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SZÁRAZ tűzifa  
egész évben  

folyamatosan.  
Rönkben, ömlesztve, 

kalodában.

Óriási választék,  
kedvező árak.

Klímás Kalina Cross, Kombi modellek 
készletről 1,6 motorral  
már 2 749 000 Ft -tól.

Gyere el érdi kereskedésünkbe és 
nézd meg a készleten lévő Ladákat.

Érd: 06 30 530 7140

Ladát azonnal készletről!

A részletekről és finanszírozási feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!

Jelen árak 2016. június 1-től visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényes. A fel-
tüntetett árak az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák. LADA Granta Sedan • Vegyes
fogyasztás: 6,4 - 7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148-164 (g/km). A fotók illusztációk.

A jövő most kezdődik.
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„Miután szétlőtték a barikádot, az oroszok eltűntek”
Interjú dr. Magyar Kálmán történésszel n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 41. szám    2018. október 25.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Ke gyelem és gesztus volt a békés átmenet”
Az 1956-os forradalomra emléke-

zett a város október 23-án délelőtt. A 
főtéri emlékműnél főhajtással tiszte-
legtek a város vezetői (képünkön), az 
Ifjúsági Önkormányzat, a kisebbségi 
önkormányzatok, a helyi intézmé-
nyek, szervezetek vezetői, képviselői 
és az érdi lakosok. T. Mészáros And-
rás polgármester ünnepi beszédé-
ben így fogalmazott: „A magyar lé-
lekben mélyen gyökeret vert szabad-
ság szeretetén nem fogott semmilyen 
terror. Ez vezetett 1989-hez, a vérte-
len forradalomhoz. Kegyelem és 
gesztus volt a békés átmenet. A 
negyven éven át elnyomottak gesztu-
sa az elnyomók és politikai örököse-
ik felé. Azok felé, akik azóta is min-
den adandó alkalommal árulják a 
nemzetet. Fegyverért, pénzért, hata-
lomért, Moszkvának, Brüsszelnek, 
Berlinnek, Párizsnak. És ők, a kom-
munisták politikai és szellemi örökö-
sei ma is közéletünk részesei.” Az 
érdi baloldal pártjai nem vettek részt 
a városi ünnepségen. n 7. oldal

Felkészültek a krízisidőszakra

November 1-jén indul a krízisidőszak. Ismét megnyit a 
túlélési pont, a nappali melegedő pedig a hét minden 
napján nyitva tart majd. A hajléktalanellátásban részt 
vevő szervezetek hétfőn tartottak értekezletet az érdi 
nappali melegedőben.  n 3. oldal

Innovációs centrum Érden

Érden építi fel új vállalati központját és tesztbázisát a 
világ vezető független járműipari fejlesztő vállalatá-
nak hazai leányvállalata, az AVL Hungary. A több mil-
lió eurós beruházás 5,7 hektáron, a Tesco mögötti te-
rületen épül fel, két ütemben.  n 6. oldal

Gólzáporos döntetlen Felcsúton

A házigazda Puskás Akadémia FC II 2–0-ra is vezetett 
már a félidőben, de az Érdi VSE nem adta fel. A hosz-
szabbításban Bozsoki Imre révén pontot mentettek a 
vendégek, így 3–3-as döntetlennel ért véget a fordu-
ló nyitómeccse Felcsúton.  n 22. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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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.

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

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 (független) 
Tel: 06-20-914-4037 
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com 
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 (független) 
 06-20-410-7921 
Telefonon történő  
egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT)
  06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 óra 
között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés vagy 
e-mail alapján minden nap.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

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

ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉK-
KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; Ügy-
félfogadás: 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: 06-23-427-410,  
06-23-427-510

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, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;  
e-mail: szolgalat@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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Fel készültek  
a krízisidőszakra
November 1-jén indul a krízisidőszak a hajléktalanellá-
tásban. Ismét megnyit a túlélési pont, a nappali melege-
dő pedig a hét minden napján nyitva tart majd.

November 1-jén megkezdő-
dik a téli krízisidőszak: a hi-
deg beköszöntével fokozot-
tan oda kell figyelni az ut-
cán, illetve az otthonukban 
rossz körülmények közt 
élőkre. A hajléktalanellátás-
ban részt vevő szervezetek 
számára hétfőn tartottak ér-
tekezletet az érdi nappali 
melegedőben: a Szociális 
Gondozó Központ, az önkor-
mányzat szociális osztálya, 
a közterület-felügyelet, az 
érdi és a százhalombattai 
hajléktalanszálló, a Vörös-
kereszt és a rendőrség kép-
viselői áttekintették az előt-
tük álló és a már elvégzett 
téli teendőket, illetve a tör-
vényi változásokból adódó 
feladatokat.

Mint Stehlik Krisztián, a 
hajléktalanellátó vezetője el-
mondta, már most szinte telt 
házzal üzemelnek.

– Az éjjeli menedékhelyen 
huszonhárom embert tu-
dunk elhelyezni, és tegnap 

már huszonegy ágy volt fog-
lalt, a szállón – ahol tíz nő és 
tizenkét férfi lakik – sincs 
üres férőhely. November 1-jé-
től ismét működik majd a túl-
élési pont, ahol körülbelül ti-
zenöt embert tudunk majd 
biztonságosan ellátni. A be-
jutás nincs feltételhez kötve 

– azaz míg az éjjeli mene-
dékhelyen az elhelyezés fel-
tétele a józan állapot, a tüdő-
szűrő, illetve bőrgyógyásza-
ti orvosi igazolás felmutatá-
sa, addig a túlélési pontot a 
diósdi, érdi és tárnoki lako-
sok közül bárki igénybe ve-
heti. Ezt a részleget a nappa-
li melegedőben alakítjuk ki, 
ahogy ez a tavalyi esztendő-
ben is történt. Idén is együtt-
működünk a százhalombat-
tai hajléktalanellátással; ott 
több férőhely van, mint Ér-
den, így ha szükséges, oda 
irányítjuk a hozzánk fordu-
lókat. Igyekszünk mindent 
megtenni azért, hogy kellő 
mennyiségű férőhelyet biz-
tosítsunk a rászorulók ré-
szére – hangsúlyozta Stehlik 
Krisztián. 

