlat a 2016. szeptember 6. napjától visszavonásig, de legkésőbb a 2016. október 31. napjáig befogadott Posta Személyi Kölcsön
igénylésekre vonatkozik. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
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A szabadság napja Érden

„El felejteni nem szabad, megbocsátani nem lehet!”

Folytatás a 3. oldalról.

2002-ben a D-209-es fedő-
nevű ügynököt választották 
meg miniszterelnöknek. 
2004-ben, a határon túli ma-
gyarokról szóló népszavazá-
son tanúsított magatartá-
sukra még két évtizeddel 
később se lehet az undorító-
nál megfelelőbb jelzőt talál-
ni. 2006-ban saját honfitár-
saikra uszították rendőrsé-
güket, majd kitüntették a 
parancsokat adó rendőri ve-
zetőket. Az ’56-os forrada-
lom 50. évfordulóján tették 
mindezt. Értettük azt az 
üzenetet is. Értettük, de nem 
szerettük. Ahogy értjük 
2016-ban a magyarországi 
baloldal üzenetét, a népsza-
vazási bojkott üzenetét, a 
muszlim migránsok befoga-

dási szándékának üzenetét, 
és értjük a több mint három-
millió magyar ember semmi-
bevételét is – hangsúlyozta a 
polgármester, megjegyezve: 
úgy tűnik, Tamás Gáspár 
Miklós 1988-ban tett megál-
lapítása örökérvényű: „kom-
munista kutyából nem lesz 
demokratikus szalonna”.

– Álszent és bántó, ahogy 
minden évben megjelennek 
itt emlékezni a koszorúik-
kal. 2006 óta pedig egyene-
sen felháborító. De elvisel-
jük, mert Magyarország sza-
bad ország, ma demokrácia 
van, és mi demokraták va-
gyunk. Mi méltó módon em-
lékezünk a hazáért életüket 
áldozó 56-os hősökre, és 
nem feledjük, mert nem fe-
ledhetjük a gyilkosaikat 
sem! Ahogy nem engedtünk 

48-ból, úgy nem engedhe-
tünk 56-ból sem – zárta sza-
vait T. Mészáros András, 
emlékeztetve arra: néhány 
évvel ezelőtt Érden a balol-
dali képviselők egyszer föld-
höz vágták az emlékezés 
koszorúit, mert nem tetszett 
nekik, amit hallottak; nem 
tetszett nekik a szembesítés, 
képtelenek voltak elfogadni 
az övéktől eltérő véleményt.

A polgármester beszéde 
után Turek Miklós és Szé-
les Tamás színművészek, 
1956, te csillag! című meg-
rendítő előadásukban Falu-
dy György és Márai Sándor 
verseit, visszaemlékezéseit 
idézték fel, míg felvételről 
Karády Katalin dalai csen-
dültek fel.

Ezt követően Érd ország-
gyűlési képviselője és város-
vezetése, a pártok, az Ifjúsá-
gi Önkormányzat, a városi 
és civil szervezetek, iskolák, 
közintézmények képviselői 
és a lakosság rótták le ke-
gyeletüket az ’56-os emlék-
műnél, a Vitéz Mikecz Kál-
mán Honvéd és Huszár Ha-
g yományőrző Eg yesület 
tagjainak tiszteletadása 
mellett.

Az ünnepségen közremű-
ködött a Lendvai Férfikórus 
(karnagy: Tóth Csaba). A 
megemlékezés után az Érdi 
Kamarazenekar adott ünne-
pi koncertet Bartók 135 cím-
mel a Szepes Gyula Művelő-
dési Központban (errő szóló 
írásunkat a 9. oldalon olvas-
hatják).

QQ ÁdÁm Katalin

Emléktábla az érdi áldozatoknak
Régi adósságát rótta le a város 2016. október 23-án. Ekkor 
avatták fel ugyanis az ’56-os forradalom két érdi áldozatá-
nak emléktábláját.
A Magyar Földrajzi Múzeum bejárata mellett található tábla 
Bojó Simonnak (1921–1956) és Firtelmeister Sándornak (1937–
1956), a forradalom két civil érdi áldozatának állít emléket.
A harmincöt esztendős, családos Bojó Simon egy tragikus 
sérülésbe halt bele, míg az ifjú Firtelmeister Sándort egy szi-
lánk találta el a mostani főtér közelében. Érd önkormányza-
ta az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójá-
ra létrehozott Emlékbizottság 500 ezer forintos támogatá-
sának köszönhetően állította fel az emléktáblát, amelyet 
Aradszki András Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselő és T. 
Mészáros András polgármester leplezett le október 23-án 
délelőtt. Az emléktábla előtt az áldozatok hozzátartozói he-
lyezték el koszorúikat.

– Édesapám, Bojó Simon, kenyeret szállított a lovas kocsijával, 
és egy Fehérvár felől érkező szovjet tank feldöntötte. Kórház-
ba szállították, de mivel nem adtak neki tetanuszinjekciót, 
vérmérgezést kapott és életét vesztette. Én ötéves voltam 
ekkoriban, az öcsém kettő – emlékezett vissza a hatvan éve 
történtekre Antunovits Antalné, hozzátéve: édesapja négy 
évig volt orosz fogságban, azt túlélte, 1956-ot viszont nem.
– Édesanyám a barikádokon keresztül járt be hozzá a kór-
házba, a Tétényi útra. Nagymamám nem tudta kiheverni az 
elvesztését, belehalt a bánatba – zárta szavait Bojó Simon 
leánya.
Firtelmeister Sándor halálára Antunovits Antal, a szemtanú 
így emlékezett:
– Sándor tárnoki fiatalember volt, itt nézelődött a mostani 
városközpont környékén felállított barikádoknál, mint so-
kan mások. Jómagam is itt voltam, mikor a tankok lőni kezd-
ték a barikádot. Egy lepattant szilánk találta el, rögtön meg-
halt – tette hozzá. 
A két érdi áldozat emlékezetét mostantól nemcsak a család-
tagok és a barátok őrzik, hanem az emléktábla is a Magyar 
Földrajzi Múzeum bejáratánál.