A szakember elmondta 
azt is: a Budapestről érkező 
jelzések szerint – az október 
15-én életbe lépett törvényi 
változások folytán – a fővá-
rosi hajléktalanok kihúzód-

tak a külterületi részekre, 
míg a fővárosi hajléktalan-
szállók jelentős üres kapaci-
tással rendelkeznek. Tudni 
kell, hogy az utcán élők 
rendszerint csak akkor köl-
töznek be valamilyen intéz-
ménybe, ha már nagyon mu-
száj – ilyenkor többnyire 

már krízisellátásra szorul-
nak. Várható, hogy Érden és 
környékén is megjelennek 
ezek a mostanáig Budapest 
utcáin élő hajléktalanok. Mi-
vel őket nem ismerik a helyi 
szociális munkások, nehe-
zebb lesz felkutatni és ellát-
ni őket – mutatott rá Stehlik 

Krisztián, hozzátéve: mun-
kájuk nem csupán abból áll, 
hogy a szállón és a nappali 
melegedőn fogadják a fedél 
nélkül élőket. Két utcai szo-
ciális munkás járja a város 
utcáit, és ellátják azokat az 
embereket, akik nem szeret-
nék a szállón tölteni az éj-

szakát, és megpróbálják rá-
beszélni őket, hogy a nagy 
hidegben húzódjak be a me-
leg szállóra. 

Érden nyolc-tíz ilyen em-
berről tudnak a hajléktalan-
ellátásban – ők rendszerint 
csak a legnagyobb hidegek-
ben veszik igénybe a túlélési 

pontot. Ennél azon-
ban jóval többen 
vannak azok, akik a 
saját házukban vál-
nak hajléktalanná. 
Számláikat nem 
tudják fizetni, a köz-
műveket kikapcsol-
ták, kilakoltatás 
előtt állnak. A szoci-
ális munkások őket 
is rendszeresen lá-
togatják. Hétfőtől 
csütörtökig más és 
más területet járnak 
végig, pénteken pe-
dig Érd teljes egé-
szét – ilyenkor ado-
mányt juttatnak el 
azoknak a csalá-
doknak, ahol na-
gyon nagy gondok 
vannak, és nem jut-
nának máshogy en-
nivalóhoz a hétvé-
gén. Az élelmiszer-
mentő programban 
kapott pékárut és 
zöldségeket folya-
matosan szállítják 

házhoz, illetve különféle in-
tézményekhez – május óta 
több mint négy tonnát juttat-
tak el az ellátottakhoz. Az 
utcai munkában a Vöröske-
reszt is közreműködik, 
együtt mérik fel így ősszel a 
télen leginkább támogatásra 
szorulókat.

Az érdi hajléktalanellátó 
idén is pályázott olyan élel-
miszerekre, egyéb cikkek-
re, amelyekből kríziscso-
magokat készíthetnek a 
nélkülözőknek. Az Élelmi-
szerbankon keresztül is 
kapnak adományokat. A 
túlélési pont napi fertőtlení-
téséhez is nyertek eszközö-
ket, tisztítószereket, és 
gyógyszeradományokat is 
várnak a téli időszakra. Az 
ellátottak receptköteles or-
vosságainak kiváltására is 
van lehetőségük, pályázati 
forrásból. Amiben hiányt 
szenvednek, az a kötszer, és 
köszönettel fogadnak meleg 
takarókat, hálózsákokat, 
paplanokat is. 

– Megpróbáltunk a lehető 
legjobb módon felkészülni a 
télre, és azon dolgozunk, 
hogy az új törvényi előírá-
soknak minél jobb minő-
ségben tudjunk megfelelni 
– hangsúlyozta Stehlik 
Krisztián.

A törvényi változásoknak 
köszönhetően november 
1-jétől hosszabb lesz a nap-
pali melegedő nyitvatartása: 
nemcsak hétfőtől péntekig, 
hanem a hét minden napján 
fogadják a rászorulókat, 
reggel nyolctól este hatig. A 
túlélési pont november else-
jétől szintén heti hét napon, 
este hattól reggel hat óráig 
tart majd nyitva – ez az idő-
pont módosulhat: elképzel-
hető, hogy reggel nyolcig 
lesz nyitva. Az éjjeli mene-
dékhelyen este hattól reggel 
nyolcig kaphatnak szállást a 
hajléktalanok.

QQ ÁdÁm Katalin

Túlélési pontok. Az érdi nappali melegedőben ült össze a kríziscsoport, hogy számba vegyék az előttük álló fel-
adatokat

Megújult a fapados. Vállalkozók adományaként kapott festéket és a festéshez szükséges eszközöket a 
hajléktalanszálló. Az éjjeli menedékhelyet a támogatásnak köszönhetően sikerült október elején telje-
sen kifesteni, renoválni, és a napokban a maradék festékből a nappali melegedő falait is lefestik majd. A 
munkálatokat három itt élő férfi végezte: Géza, aki festő, mázoló, tapétázó (képünkön) és két társa fes-
tette színesre a falakat. Az előtérben még virágos matricát is felragasztottak. Mint Géza elmondta, jól-
esett újra dolgozni, és úgy néz ki, sikerül újabb munkát találnia, a szálló munkatársainak segítségével
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For radalom, gyerekszemmel
1956. október 22-én a tizenharmadik születésnapját ün-
nepelte, másnap éjjel már a tankok dübörgését hallgat-
ta. Kíváncsi, kalandkereső gyerekként, ha nem is sze-
replője, de tanúja volt az 1956-os érdi eseményeknek, 
később pedig megörökítője, krónikása – számtalan elő-
adást tartott a forradalmi eseményekről itthon és külföl-
dön. Az egykori kisfiúból történész lett, aki azt vallja: 
hamisítani nem szabad! Dr. Magyar Kálmánnal beszél-
gettünk.

n  ÁdÁm Katalin

– Évtizedek óta Kaposvá-
ron él – oda nősült –, ám 
számtalan szál köti Érdhez.

– Igen, Érden születtem, a 
Hivatalnok utcában ma is áll 
a szülőházam, ahol anyai 
nagyapám családja élt. 
Édesapám, aki civilben taní-
tó volt, harcolt a második vi-
lágháborúban. 1944 kará-
csonya előtt tért haza – pont, 
mielőtt bezárult a front. Alig 
két hetet tölthetett itthon: 
1945. január 8-án elhurcol-
ták málenkij robotra. Te-
mesvárig jutott, onnan – több 
száz beteg társával együtt – 
visszairányították Szeged-
re. A Csillag börtönben szál-
lásolták el őket. Édesapám 
nem élte túl a szörnyű körül-
ményeket, ott temették el 
Szegeden. Harmincéves volt 
ekkor, édesanyám huszon-
négy. A Vöröskereszttel ke-
restette apámat, ők értesí-
tették a haláláról. Én akkor 
alig múltam egyéves, nem is 
emlékszem apámra. Egye-
düli gyerek voltam, anyám 
nem ment férjhez többé.

– Érték hátrányok a csa-
ládját amiatt, hogy az édes-
apját elhurcolták?

– Igen. Nagyapámnak üz-
lete volt a mai Földrajzi Mú-
zeum épülettömbjében. Ál-
landóan háborgatták, több-
ször betörtek – ezek az ese-
tek gyanúsak voltak, túl 
gyakran történtek meg ah-
hoz képest, hogy milyen kö-
zel volt a rendőrőrs és a ta-
nácsháza. 1954-ben be is 
kellett zárnia az üzletét.

– Egy 1956-os visszaemlé-
kezésében utalt arra, hogy 
örökmozgó, eleven gyerek 
volt. Édesanyja nem féltette? 

– Dehogynem! Akkoriban 
a mai Marianum épületében 

működött az általános isko-
la. A testnevelő tanárom 
gyakran mondogatta, hogy 
évtizedenként ha egy olyan 
mozgékony gyerek születik, 
mint én. Nagy reményeket 
fűzött hozzám: rövidtávfutó 
és tornász voltam, rendre 
nyertem a helyi és járási ver-
senyeket. De hiába adott vol-
na a sport egyfajta pályaké-
pet a számomra, egy csúnya 
kartörés miatt fel kellett 
hagynom a versenyzéssel. 
Egy barátommal bicikliz-
tünk a gimnázium feletti 
dombon – akkor persze az 
iskola még nem volt meg, né-
hány ház állt csak azon a te-
rületen –, ő a vázon ült, én 
hajtottam, és estünk egy ha-
talmasat. Ő megúszta, én 
nem – a karomat szegecselni 
kellett, és nem elég, hogy kö-
tést kellett viselnem, de még 
egy nagy súlyt is rákötöztek, 
hogy kiegyenesedjen. Több 
mint egy évig küzdöttem 
vele. 1956 őszén vették ki a 
szegecseket, emlékszem, ok-
tóber 23-át és a következő 
napokat is felkötözött karral 
éltem végig – ez anyámnak 
nagy megnyugvás volt, mert 
tudta, hogy így aktívan nem 
vehetek részt az események-
ben.

– Mennyi idős volt akkor?

– Tizenhárom éves.

– Mit látott, hallott abból, 
ami az országban és Érden 
lejátszódott akkor?

– A házunk nagyon közel 
volt a Budai úthoz, hallottuk 
a folyamatos dübörgést – 
mentek a tankok Budapest 
felé. Ez huszonharmadikán 
éjjel történt. A rádióból 23-
án még ellentmondásos hí-
rek jöttek, aztán, mikor el-
foglalták a rádiót a szabad-
ságharcosok, változott a 
helyzet. Az rögtön világos 
volt, hogy az államhatalom 

ellen fellázadt az ifjúság. El-
jött huszonnegyedike; én a 
mai múzeummal – ahol ak-
koriban a tanácsháza, a 
lány iskola és temetkezési 
vállalat kapott helyet – átel-
lenben üldögéltem a tölté-
sen, ahonnan nagyon jól le-
hetett látni mindent.

– Milyen töltés volt ez?

– Annak idején Nagyté-
ténytől kiépítettek egy töl-
tést, a HÉV ment volna rajta. 
A kertek egészen eddig a töl-
tésig értek. A HÉV-ből per-
sze nem lett semmi, a töltést 
is elbontották később, de ak-
kor még megvolt. Tehát ott 
ültem, figyeltem, hogyan 
lesznek egyre többen az ut-
cán, és láttam, ahogy az 
egyik ismerősünk, egy 
nagytermetű férfi odahúzott 
keresztben az útra egy nagy 
farönköt, és azt kiabálta, 
hogy ne hagyjuk a budapesti 
szabadságharcosokat! Ez a 
farönk lett az alapja a bari-
kádnak. Odagyűltek köré, 
elkezdték felszedni a köve-
ket, és a múzeum előtt elzár-
ták keresztben az utat.

– Mit szólt ehhez a tanács-
elnök, a párt, az ávó embe-
rei? Hiszen a múzeum épü-
letében akkor a tanács mű-
ködött.