T. Mészáros András polgármester és Aradszki András ország
gyűlési képviselő avatta fel az ’56os forradalom két érdi áldo
zatának emléktábláját

Utcát neveztek el az érdi hősről
Budakalászon utcát neveztek el ’56 egyik érdi áldozatáról, 
Téglási Andrásról. A fiatalember az ’56-os forradalom idején 
a szentendrei katonatiszti iskolába járt. Október 31-én belé-
pett a Nemzetőrségbe; november 10-én épp Budakalászon 
járőrözött a társaival, amikor egy szovjet mesterlövész rájuk 
lőtt. Egy robbanólövedék eltalálta és a helyszínen életét 
vesztette.
Az október 23-ai budakalászi ünnepségen és a forradalom 
60. évfordulójára rendezett kiállításon a város nemcsak 
megemlékezett a fiatalemberről, hanem utcát is elneveztek 
róla, amely mellett egy kopjafát állítottak Téglási András 
tiszteletére. A megemlékezésen jelen volt a fiú egykori baj-
társa, akinek a karjában meghalt, és eljött az egyik testvére 
is. Érdet Pergel Antal történész is képviselte, aki Téglási And-
rás történetét korábban felderítette, és több ízben is meg-
osztotta az érdiekkel.

1956, te csillag! címmel Turek Miklós és Széles Tamás színművészek Faludy György és Márai Sándor ver
seit, visszaemlékezéseit idézték fel ünnepi műsorukban

Az ünnepségen közreműködött a Lendvai Férfikórus, karnagy Tóth 
Csaba
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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.

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.)

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
2 fő angol-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi 
Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: általános iskolai és gimnáziumi 
tagozaton angol nyelv oktatása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 angol-bármely szakos tanári végzettség,
•	 büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat 
elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 
12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska igazgató nyújt, a 06-23-365-140-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton 
Pintérné Bernyó Piroska igazgató részére a gardonyi.erd@
gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 13.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
matematika-informatika szakos

általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi 
Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: felső tagozaton matematika és 
informatika tantárgy oktatása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskolai végzettség, matematika-informatika szakirány,
•	 büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 végzettséget igazoló okiratok másolata,
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat 
elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 
12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska igazgató nyújt, a 06-23-365-140-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton 
Pintérné Bernyó Piroska igazgató részére a gardonyi.erd@
gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 13.

FELHÍVÁS
Érd Kiváló Sportolója Díj

Érd Kiváló Sportcsapata Díj
Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló 
Sportcsapata Díj adományozásával az önkor-
mányzat kifejezi elismerését az érdi általános 
és középiskolák azon tanulóinak, valamint 
az érdi sportszervezetek általános és közép-
iskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő 
sportteljesítményükkel öregbítették Érd Me-
gyei Jogú Város hírnevét.
Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a di-
ákoknak adományozható, akik egyéni vagy 
csapatsportágban országos diákolimpián 
vagy országos bajnokságon 1. helyezést ér-
tek el, illetve válogatott kerettagok.
Az Érd Kiváló Sportcsapata Díj azoknak 
a csapatoknak adományozható, amelyek a 
szakszövetség által kiírt csapatsportágban 
országos diákolimpia országos döntőjén 
1–3. helyezést értek el vagy országos bajnok-
ságon 1–3. helyezést értek el.
Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló 
Sportcsapata Díj odaítélésére a köznevelé-

si intézmények vezetői, valamint a sport-
szervezetek vezetői tehetnek javaslatot.  A 
köznevelési intézmények vezetői, valamint 
a sportszervezetek vezetői az elismerések 
adományozása érdekében évente egy sze-
mélyre és egy csapatra tehetnek javaslatot. 
A javaslatokhoz az elért eredményekről, a 
válogatottságról a sportág országos szak-
szövetségének, illetve a Magyar Diáksport 
Szövetségnek az igazolása szükséges. Az el-
ismerés adományozásáról a Sport és Ifjúsági 
Bizottság dönt.

A benyújtás határideje: 2017. 01. 06.

A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak 
címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Iro-
dáján (2030 Érd, Budai út 8.) kell benyújtani. 
Bővebb információt Havril Károly sportrefe-
rens nyújt a következő elérhetőségeken: 06/23 
522-300/ 251-es mellék, havril.karoly@erd.hu.
 Sport és Ifjúsági Bizottság
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Elő zetesben az idősekre támadó rablók
Az érdi nyomozóknak a közelmúltban sikerült 
felderíteniük egy meglehetősen kegyetlen, há-
romtagú társaságot, akik elsősorban idős nőket 
szemeltek ki. A három elkövető előzetesben várja 
büntetését.

Egy hónapig nyomoztak a 
rendőrök az időseket megtá-
madó rablók után. Egyikü-
ket szeptemberben fogták el 
és vették őrizetbe. Azzal 
gyanúsítják, hogy még július 
végén egy másik elkövetővel 
együtt rabolt ki egy idős asz-
szonyt Tárnokon.

A 19 éves fiatal férfi és 
bűntársa július 29-én az érdi 
buszpályaudvaron szemelte 
ki későbbi áldozatát. Az asz-
szony után ők is felszálltak a 
Tárnokra induló autóbusz-

ra, majd odaérkezve, gyalog 
is követték a hazafelé igyek-
vő nőt. A háza elé érve rátá-
madtak, a sértett próbált vé-
dekezni, így dulakodni kezd-
tek vele. Az asszony köny-
nyebb sérülésekkel megúsz-
ta a támadást.

Az érdi nyomozók felderí-
tették és elfogták az egyik 
gyanúsítottat, akinek a tár-
sáról kiderült, hogy egy má-
sik férfival is követett el 
rablást. Akkor egy érdi ház-
ba rontottak be éjszaka, 

ahol egy idős nő tartózko-
dott otthon. Bár a rablók 
álarc mögé bújtak, a néni-
nek sikerült dulakodás köz-
ben lerántani egyikükről a 
símaszkot. Kiderült, hogy 
az elkövető húsvétkor már 
járt nála. Mivel az asszony 
azt is meg tudta mondani, 
hol lakik a támadója, a 
rendőrök alig néhány óra 
múlva elfogták. Végül két 
rablótársa is hamar rendőr-
kézre került, a bíróság pe-
dig előzetes letartóztatásba 
helyezte mindhármukat – 
tudtuk meg Tolnai Ildikó 
rendőr alezredestől, az Érdi 
Rendőrkapitányság vezető-
helyettesétől, aki friss elfo-
gásokról is beszámolt la-
punknak.