– Semmit, csak álltak és 
figyeltek. Persze biztos je-
lentették később, kik vettek 
részt a barikád felépítésé-
ben. Aztán közelebb men-
tem: ott bujkáltam a sövény 
mögött, ki-kimerészkedtem 
az utcára is. Volt ugyanis 
ott, a Budai út mentén egy 
hosszú sövény, a kapuknál 
átjárókkal az utcára. Ma is 
megvan egy kis darabja, az 
Esküdt utca és a Budai út 
sarkánál, a valahai főjegy-
zői ház előtt. Innen figyel-
tem a több száz fősre duz-
zadt tömeget – talán voltak 
ott ezren is. Megjelent né-
hány katonai teherautó is. 
Emlékszem két katonára, 
itt hagytak két dobtáras 
géppisztolyt, ha szükség 
lenne rá. Kora délután az-
tán egyszer csak feltűnt egy 
szovjet harckocsi és két 
páncélkocsi. A tömeg nem 
félt, azonnal körbevették 

őket. Úgy tűnt, átállnak 
hozzánk, de akkor valaki 
elkezdte a fegyverüket 
markolászni – és eldördül-
tek az első géppuskalövé-
sek. Hogy ki lőtt először, 
azóta sem tudom. Valószí-
nűleg nehézgéppuskával 
lőttek, a háttérben lévő pán-
célkocsiról – de csak a leve-
gőbe. Haláleset nem történt, 
a tömeg szétspriccelt. Én is 
beljebb húzódtam. Akkor a 
tankágyú is elkezdett lőni, 
de nem az embereket, ha-
nem a barikádot. Mint a jég-
darabok, úgy fröcsköltek 
szanaszét a szilánkok. El-
menekültem a közeli kút-
hoz, egy kád állt mellette, 
abba kuporodtam bele. El-
találhatott volna így is egy 
lövedék, hiszen mint a jég-
eső, úgy kopogtak a fákon.

– Úgy tudom, ekkor vesz-
tette életét egy fiatalember. 

– Így van. Miután szétlőt-
ték a barikádot, az oroszok 
eltűntek. A villanytelep 
melletti falnál feküdt egy 
fiatalember, Firtelmeiszter 
Sándor, akinek a fejét talál-
ta el egy szilánk. Állítólag 
nem tudott elbújni – valaki 
azt mondta, kinézett, akkor 
találták el. Láttam, ahogy 
ott fekszik letakarva. Is-
mertem Bojó Simont is, aki 
kenyeret szállított lovas ko-
csijával a boltokba. Egy 
tank felborította a lovas ko-
csiját, ami darabokra tört, 
Bojó Simonak pedig megsé-
rült a keze, és hiába szállí-
tották kórházba, vérmérge-
zésben életét vesztette no-
vember elején.

– Firtelmeiszter Sándor és 
Bojó Simon emlékét ma már 
tábla őrzi a Magyar Földrajzi 
Múzeum falán. Visszatérve 
az ’56-os eseményekhez, mi 
minden történt az október 
végi napokban?

– A nemzetőrök megjelen-
tek, őrjáratoztak, fegyver-
rel. Nagyapám érdeklődött 
náluk, mi történik, mi vár-
ható, és ő hozta haza aztán 
a híreket. Rengeteg autó 
vitte az élelmet Budapest 
felé; folyamatosan jött a tá-
mogatás vidékről a pesti 
szabadságharcosoknak. 
Történt aztán még valami: 
Ófaluban, a Kakukk-he-
gyen, illetve Diósdon, a 
dombon volt elhelyezve egy-
egy légvédelmi üteg. Innen 
a tököli repteret is lehetett 
látni, sőt, be is lőhették vol-
na. Csakhogy november 
4-én a szovjetek lerohanták 
az ófalusi egységet – a ma-
gyarokat nem bántották, 
nem volt közelharc. Mikor 
aztán mi, gyerekek, novem-
ber közepén felmentünk 
oda, megtaláltuk az ágyú-
kat, harcképtelenné téve, de 
rengeteg lövedékkel. A bát-
rabbak közülünk szétszed-
ték ezeket, és meggyújtot-
ták a puskaport, lángoltak a 
tüzek.

– A diósdi üteggel mi történt?

– Az egyik nap – még a for-
radalom leverése előtt – lö-
véseket adtak le onnan a lég-
védelmi ágyúval a tököli 
reptérre, ahol a szovjetek 
állomásoztak. Csak pár lö-
vésről volt szó. Évtizedekkel 
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később, mikor érdi ’56-os él-
ményeimről tartottam elő-
adást a floridai Sarasotá-
ban, odajött hozzám egy fér-
fi, egy Miamiban élő magyar, 
és elmesélte: ő volt az a pa-
rancsnok, aki néhány srácot 
meg egy-két katonát össze-
szedve ezt az akciót végre-
hajtotta. Különös játéka ez a 
véletlennek. És ha már az 
amerikai magyarokról van 
szó: sok előadást tartottam 
az USA-ban, illetve Kanadá-
ban, és bizony tapasztaltam, 
hogy a külföldre szakadt 
magyar szabadságharcosok 
közé bizony nagyon sok 
ávóst, illetve itthonról pén-
zelt szimpatizánst beépítet-
tek, és ők vették át az irányí-
tást különféle egyesületek-
nél. De ez már egy másik 
történet.

– Visszatérve 1956-hoz, 
hogyan élték át a forrada-
lom leverését, mi történt az 
érdi utcákon?

– Említettem már a nem-
zetőröket. Mielőtt megérkez-
tek a szovjetek, november 
5-e táján, a nemzetőrök ne-

hézgéppuskákat cipeltek 
ide, fel is állították a töltés 
oldalában. A szovjet kato-
nák nyitott gépkocsikon ér-
keztek, volt valami lövöldö-
zés is, de haláleset nem tör-
tént. A kocsikból a katonák 
nem szálltak ki, nem volt kö-
zelharc. Érden keresztül 
egyébként csak egy oszlop 
ment Budapestre, a volta-
képpeni haderő kelet felől 
érkezett, nem érintette a vá-
rost.

– Megtorlás?

– Arról nem tudok, hogy 
ilyesmi történt volna Érden. 
Bár mi is röpcéduláztunk, 
Kádár-ellenes szövegeket 
osztogattunk, de nem lett 
bántódásunk miatta – el vol-
tak foglalva a nagyobb ha-
lakkal, a pestiekkel. Arról 
viszont tudok, hogy nagyon 
sokan disszidáltak – ahogy 
akkoriban mondták –, a szű-
kebb környezetemben is. A 
mi családunk maradt, de a 
sorsomra, jövőmre rányom-
ta bélyegét 1956. Az, hogy a 
történtekről hallgatni kel-
lett, hogy a szabadsághar-

cot „ellenforradalomnak” 
bélyegezték, az igazságér-
zetemet kegyetlenül sértet-
te. Olyan történész lett belő-
lem, aki azt vallja: hiteles-
nek kell lenni, és semmilyen 
áron nem szabad hamisíta-
ni. 1956 hatvanadik évfor-
dulója alkalmából felkértek, 
írjak arról, hogy az ’56 utáni 
államhatalom hogyan pró-
bálta elfojtani a forradalmat 
átélt fiatalok emlékeit, ho-
gyan akadályozta meg, 
hogy továbbtanuljanak, tör-
te derékba karrierjüket. So-
kuk történetét megírtam, 
kendőzetlenül, neveket is 
említve. Még most, hatvan 
évvel a történtek után is 
hadjáratot indítottak elle-
nem azok leszármazottai, 
akiknek a megtorlásokban 
részük volt.

– Említette, hogy tizenkét-
tizenhárom éves koráig a 
sport körül forgott az élete. 
Mi lendítette a történelem 
felé?

– A József Attila gimnázi-
umba jártam, ahol nagyon jó 
humán tanáraim voltak. De 
már általános iskolás ko-
romban érdekelt a történe-
lem – egészen kicsi voltam 
még, amikor Kereskényi 
Gyula Érddel foglalkozó 
könyve a kezembe került. 
Akkoriban még nagyon sok 
történelmi emléke volt Érd-
nek, templomromok, egyéb 
maradványok, ezek közt nőt-
tünk fel. Mikor pályát vá-
lasztottam, a történelmi 
múlt szeretete vezérelt, nem 
pedig a megélhetésé – és na-
gyon fáj nekem, hogy ma-
napság már a legtöbben nem 
így gondolkoznak.

– Bár már nem Érden él, 
hanem Kaposváron, Érd 
múltját többféle módon is 
feldolgozta.

– Igen, az ’56-os esemé-
nyekről is több előadásom, 
visszaemlékezésem szüle-
tett, és a málenkij robotról 

is, amelyben szintén kitér-
tem Érdre. De nem csupán a 
múlt köt a városhoz, hanem 
a jelen is: idősebb fiam itt él, 
a szülői házban. Tartok elő-
adásokat is, például a városi 
könyvtárban, a múzeumban, 
és örömmel mesélek iskolá-
soknak is, ha felkérnek rá – 
persze nem csak az ötvenes 
évekről. És nem csupán Ér-
den, hanem országszerte és 
külföldön is. Az én kutatási 

területem – bár több kötetem 
is született Trianonról, illet-
ve az ötvenes évekről és a 
magyarság történetéről – 
valójában a középkor és a 
reneszánsz. Beszélgetésünk 
délutánján is a Mátyás-kori 
legjelentősebb somogyi re-
neszánsz emlékekről tartok 

előadást a Ciszterci Szent 
Imre gimnáziumban, Buda-
pesten.

– Örömmel tesz eleget az 
ilyen felkéréseknek?

– Hogyne, csak kérjenek! 
Az időm már rövid, hetven-
ötödik születésnapomat ün-
nepeltem október 22-én. Ad-
dig megyek, amíg hívnak, és 
amíg tudok.

Dr. Magyar Kálmán Érden született, az ELTE Bölcsészettudományi 
karán történelem-régészet szakot végzett, itt doktorált summa 
cum laude eredménnyel 1973-ban. 1970-től dolgozik Somogyban, 
a Rippl-Rónai Múzeum régész-muzeológusa, majd régész-főmuze-
ológusa, főtanácsosaként. Kutatási szakterületén a magyar hon-
foglalás és a középkor időszakának feltárásait végezte. Számos ki-
emelkedő eredményt ért el a somogyi nemzetségi központok, vá-
rak, királyi udvarhelyek és a különböző egyházak feltárásával. A 
Magyar Nemzeti Történeti Társaság elnöke, a társaság könyvkiadá-
sának szervezője, főszerkesztője. Segesd és Bodrog község Önkor-
mányzata díszpolgárává választotta, Kaposvár a Város Szolgálatá-
ban kitüntetéssel illette, Somogy megye pedig Alkotódíjjal tüntet-
te ki. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság A kegyeleti kultúráért kitünte-
tő címet adományozta neki. 1990-ben megalapítója és első megyei 
elnöke volt a Kereszténydemokrata Néppártnak és a Szent Korona 
Társaságnak.

E sövény mögött bujkált annak idején a tizenhárom éves Kálmán
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Újabb innovációs centrum Érden
Érden építi fel új vállalati központját és tesztbázisát a 
világ vezető független járműipari fejlesztő vállalatának 
hazai leányvállalata, az AVL AUTÓKUT Kft. (AVL Hun-
gary) – jelentette be múlt szerdai közös sajtótájékozta-
tóján Dirk Janetzko, az AVL AUTÓKUT Kft. ügyvezető 
igazgatója és T. Mészáros András polgármester. 

A több millió eurós beru-
házás 5,7 hektáron, az érdi 
Tesco áruház mögötti terü-
leten épül fel, két ütemben. A 
két irodaház ezer dolgozó 
befogadására lesz képes. Az 
első irodaépület 2019 végére 
épül fel – ebben az ütemben 
négyszáz munkahelyet biz-
tosítanak majd. Ezzel párhu-
zamosan elindítják egy 
tesztbázis megépítését is, 
hagyományos és elektromos 
tesztpadokkal, és minél ha-
marabb nekifognak az iro-
daház másik szárnyának 
felhúzásához is – mondta el 
Dirk Janetzko.