Október 17-én ké-
sőn este, a Budai úton 
egy fiatal férfi megtá-
madott egy idősebb 
személyt és bántal-
mazását követően el-
vette tőle értékeit, ira-
tait és 17 ezer forint-
ját. A bűncselekmény 
áldozata súlyosan 
megsérült, őt kórház-
ba szállították, az el-
követőt pedig rövid 
időn belül elfogta a 
rendőrség. A nyomo-
zók a rablás bizonyítékait is 
megszerezték, így a fiatalko-
rú tettest gyanúsítottként 
hallgatták ki.

A hónap elején sikerült a 
törökbálinti szeméremsértő 
férfit is elfogni, aki a vasút-
állomáson követte el a bűn-
cselekményt. A nyomozók a 
szemtanúk személyleírása 

alapján, rekordidőn belül 
előállították a 34 éves férfit. 
Ügye gyorsított eljárással 
kerül bíróság elé, s tekintet-
tel arra, hogy tette fiatalko-
rúakat is sértett, akár há-
rom évig terjedő szabadság-
vesztésre is számíthat – tájé-
koztatta lapunkat Tolnai Il-
dikó. n B. ÁBrahÁm

Tolnai Ildikó kapitányságvezető-helyet-
tes több eredményes elfogásról számolt 
be lapunknak

Hat  meghívó – 1956-ról, fiataloknak
Kinek lehetett része abban, hogy Kiss Attila 
egyetemi hallgatót lecsukták 1956 után, a forrada-
lomban játszott szerepéért? Egy ember bűne volt 
vagy többeké? E kérdéseket feszegette és vála-
szolta meg a Vörösmarty gimnázium diákjai által 
előadott színdarab, amit a Szepes Gyula Művelő-
dési Központban mutattak be október 21-én.

Mint Benczéné Dizseri 
Márta tanárnőtől, az elő-
adás rendezőjétől megtud-
tuk, a korábban díjat is 
nyert darabot az iskola ta-
nára, Ungvári Zsolt írta, és 
most először mutatták be a 
diákok.

– A darab 1990-ben, a rend-
szerváltás évében játszódik: 
Kiss Attila, aki 1956-ban 
egyetemista volt, hat embert 
hív meg magához, hogy kide-
rítse: ki játszhatott szerepet 
abban, hogy őt lecsukták? A 
darab végén, sok éles konf-
liktus után kiderül: mindenki 
fogaskerék volt a gépezetben, 
egy-egy mondattal, kisebb 
tettel is hozzájárulhatott 
Kiss börtönbe csukásához – 
tette hozzá a tanárnő.

A gimnáziumban már ha-
gyomány, hogy egy-egy 
nemzeti ünnepre színdarab-
bal készülnek – gyakran 
Ungvári Zsolt írásával –, és 
ragaszkodnak is hozzá, 
hogy kortárs színdarabot 
adjanak elő. Bár ezeket 

rendszerint csak az iskola 
diákjai, tanárai előtt mutat-
ják be, volt már példa arra, 
hogy más intézményeknél is 
vendégszerepeltek egy-egy 
művel.

– A lényeg az, hogy a szín-
padi játék, a mozgalmas elő-
adás sokkal jobban átviszi a 
fiatalok számára a fontos 
üzeneteket – hangsúlyozta 
Dizseri Márta. 

A nyolc szereplőre ez még 
inkább igaz – mint a 10. osz-

tályos Papp János fogalma-
zott: egy óra alatt újraélik a 
történelmet. Azt a történel-
met, amire nagyapáik, déd-
apáik még emlékeznek.

– Dédnagyapám átélte 
azokat az időket, de nem sze-
retett mesélni róla: a világ-
háborúban harcolt, az ötve-
nes években börtönben is 
ült, Nagy Imrétől kapott am-
nesztiát – mondta János.

– A nagyszüleim átélték a 
forradalmat, és minden esz-
tendőben eljönnek az iskolai 
előadásra. Nagy kihívás szá-
momra, hogy olyanok szá-
mára is hitelesnek tűnjön a 
játékom, akik maguk is átél-
ték a forradalom napjait – 
mondta egy másik szereplő, 
a 11.-es Kecskés Áron. Mint 
nagyapja, Kecskés András 
lapunknak felidézte, ő tizen-
hat esztendős volt, és Szol-
nokon élt ’56-ban; részt vett 
a felvonulásokban, tünteté-
sekben. Későbbi felesége, 
Erzsébet, Budapesten lakott, 
és gimnáziuma tanáraival 
és diáktársaival járt a felvo-
nulásokra.

– A forradalom pár napja 
életem legnagyobb élménye 
volt. Ezek az előadások hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy uno-
káink megértsék, mi is tör-
tént akkoriban – mondta 
Kecskés András.

Nemcsak a pénteki szín-
darabbal adózott 1956 emlé-
kének a Vörösmarty gimná-
zium, hanem azzal a kvízjá-
tékkal is, amit hétfőn ren-
deztek az iskolában, és ame-
lyen minden diák részt vehe-
tett.

Qn ÁdÁm K.

Kic  si Óriások Érdről
Érdi fiatalember nyerte 
meg az egyik keres-
kedelmi televízió által 
szervezett, Kicsi Óriá-
sok című országos te-
hetségkutató műsort, 
amelyben egy érdi 
diáklány is szerepelt.

A tehetségkutató műsor-
ba tánctanára nevezte be a 
tizenhárom éves Tóth Ri-
chárdot. A nézők hét héten 
keresztül izgulhattak Ri-
csiért, akinek a tévében su-
gárzott fordulókat megelő-

zően több válogatón, vala-
mint egy nyári táborban is 
helyt kellett állnia.