– Jól mutatja az autóipar 
és vállalatunk fejlődését, 
hogy az év végére megdup-
lázzuk a munkatársaink 
számát az AVL Hungarynál. 
A következő években is je-
lentős létszámbővüléssel 
tervezünk, az érdi 5,7 hektá-
ros telek pedig lehetővé teszi 
a további növekedést – hang-
súlyozta.

Az AVL vállalatcsoport a 
járműipar technikai fejlődé-
sének egyik meghatározó 
globális szereplője. Az AVL 
Hungary 15 éves története 
alatt élvonalbeli kutató-fej-
lesztő centrummá vált a haj-
tásláncrendszerek terüle-
tén. 2010-ben még száz alat-
ti, ma pedig már több száz 
munkatárs menedzsel teljes 
fejlesztési ciklusokat, illetve 
vesz részt a motortervezés, a 
szoftverfejlesztés, a szimu-
láció, a gyártástervezés, a 
kalibráció és a tesztpados 
mérés különböző fázisaiban. 
Az AVL műszaki innovációi 
ma már öt kontinens sze-
mélyautó-, nehézgépjármű-, 
munkagép-, vasúti és hajó-
iparában jelennek meg.

A cégnek Kecskeméten és 
Zalaegerszegen is működik 
egy-egy részlege Magyaror-
szágon, míg a központ Buda-
pesten van. Ez utóbbi a jövő 
év végéig költözik Érdre. A 
tesztpadok 2020-ra lesznek 

üzemkészek, a rá következő 
évben pedig már teljes kapa-
citással üzemel majd a köz-
pont és a tesztbázis – hang-
zott el a sajtótájékoztatón. 
Dirk Janetzko elmondta azt 
is: a következő években az 
AVL zalaegerszegi jármű-
tesztközpontjának bővítését 
is tervezik. 

T. Mészáros András pol-
gármester a sajtótájékozta-
tón azt hangsúlyozta: 

– Nagyon fontos, hogy az 
érdiek helyben találhassa-

nak munkahelyet, és az itt 
vállalkozók sikeresek tudja-
nak lenni, a nagyobb cégek 
pedig megtalálják Érdet, ezt 
a logisztikailag tökéletes he-
lyen fekvő, vasúton és autó-
pályákon egyaránt kiválóan 
megközelíthető várost, ami a 
Liszt Ferenc repülőtértől is 
mindössze húszpercnyi au-
tóútra van. Nagyon örülünk 
ennek a fejlesztésnek, és re-
méljük, ezt még több is köve-
ti – zárta szavait.

QQ ÁdÁm

Léteznek még közösségek?
Az Érdi Szenior Akadémia idei utolsó alkalmán Simó 
Károly alpolgármester (Fidesz–KDNP) által aláírt okle-
velet kaptak azok a szépkorúak, akik minden előadáson 
részt vettek, majd a közösségekről, illetve azok hiányá-
ról beszélt Kovács György, a Milton Friedman Egyetem 
gerontoandragógia tanára a Szepes Gyula Művelődési 
Központban.

A közösségeknek, az 
azokban való részvételnek 
fontos szerepe lehet a szép-
korúak életében – nemcsak 
fizikai aktivitásuk, de szel-
lemi épségük megőrzése, a 
depresszió elkerülése érde-
kében is.

– A valakihez való tartozás 
igénye mindig megvolt és ma 
is megvan az emberben, mi-
nél idősebb, annál inkább. 
Ma az ördög ügyvédjeként 
vagyok jelen az előadáson, 
mert, bár a közösség lenne a 
témám, de azt fogom bebizo-
nyítani, hogy már nincsenek 
közösségek – kezdte előadá-
sát Kovács György.

A provokatív kérdésfelve-
tésre a jelenlevők közül töb-
ben is felkapták a fejüket, és 
az előadó kérdésére elmond-
ták, szerintük igenis létez-
nek közösségek, és szeren-
csére ők is egy vagy akár 

több ilyen tagjának is vall-
hatják magukat. 

Kovács György úgy ponto-
sította megállapítását, hogy 
az 50 éven aluliak körében 
ma már olyannyira elural-
kodott az okostelefon és a 
különböző közösségi média 
használata, hogy inkább a 
virtuális világban léteznek, 
nem pedig a fizikai valóság-
ban. Ennek köszönhetően 
több a virtuális, internetes 
barátjuk, ismerősük, mint a 
valós, így lassan elszigete-
lődnek környezetüktől, a 
társadalom pedig atomizá-
lódik, azaz személyekre hul-
lik szét.

– Ma, a Facebook és az in-
ternet révén az egyszemé-
lyes közösségek világa felé 
haladunk – emelte ki Kovács 
György. 

Az előadó arra is felhívta a 
figyelmet, hogy sokan rend-

szeresen összetévesztik a 
csoport és a közösség fogal-
mát, utóbbinak azonban fon-
tos jellemezője, hogy azonos 
értékrendeket és célokat 
vállalnak.

– Ma már egyre ritkábban 
dobban sok szív egyszerre 
egy közös ügyért, ma már 
nem segítünk az utcán fekvő 
hajléktalannak, csak kike-
rüljük őt, ma már úgy halad 
végig 100-ból 97 ember az 
utcán, hogy fel sem emeli a 
tekintetét a telefonjáról – so-
rolta az előadó azokat az 
okokat, amelyek szerinte a 

közösségek felbomlásához 
vezetnek.

Bár korábban az 50 év 
alattiak sajátjaként írta le 
az okostelefontól való füg-
gést, megjegyezte, hogy a 
szépkorúak jó része éppúgy 
érintett.

Kovács György arról be-
szélt a közösségek megszű-
nése kapcsán még, hogy a 
generációs szakadék egyre 
nagyobb a mai fiatalok és 
szüleik között, mint az 
régebben volt, éppen a tech-
nológiai fejlődésnek köszön-
hetően. Q JAPNO

Az AVL irodaházai ezer új munkahelyet biztosítanak

Kovács György arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan összetévesztik 
a csoport és a közösség fogalmát

Őszi szünidei 
gyermekétkeztetés
Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a szünidei 
gyermekétkeztetést – a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 21/C. 
§-a alapján –, a szülő, törvé-
nyes képviselő kérelmére a 
tanév rendjéről szóló minisz-
teri rendeletben meghatáro-
zott évközi szünet munka-
napjain biztosítja a hátrá-
nyos helyzetű és a rendsze-
res gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő hal-
mozottan hátrányos helyze-
tű gyermekek részére. Az 
őszi szünet időtartama alatt, 
2018. október 29., 30., 31-én, 
naponta 11.30–12.30 óra kö-
zött biztosított a szünidei 
gyermekétkeztetés azon 
gyermekek számára, akiknek 
szülei igényelték a déli me-
leg étkezést. Az étkezés hely-
színei: Érdi Bolyai János Álta-
lános Iskola étkezője (2030 
Érd, Erzsébet u. 24–32.) vagy 
az Érdi Szivárvány Óvoda ét-
kezője (2030 Érd, Hegesztő 
u. 2–8.). A szünidei gyermek-
étkeztetés iránti további ké-
relmek benyújtására a Pol-
gármesteri Hivatal Humán 
Irodáján (Érd, Budai út 8.), 
hétfői napokon 13–18.30 óra 
között, szerdai napon 8–12 
és 13–16.30 óra között van 
lehetőség.

Ünnepi zárvatartás 
a szakrendelőben
A Dr. Romics László Egész-
ségügyi Intézmény ezúton 
tájékoztatja az érdi lakoso-
kat, hogy az intézmény 2018. 
november 10-én, szombaton 
zárva tart. 2018. november 
10-én az ügyeleti ellátás a 
munkaszüneti és ünnepna-
pokon megszokott rend sze-
rint vehető igénybe az aláb-
biak szerint. Érdi Kistérségi 
Ügyeleti Centrum 2030 Érd, 
Szabadság tér 9. Telefonszá-
mok: felnőttügyelet 23/365-
274, gyermekügyelet 23/365-
770.

Közérdekű információ
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„Kegyelem és gesztus volt a békés átmenet”
A kommunisták politikai és szellemi örökösei ma is köz-
életünk részesei; a maiak annyiban különböznek, hogy 
előbb Magyarországot elítélő országjelentést íratnak, és 
csak utána hívnák be az idegen hadsereget – fogalma-
zott az október 23-ai ünnepi megemlékezésen T. Mészá-
ros András polgármester.

Az 1956-os forradalomra 
emlékezett a város október 
23-án délelőtt. Dr. Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő és a városvezetők 
megkoszorúzták a forrada-
lom két érdi áldozata, Bojó 
Simon és Firtelmeiszter 
Sándor emléktábláját a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum bejá-
ratánál, ezt követte az ünne-
pi műsor a főtéri emlékmű 
előtt.

A megjelenteket T. Mészá-
ros András polgármester 
köszöntötte.

– Ezen a napon, tizenegy 
évvel a világháború, a német 

megszállás, a nyilas uralom 
felszámolása után a magyar 
nép egy másfajta, de hason-
lóan embertelen orosz meg-
szállás és kommunista ter-
ror elnyomását megelégelve 
ismét reményt adott Európa 
elnyomott népeinek, és pél-
dát mutatott Európa azon 
felének is, amely érzéketlen-
né vált, ellustult saját sza-
badságában. Ami a magyar 
nemzettel 1956-ban történt, 
az egész Európával történt. 
Azon a szent napon újra 
megmutattuk, hogy a ma-
gyar nép példátlan erőt és 
bátorságot mutatva képes az 
összefogásra. Aznap az ut-
cára vonuló boldog és sza-
bad emberek írták a magyar 
történelmet. Ám alig két hét-
tel később a kommunisták 
újra elárulták az embereket 
és elárulták a hazát. Mind-
annyian tudjuk: az általuk 
behívott szovjet hadsereg 
november 4-ei invázióját kö-
vetően könyörtelen leszámo-

lás kezdődött – emlékezte-
tett T. Mészáros András, 
hangsúlyozva: ez a két törté-
net – a magyar forradalom 
és annak kegyetlen eltiprá-
sa; a bátorság és az aljas 
árulás – Európa története is. 

– Az egyik példát muta-
tott, a másik tükröt tartott 
Európának, amely előbb üd-
vözölte a bátor harcot a sza-
badságért, majd tétlenül 
nézte, ahogy a szovjet újra 
megszállja hazánkat. A de-
mokráciát, a szabadságot 
mindig oly fennkölten hirde-
tő Európa hagyta, hogy a 
hazaárulók a nemzet sza-

badságáért küzdő hazafiak 
nyakára tegyék a kötelet. 
Nem először és nem utoljára 
hagytak cserben minket a 
kontinens vezető politikusai. 
De újra és újra feltámadott a 
„magyar tenger”. És ha le is 
verték forradalmainkat, a 
magyar lélekben mélyen 
gyökeret vert szabadság 
szeretetén nem fogott sem-
milyen terror. Ez vezetett 
1989-hez, a vértelen forrada-
lomhoz. Kegyelem és gesz-
tus volt a békés átmenet. A 
negyven éven át elnyomot-
tak gesztusa az elnyomók és 
politikai örököseik felé. 
Azok felé, akik azóta is min-
den adandó alkalommal 
árulják a nemzetet. Fegyve-
rért, pénzért, hatalomért, 
Moszkvának, Brüsszelnek, 
Berlinnek, Párizsnak. És ők, 
a kommunisták politikai és 
szellemi örökösei ma is köz-
életünk részesei. Ők, akik-
nek sem hitük, sem tehetsé-
gük nincs, hogy a nemzetet 

szolgálják, de a hatalomért 
bármire képesek. Ők, akik 
1956-ig, és 1956 októbere 
után is a szovjet elnyomókat 
szolgálták: a padlás lesöpré-

sével, koncepciós perrel, ki-
telepítéssel, több mint 400 
halálos ítélettel, 2006 októ-
berével. A maiak annyiban 

különböznek, hogy előbb 
Magyarországot elítélő or-
szágjelentést íratnak, és 
csak utána hívnák be az ide-
gen hadsereget – hangsú-
lyozta T. Mészáros András, 
aki azzal zárta szavait: a 
pesti srácok 1956-ban fegy-
verrel álltak ki a nemzet sza-
badságáért, és mondtak ne-
met a kommunistákra. Ma 
sem kérünk a kommunisták-
ból és örököseikből. Nem ké-
rünk belőlük, s a három két-
harmados választási győze-
lem elég világos beszéd.