– Mivel ezt a tehetségku-
tatót diákoknak rendezték, 
nyáron voltak a próbák és a 
forgatás is. Az egész nyári 
szünet a műsor jegyében 
telt, de Ricsi ezt egyáltalán 
nem bánta: a két és fél hó-
napos, minden hétköznap 
reggeltől estig tartó tábor 
hatalmas élmény volt szá-
mára – mondta lapunknak 
Tóthné Ruman Emese, Ri-

csi édesanyja. (A nyertes-
sel nem tudtunk beszélni, 
mivel ő épp a hip-hop világ-
bajnokságra készült teljes 
gőzzel.)

Amikor nem a fővárosi 
Appril SECRET Section 
tánciskolában tanul, Tóth 
Richárd a Kőrösi iskola he-
tedik osztályába jár, kitűnő 
tanuló.

– Ricsi nagyon sok terüle-
ten kiválóan teljesít, na-
gyon büszkék vagyunk rá. 
Mindennap bejár a főváros-
ba edzeni; ha máskor nem 
jut rá ideje, hát a vonaton 
tanul, odamenet és hazajö-
vet – mondta édesanyja, aki 

elárulta azt is: Ricsi nyere-
ményét félreteszik, és maj-
dani képzésére fordítják – a 
fiatalember ugyanis azt 
tervezi, hogy az Egyesült 
Államokban tanul majd to-
vább.

Nem ő volt az egyetlen érdi 
diák, aki a tehetségkutatón 
indult: az akrobatikus rock 
and rollt táncoló Korpás 
Petra Ricsi ellenfele lett a 
műsorban; tőle a harmadik 
kör után el kellett búcsúzni-
uk a nézőknek. n Á. K.

Tóth Ricsi (jobbra) az Oláh Gergő által mentorált Fenegyerek csa-
patában versenyzettA színpadi játék sokkal jobban átviszi a fiatalok számára a fontos 

üzeneteket
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Labdarúgás

Nin cs könnyű győzelem
Az elmúlt heti, Veszprémben kicsikart győzelem 
bizonyítja, hogy a kiesési zónában levő csapatok 
ellen sem lehet a biztos győzelem reményében 
pályára lépni. Ez különösen igaz volt a Hévíz 
elleni mérkőzésre is, ahol a vendégek a Kaposvár 
legyőzésével okoztak nagy meglepetést, mel-
lette az egyik legkevesebb gólt kapták az eddigi 
fordulókban. Limperger Zsolt, az érdi csapat 
vezetőedzője Csizmadia Zoltánt sérülése, míg 
Kónya Benjámint eltiltása miatt volt kénytelen 
nélkülözni.

A hazai csapat ragadta 
magához a kezdeményezést, 
de némi meglepetésre az 
első gólszerzési lehetőség a 
vendégek előtt adódott. Pont-
rúgás után Kovács György 
fejelt közelről a kapura. Lab-
dáját Kertész Ferenc reflex-
mozdulattal hárította. A ven-
dégcsapat támadójátéka 
meglepte a hazaiakat és né-
hány perc kellett ahhoz, 
hogy rendezzék soraikat. 
Ezt követően már érdi lehe-
tőségeket is láthatott a hazai 
szurkolótábor. Előbb Palla-

gi Botond szögletét követő-
en Bozsoki Imre veszélyez-
tette a vendégkaput, majd 
Tárkányi Gergő távoli lövé-
se alig tévesztett célt. A ven-
dég hévízi csapat jól meg-
szervezte védelmét, így a 
hazaiaknak nem sok esé-
lyük volt a gólszerzésre. A 
legnagyobb lehetőség Balá-
zsovics Máté előtt adódott, 
aki a védőjétől szorongatva 
emelte át a labdát a kifutó 
vendégkapus felett, de eme-
lése a felső lécet érintve 
hagyta el a játékteret.

A második félidő kataszt-
rofálisan kezdődött a vendé-
gek szempontjából. A félidő 
első percében Balázsovics 
Máté vitte el a labdát védője, 
Czibor Zoltán mellett, aki 
utolsó emberként lerántotta. 
A játékvezető jogosan mutat-
ta fel a piros lapot. A kiállí-
tást követően nagy fölényben 
játszott a hazai csapat és 
csak idő kérdése volt, mikor 
törik fel a hősiesen védekező 
vendégfalat. Kelemen Patrik 
lövését az utolsó pillanatban 
még mentették a hévízi vé-
dők, de Balázsovics Máté el-
len a 66. percben elkövetett 

szabálytalanság már megpe-
csételte a vendégek sorsát. A 
Melczer Vilmos által elvég-
zett szabadrúgásra Csiszár 
Zoltán érkezett és közelről 
fejelt a léc alá (1–0). A vezetés 
után sem hagyott alább az 
érdi csapat lendülete. A lét-

számhátrányban játszó ven-
dégek támadójátéka semmi 
veszélyt nem jelentett a hazai 
kapura. A találkozó hosszab-
bításában már mindenki a 
hármas sípszót várta, mikor 
egy hazai szögletet követően 
a vendégvédők a tizenhato-
son belül szabálytalankod-
tak Melczer Vilmossal szem-
ben. A büntetőt a sértett érté-
kesítette (2–0).

Győzelmével az Érdi VSE 
továbbra is őrzi ötpontos elő-
nyét a második helyezett Ka-
posvári Rákóczival szem-
ben. A 13. fordulóban, októ-
ber 30-án, vasárnap 13.30-
kor az érdi csapat a Buda-
pest Honvéd MFA II ellen lép 
pályára a Csepel SC Stadion-
jában. n Harmat Jenő

MESTERMÉRLEG
Limperger Zsolt (Érdi VSE): Végig kézben tartottuk a talál-
kozót. Az elején figyelmetlenségből két pontrúgást követő-
en voltak lehetőségeik a vendégeknek, de rendeztük sora-
inkat és végül akcióból semmi veszélyt nem jelentettek ka-
punkra. A második félidőben a kiállítást követően már csak 
az volt a kérdés, mikor rúgjuk az első gólt. Egy null után már 
biztos voltam a teljesen megérdemelt győzelemben.
Csáki László Levente (Hévíz SK): Az első félidőben tartot-
tuk a lépést a hazaiakkal. A másodikban a kiállítás megpe-
csételte sorsunkat. Úgy vélem, itt ment el a mérkőzés.

Kézilabda

Tov ább a nemzetközi porondon
NINCS AZ A BETŰMÉRET, AMELY HITELESEN 
VISSZAADNÁ AZT A TETTET, AMELYET AZ ÉRD 
NŐI KÉZILABDACSAPATA VÉGHEZ VITT. AZ ITT-
HONI 30–26-OS GYŐZELEM UTÁN IDEGENBEN, 
PÁRIZSBAN IS LEGYŐZTE AZ ISSY PARIS GÁRDÁ-
JÁT SZABÓ EDINA EGYÜTTESE, AMELY KETTŐS 
GYŐZELEMMEL, 59–52-ES ÖSSZESÍTÉSSEL LÉ-
PETT TOVÁBB AZ EHF-KUPA SELEJTEZŐJÉNEK 
HARMADIK KÖRÉBE.

„Ne izguljatok!” – hagyta 
itt nekünk Szabó Edina, aki 
múlt heti találkozásunkkor 
kétszer is elmondta – amikor 
a hétvégi összecsapásról 
volt szó –, hogy ne izguljunk. 
És nem is kellett izgulni a 
visszavágón, hiszen az Issy 
mindössze kétszer, előbb a 
negyedik percben 3–2-nél, 
majd a 34. percben 19–18-nál 
vezetett, de az érdi mérkőzés 
miatt – amelyet négy góllal, 
30–26-ra nyertek Janurik 
Kingáék – a franciák előnye 
mit sem ért.

A gólok sorát Mireya Gon-
zález nyitotta, majd ugyan 
három norvég góllal (Stine és 
Hanna Oftedal, illetve Per-

nille Wibe) az Issy került 
előnybe, ám Katarina 
Krpezs-Slezák és Klivinyi 
Kinga góljaival az ÉRD 5–3-
ra meglépett. Ezt követően 
potyogtak a gólok, és már a 
huszadik percben 15–13-as 
előnyben voltak Szabó Edina 
lányai (itt jegyezzük meg, 
hogy a tavaszi KEK-negyed-
döntő 18–17-es végeredményt 
hozott). A szünetig többször 
vezetett két-három góllal az 
ÉRD, ám a fordulás előtt egy 
volt közte (15–16), de úgy, 
hogy mindkét kapus, Silje 
Solberg és Janurik Kinga is 
tíz-tíz lövést hárított. A máso-
dik játékrészt jobban kezd-
ték a hazaiak, a szünetben 

beálló brazil szélső, Larissa 
Araújo két góljára négyszer 
válaszoltak és fordítottak, de 
az ÉRD nem esett össze és a 
folytatásban Araújo és 
Krpezs-Slezák hat gólt lőtt az 
53. percig, ezúttal pedig a 
hajrában sem esett össze az 
ÉRD, amely fordítása után 
masszív, háromgólos előnyt 
alakított ki. Ez pedig még 
arra is elég volt, hogy a végén 
az érdi kulcsjátékosok ki-
sebb pihenőt kapjanak. Az 
ÉRD az idegenbeli 29–26-os 
győzelmével kettős sikerrel, 
59–52-es összesítéssel lépett 
át az Issy Paris-n.

Érdekesség, hogy a máso-
dik félidőben a tizenhárom 
érdi gólt három játékos hoz-
ta össze, Araújo hatszor, 
Krpezs ötször, Kisfaludy 
Anett kétszer volt eredmé-
nyes. Janurik Kinga tizenöt 
védéssel zárta a találkozót.

Az EHF-Kupa harmadik, 
utolsó selejtezőkörének sor-
solását lapzártánk után tar-
tották. A selejtezőből tovább-
jutó csapatok a csoportkörbe 
kerülnek.

Qn Domonkos BáLint

ISSY PARIS (francia)–ÉRD 26–29 (15–16)
ISSY: S. SOLBERG – ZALEWSKA 4, H. Oftedal 3, S. OFTEDAL 
10, Wibe 2, Abbingh, C. Lassource 4 Csere: Garba (kapus), 
Nikaté 1, Tegstedt 1, Deba, D. Lassource 1, Camara
Edző: Pablo Morel
ÉRD: JANURIK – KRPEZS 10 (4), M. González 3, A. Bulatovics, 
KISFALUDY 4, KLIVINYI 4, Fekete B. Csere: Győri, Gridnyeva 
(kapusok), Szabó L., Signaté 2, Gulyás, Barján, ARAÚJO 6
Edző: Szabó Edina
Párizs, 1300 néző. Vezette: Freitas, Carvalho (portugálok)
Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–2. 7. p.: 3–5. 14. p.: 9–12. 20. 
p.: 13–15. 26. p.: 14–16. 34. p.: 19–18. 41. p.: 19–21. 50. p.: 21–
23. 56. p.: 24–27.
Kiállítások: 8, ill. 8 perc
Hétméteresek: 2/0, ill, 7/4
Továbbjutott: az ÉRD, kettős győzelemmel, 59–52-es össze-
sítéssel

Stabil volt az érdi védelem
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Lovaglás

Ére mhalom
Remek eredményekkel 

zárta a balatonvilágosi or-
szágos bajnokságot az érdi 
Ördöglovas SE. A Póni Klub 
ob-n összesítésben negye-
dik helyen zárt a csapat és 
2014 után ismét adott orszá-
gos bajnokot.

Az országos bajnokság 
első napján Kállai Csenge 
nyerte a kezdő díjugrató stí-
lusbajnokságot Aramisz-B 
nevű lovának nyergében, és 
8.6-os pontszáma a verseny-
nap legjobbja volt. 

Ebben a kategóriában 
Major Anita Frankyvel áll-
hatott a dobogó legalsó fo-
kára, ő 8.4-es stílusponttal 
zárt a harmadik helyen. A 
haladó stílusbajnokság élén 
is érdi végzett, hiszen Si-
mon Zsófia Zoé szintén 
Frankyvel nyerte meg a ver-
senyt.

A második napon Rieder 
Nikolett Guccival, Frank 
Dániel pedig Daisyvel lett 
leggyorsabb akadályhiba 
nélkül, továbbá Frank Dáni-
el Szemérmetlen nevű lová-
val harmadik helyen vég-
zett. A balatonvilágosi Póni 
Klub országos bajnokság 

zárónapján Rieder Nikolett 
ismét győzött, hiszen hibát-
lanul lovagolt. Az ered-
ményhirdetésnél az ifik kö-
zött meg is nyerte a kezdő 
díjugratók bajnokságát, 
míg Kállai Csenge negye-
dik, Frank Dániel ötödik 
lett. A kezdő díjugrató baj-
nokság póni kategóriájában 
Frank Dániel ezüstérmet 
szerzett, míg a haladó ifik 
között Simon Zsófia Zoé 
bronzérmes lett. 

Pillár-Bán Csenge a gye-
rek díjlovasoknál lett arany-
érmes, míg Gajár Nikoletta 
az ifi díjlovasok között vég-
zett a harmadik helyen. Az 
Ördöglovas SE a csapatok 
összevetésében a negyedik 
helyen végzett.

 „Nyolc lóval és tíz ver-
senyzővel mentünk erre a 

versenyre, abból nyolc lova-
sunk felállhatott a dobogó 
első, második vagy harma-
dik fokára. Ez kevés egye-
sületnek sikerült. Két kate-
góriában nem is indultunk, 
ezért nem tudtunk a lovasis-
kolák versenyében előrébb 
lépni, így onnan nem tud-
tunk továbbvinni pontokat” 
– mondta Menyhárt Ildikó, 
az Ördöglovas SE edzője. 

A következő időszakban 
tervek között szerepel az is, 
hogy a gyerekek és ifik úgy-
nevezett rajtengedélyvizs-
gát teljesítsenek, és ezután 
hivatalos versenyeken, a 
felnőttekkel mérhessék ösz-
sze tudásukat. A téli idő-
szakban pedig a fedeles ver-
senyeken való részvétel a 
csapat terve.

QQ Domi

Frank Dániel hibátlanul lovagolt

Ökölvívás

Kem ények az érdi lányok
Utolsó etapjához érkezett 

a felkészülés. November 2-a 
és 5-e között Érd, vagyis a 
Batthyány Sportiskolai Álta-
lános Iskola tornacsarnoka 
ad otthont a magyar női or-
szágos ökölvívó-bajnokság-
nak, melyet az Érdi Box Klub 
szervez, és három résztvevő-
vel lépnek a kötelek közé.

Az elmúlt két lapszámunk-
ban bemutattuk az Érdi Box 
Klub két versenyzőjét, a fel-
nőtt 48 kilogrammban indu-
ló Dobrádi Csillát és a ser-
dülő 70 kilóban érdekelt Csó-
ka Klaudiát. Ezúttal pedig 
a harmadik érdi résztvevő-
vel, Häfner Ildikóval zár-
juk a sort. 

Ahogy Csóka Klaudiának, 
úgy Häfner Ildikónak sincs 
sok éles mérkőzése. Jobbára 
ő is bemutatómeccseken lé-
pett ringbe, de ettől függetle-
nül augusztusban, Halász-
telken már szerzett egy 
ezüstérmet az utánpótlás 
Európa-bajnokságra rende-
zett válogatóversenyen. Az 
ifjúsági korú versenyző an-
nak ellenére pozitívan látja 
jövőjét, hogy több veresége 
van, mint győzelme. 

„Most már látom maga-
mon, hogy egyre jobban fej-
lődöm. Rengeteg edzéssel, 
futással, erősítéssel, techni-
kával haladok előre” – mond-
ta Häfner Ildikó. – „Azért 

választottam a bokszot, 
mert ki akartam próbálni 
valami küzdősportot és ez 
szimpatikusnak tűnt. Az el-
múlt időszakban megszeret-
tem a társaságot és a termet. 
Családias a hangulat, na-
gyon jók az edzők és az 
edzések. Igazából szimplán 
csak jó” – fűzte hozzá a fiatal 
bokszoló. 

Dobrádi Csilla, aki csapat-
társa és edzője is Ildikónak, 
azt szeretné, ha tanítványa 
döntőzne. Ezzel kapcsolat-
ban a tizennyolc éves ökölví-
vó megjegyezte, hogy termé-
szetesen ő is szeretné, ha 
döntőbe jutna, de már kezd 
izgulni, pedig szerinte jobb, 

ha nem teszi és megnyugtat-
ja magát. „Át kell gondolni a 
dolgokat és úgy felmenni a 
ringbe, hogy ki kell adnom 
magamból mindent” – je-
gyezte meg nevetve az ököl-
vívó.

Häfner Ildikó mellett Dob-
rádi Csilla felnőtt 48 kilo-
grammban, Csóka Klaudia 
pedig serdülő 70 kilogramm-
ban lép a kötelek közé a jövő 
szerdán kezdődő országos 
bajnokságon. A női országos 
bajnokság november 2-ai 
rajtjáig következő lapszá-
munkban részletesen beszá-
molunk az országos bajnok-
ság lebonyolításáról is.

QQ D.B.

A fővárosban is megmutatták
A felkészülés utolsó állomásaként hétvégén a Budapest Baj-
nokságon lépett ringbe az Érdi Box Klub három ökölvívója, 
akik közül Dobrádi Csilla egyhangú pontozással lett bajnok a 
felnőtt 48 kilósoknál, míg Häfner Ildikó és Csóka Klaudia 
ugyan szépen helytállt, de mindketten 2:1-es vereséget 
szenvedtek.

Häfner Ildikó (pirosban) mindent belead, hogy döntőbe jusson
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GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU

WWW.FACEBOOK.COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU
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Gazdikereső

Alek 1 év körüli, közepes ter-
metű, élénk kan. Még kölyök-
ként került a menhelyre, ahol 
jól beilleszkedett a többi ha-
sonló korú kutya közé. Ember-
barát, foglalkozást és nevelést 
még igényel

Giorgio azonosító nélkül ta-
lált kutyus, ápolt, nagytestű, 4 
év körüli, barátságos kan. Ere-
deti gazdája nem jelentkezett, 
így befogadóra vár. Értelmes, 
emberbarát, nagyon szeret 
labdázni, vissza is hozza

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 Aleket vagy Giorgiót, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. Adószám: 
18707379-1-13, Bankszámlaszám: 10403136-49534949-
49521015.

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,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládáJábaN!

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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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.

41
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INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS

ÉS

SZAKTANÁCSADÁS

Csak
nálunk!

Multifokális
lencsék

39.980 Ft-tól
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

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

Az akció október 1–31-ig tart.
Ajánlatunk 1 pár HOYA

szemüveglencsére vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön

üzletünkben!
Egészségpénztári kártya 

elfogadó hely.elfogadó hely.

41
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3INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS

ÉS

SZAKTANÁCSADÁS
Meghosszabbít

va

noveMber 15-ig

Varrodákat,
bedolgozókat
keresünk pamu
varrására.
e-mail: antony.s@t-online.
Telefon: 06 30 519 0911

u

.

MECHANIKAI és/vagy
ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZEK

jelentkezését várom újonnan létesült üzemünkbe.
Ipari robotok, szerelősoriautomatákkarbantartása,üzemeltetéseafeladat.
Munkarend: jellemzően két műszakban
Munkáltató: KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.
Munkavégzés helye: Sóskút ipari park
Céges autóbusz indul: Budapest Etele térVolán autóbusz pályaudvar,
Százhalombatta, Tárnok vasút állomás, Érd-központ, Adony, Ercsi.
Érdeklődésüket várom: 06-30-193-6342

41
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• Gépjármű értékesítő
• Karosszérialakatos (3 éves szakmai tapasztalat szükséges)

• Raktáros, alkatrész értékesítő
• Autómosó

A pozíciókra jelentkezésének feltétele
az érvényes B kategóriás jogosítvány megléte.

Fényképes szakmai önéletrajzát a
titkarsag@di-fer.hu

e-mail címre várjuk, a pozíció megjelölésével.
A megpályázni kívánt állással kapcsolatban

a +3670/4500-354-es telefonszámon lehet érdeklődni.

A Di-Fer Kft. már 26 éve elkötelezett híve ügyfeleinek.
Sikeres csapatának bővítésére, érdi telephelyére
az alábbi pozíciók betöltésére van lehetőség:

41
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Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
iroda@szigetelokboltja.com e-mail címen.

41
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ÜZLET, IRODA

Felkínáljuk iroda, szolgáltatóház
ill. bemutatóterem, képviselet,
stb. céljáraira a Tisztviselőtele-
pen (Jegyző út, a Kós K. Szakkö-
zépiskolánál) található, utcai
kapcsolatos földzsinti 85 m2 -es
(négy helyiség!) ingatlanré-
szünket! Minden megoldás (pl.
közös üzemeltetés is ) érdekel!
Telefon: 06-30/958-48-96.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

41
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AUTÓ/MOTOR

Eladó Mercedes A170cdi törés-
mentes ezüst. Könnyűfelnis, klí-
ma, 2001. évjárat, 2018-ig vizs-
ga. Iá.: 720.000,- Ft. Kisebb érté-
kű diesel csere érdekel. 06-20/
914-98-70.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22
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EGÉSZSÉG

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

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.

38
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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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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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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

Több mint 30 éve. Beállítások is.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

41
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

41
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VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat

41
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Csókásvízvezetékszerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343

40
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

38
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Ács- és kőművesmunkát, új tető
készítését, régi tető átrakását,
palatető felújítás (bontás nélkül
is), beázás és viharkár elhárítá-
sát legolcsóbban vállalom. Te-
lefon: 0630/566-90-51

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
58
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JÁRMŰVEK

Eladó Érden személygépkocsi
utánfutó. Ár: 100.000,-Ft. Tele-
fon: 06-20/329-12-84.

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 40

64
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Elhivatott Fodrász házhoz is ki-
megy. Ráduly Renáta 06-70/
255-84-34. Hívjon bizalommal!

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

REDŐNY

Méretre, garanciával

Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 41
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 40
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 39

64
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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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ÁLLÁST KÍNÁL

Hosszútávra és biztos állásra
vágyó, ügyes kezű, szorgalmas

dolgozókat várunk.
Fő tevékenység: tűzgátló nyílászárók
szerelése, általános tűzvédelem.
Előny: szerkezetlakatos végzettség,
tűzvédelmi szakvizsgák, jogosítvány.
Munkavégzés főként Budapest
környékén, de országszerte is.
Frissen végzett és gyakorlott szak-
munkások jelentkezését várjuk.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal
ffuniversal2002@gmail.com címen.
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 41
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Nemzetközi cég diósdi irodájába
CNC és hagyományos gépkeze-
elő munkatársat keres. Fényké-
pes önéletrajzokat, fizetési
igény megjelölsével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Nemzetközi cég diósdi irodájába
Minőségbiztosítási ellenőr és
műszerész munkatársat keres.
Fényképes önéletrajzokat, fize-
tési igény megjelölsével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

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

ÁLLAT - NÖVÉNY

Nemzetközi cég diósdi irodájába
Manager asszisztens munkatár-
sat keres. Fényképes önéletraj-
zokat, fizetési igény megjelöl-
sével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

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

Keresünk Érd környéki munka-
társnőket háztartási vegyesáru
boltunkba, eladó-pénztárosi
végzettséggel. Nyugdíjasoknak
is! 06-23/520-585

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

A Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény azonnali belépéssel,
délutános (17.00-22.00) 5 órás
műszakkal, takarítónőt keres.
Telefon: 06-20/328-88-86.

Keresünk magas kereseti lehető-
séggel jólképzett, megbízható
szobafestő munkatársat. Tel.:
06-30/9-349-576.

Jogosítvánnyal rendelkező ezer-
mestert, kertrendezéshez értő
urat keresünk érdi családi ház-
hoz. 06-70/362-1550.

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-

tott ácsokat felveszek. Telefon:

06-30/563-55-44.

BÚTOR

Sarokgarnitúra eladó Érden. Te-
lefon: 06-20/56-57-421.

ÁLLÁST KERES

Megbízható hölgy heti 1 alka-
lommal takarítást vállal. Tele-
fon: 06-70/659-03-86.

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

TÁRSKERESÉS

Fehér Orchidea Társközvetítő vár-
ja jelentkezését: 20/487-6047,
30/974-1056, Budaörs, Temp-
lom tér 19.

LAKÁS

Érdi lakótelepen felújított, 60 nm-
es, bútorozott lakás kiadó/ela-
dó. Telefon: 06-20/566-91-80.

VEGYES

Eladó Érden: elektormos kerékpár
(Polimobil)-új akkumulátorral,
töltővel-60.000,-Ft; Terra T-20-
as kistraktor tartozékokkal, ro-
tációval, ekével-65.000,-Ft; fa-
gyaztóláda 300 literes-15.000,-
Ft; Férfi kerékpár új gumikkal
(nem sebváltós)-6.000,-Ft; ser-
tés fejbelövő-10.000,-Ft. Tele-
fon: 06-20/329-12-84.

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

Eltartási szerződést kötne egész-
ségügyben dolgozó, leinfor-
málható hölgy, idős nénivel,
vagy bácsival. Kölcsönös tiszte-
let, szeretet. 06-30/278-7428.

Készpénzért vásárolok teljes ha-
gyatékot, festményt, porcelá-
nokat, órákat, ezüstneműt,
bronztárgyakat. 20/318-4555
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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

Lomtalanítást vállalok! hagyaték-
ból, költöztetésből megmaradt
lim-lomját elszállítom. Telefon:
06-20/318-4555

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.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érd központjában külön álló szo-
ba kiadó 45E Ft rezsivel. T:06-
20-328-88-86.

Érden különálló lakás, főzőfülké-
vel egy személy részére kiadó.
06-20/218-10-02.

GYÁRTÁSKÖZI
MINŐSÉGELLENŐR

(kerámiaüzemi) munkakörbe
álláskeresők jelentkezését várom.

· ez egy szakma, amelynek betanítását a munkáltató vállalja,
· a munkakör betöltésének feltétele: gépészeti szakrajz
olvasási ismerete, mérőeszközök használatának ismerete,
· van jelenléti juttatás (jelenléti bér), Erzsébet utalvány,
utazási költség térí tés, iskolakezdési támogatás,
13. havi jutalom.

Munkarend: háromműszak (klasszikus forma) termelő üzem, havi
átlag 174 óra.
Munkavégzés helye: Sóskút ipari park
Munkáltató: KEROX Kft.
Céges autóbusz indul: Budapest Etele térVolán autóbusz pályaud-
var, Tárnok vasútállomás, Érd-központ, Százhalombatta, Adony, Ercsi.

Érdeklődni: 06-30- 193-6342
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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

41
27

22



24 | 2016. október 26. |    érdikum

Az ország 31. legjobb gimnáziuma

Ezü st Eötvös-díjat kapott a VMG
Az ELTE másodízben ismerte el kitüntetéssel 
azokat a gimnáziumokat, ahonnan a legtöbb 
új hallgató érkezett szeptemberben. Idén a 
Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium, 
a Kőbányai Szent László Gimnázium, a győri 
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, az Érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Budapest 
VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium közössé-
gének példamutató oktatói-tehetséggondozói 
tevékenységét díjazták.

A kitüntetéseket az októ-
ber 14-ei IV. ELTEfeszt ren-
dezvényen adták át az isko-
lák képviselőinek. A VMG 
elismerését Szilasné Mészá-
ros Judit vette át dr. Mezey 
Barnától, az egyetem rekto-

rától. Az igazgatónő lapunk-
nak elmondta: nagyon büsz-
ke nemcsak az oktatókra, 
hanem a diákokra is.

– Jó megtapasztalni, hogy 
így elismerik gimnáziu-
munk tehetséggondozó te-

vékenységét – hangsúlyozta 
Szilasné Mészáros Judit, 
akitől megtudtuk azt is: az 
intézmény elnyerte (soka-
dik alkalommal) a BME Pro 
Progressio Alapítványa ál-
tal alapított díjat is, amelyet 
azok az iskolák kaphatnak 
meg, amelyek kiváló termé-
szettudományos oktatást 
nyújtanak.

– E díj átadása még nem 
történt meg, csak a tájé-
koztató levél érkezett meg 
hozzánk. Hétfőn ellátogat-
tak iskolánkba a műegye-
tem oktatói és hallgatói is, 
akik a 10–11. évfolyamba 
járó diákjainknak tartot-
tak előadásokat az egye-
temről – tette hozzá az 
igazgatónő, megjegyezve: 
nagyon fontosnak tartják, 
hogy diákjaik ily módon 
megismerkedhessenek a 
felsőoktatási intézmények-
kel, és minél jobb döntést 
hozhassanak a továbbta-
nulást illetően.

Azok, akik még nem a fel-
sőfokú, hanem gimnáziumi 
tanulmányaik megkezdésé-
re készülnek, minden bizony-

nyal tudják: megjelent a 
HVG száz legjobb gimnáziu-
mot és szakgimnáziumot be-
mutató kiadványa. A VMG-t 
idén országosan a 31., a vidé-
ki gimnáziumok között a 15. 
helyre sorolták.

– 2013 óta jelenik meg ez a 
típusú kiadvány, azóta a leg-
jobb 30 körül vagyunk, ami 
nagyon jó eredmény, és arra 
utal, hogy intézményünk 
színvonala kiegyensúlyozott 
– jegyezte meg Szilasné Mé-
száros Judit, hozzátéve: a 
rangsorban megjelent ada-

tokat elemzik, s levonják be-
lőle a következtetéseket.

– Az elmúlt évek távlatá-
ban el lehet mondani: ki-
emelkedőek a kompetencia-
eredményeink, extra jók az 
érettségi eredményeink. A 
nyelvi érettségiken még le-
het javítani – jegyezte meg 
az igazgatónő, aki azzal zár-
ta szavait: diákjai 90 száza-
léka bejut az egyetemre, 
vagyis nemcsak egy-két 
rendkívüli tehetség felkészí-
tését vállalják, hanem min-
den tanulójukét. n Á. K.

A VMG-t idén országosan a 31., a vidéki gimnáziumok között a 15. 
helyre sorolták

Az igazgatónő nagyon büszke nemcsak az oktatókra, hanem a diá-
kokra is
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