Az ünnepség Barbinek 
Péter és Elek Ferenc szín-
művészek műsorával folyta-
tódott, akik külföldi írók, 
költők 1956-tal kapcsolatos 
írásait elevenítették fel a 
megemlékezők előtt. A mű-
sorban közreműködött a 
Harmónia Vegyes Kar (kar-
nagy Hornyák Tamás), 
amely Bárdos Lajos Nemzeti 
fény és Fasang Árpád Elin-
dultam szép hazámból című 
kórusművét adta elő.

A megemlékezés koszo-
rúzással zárult, a Vitéz 
Mikecz Kálmán Honvéd 
és Huszár Hagyományőr-
ző Egyesület közreműkö-
désével. Főhajtással tisz-
telegtek a város, valamint 
a Fidesz, illetve a KDNP, 
az Ifjúsági Önkormány-
zat, a kisebbségi önkor-
mányzatok, a helyi intéz-
mények, szervezetek ve-
zetői, képviselői, és az 
érdi lakosok.

Az érdi baloldal pártjai 
nem vettek részt a városi 
ünnepségen, sőt, idén a 
pártalapítók kilépése után 
újjászerveződő érdi Jobbik 
is csatlakozott a külön ko-
szorúzó baloldaliakhoz.

A megemlékezést köve-
tően az Érdi Kamarazene-
kar adott koncertet Kodály 
Zoltán műveiből, a török-
bálinti Cantabile Vegyes-
kar közreműködésével, a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központban. 

QQ ÁdÁm Katalin

Az 1956-os forradalomra emlékezett a város október 23-án délelőtt

Az Ifjúsági Önkormányzat tagjai is elhelyezték a tisztelet koszorúját

Barbinek Péter és Elek Ferenc színművészek külföldi írók, költők 1956-tal kapcsolatos írásait elevenítet-
ték fel a megemlékezők előtt
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A p esti lányok emlékére
Október 23-ától öt estén keresztül lehet meghallgatni az 
Érd FM 101.3-on A forradalom lánya című tízrészes 
hangjátékot Tálas Tünde rendezésében, Szamosi Zsó-
fiával, Sárosdi Lillával, Sztarenki Dórával, Ruszina Sza-
bolccsal, Kálid Artúrral és Györgyi Annával a főbb sze-
repekben, ami az Amerikában élő Hargitai Péter író, 
költő, tanár azonos című regényéből született.

Hargitai Péter kilencéve-
sen élte át az ’56-os forradal-
mat, a szabadság mámorát 
és aztán az orosz tankok ter-
rorát, a forradalom leveré-
sét, végül a menekülést 
Amerikába. Ott volt a forra-
dalmi tömegben a Sztálin-
szobor leverésekor, ő is látta 
és hallotta Sinkovitsot sza-
valni. Több évtized kellett 
hozzá, hogy feldolgozza és A 
forradalom lánya című re-
gényében kiírja mindezt ma-
gából. Regényének egyedi-
ségét az adja, hogy az ifjúsá-
gi regény műfajában, egy ti-
zennégy éves lány, Izabella 
szemszögéből mutatja be az 
’56-os eseményeket.

A könyv Amerikában és itt-
hon is megjelent, így találko-
zott aztán vele Tálas Tünde 
szerkesztő, amikor egy ösz-
töndíj keretében fél évig 
Cleve landben dolgozott egy 

ottani magyar rádiónál. A rá-
diós szerkesztő első olvasás-
ra beleszeretetett a regénybe, 
annyira, hogy előbb egy port-
ré- és dokumentumfilmet ké-
szített az íróról és azokról az 
eseményekről, amiken ke-
resztülment, amellyel egy tu-
cat amerikai filmfesztiválon 
szerepeltek, többek közt Los 
Angelesben, ahol díjat is nyer-
tek érte. De itt még nem ért 
véget a történet, hiszen Tálas 
Tünde egy tízrészes hangjá-
tékot is rendezett a könyv 
főbb eseményeit alapul véve.

A könyv főszereplője, Ge-
párd, azaz Barna Izabella, 
egy tizennégy éves lány. 
„Barna Izabellának hívnak, 
de a becenevem Gepárd, 
mert szélsebesen futok. Teg-
nap még tizennégy éves di-
áklány voltam, aki arról ál-
modik, hogy egy nap olimpi-
kon lesz. Ma embert öltem. 

Nem születtem gyilkosnak. 
Anyám, apám nagyon szere-
tett. 1956. október 23-án, a 
Rádiónál kezdődött. Már 
nincs anyám, sem apám. 
Most a nyakamban lógó gép-
pisztoly áll a legközelebb a 
szívemhez. Most már a forra-
dalom lánya vagyok…” – ol-
vasható a könyvben.

Tálas Tündét éppen az 
fogta meg a regényben, hogy 
hiánypótló műfajban mutat-
ja be benne a forradalom 
azon szereplőit, akikről 
mind ez idáig keveset beszél-
tek: a pesti lányokat.

– Itt ez a könyv, ami megje-
lent Amerikában is és Ma-

gyarországon is, mégis ke-
vesen ismerik. Szerettem 
volna, ha minél több ember-
hez és minél több fiatalhoz, 
kamaszhoz eljut Gepárd tör-
ténete. Amikor közönségta-
lálkozót szerveztünk Hargi-
tai Péternek az itthon gim-
nazistákkal, az derült ki, 
hogy a fiatalok igenis nyitot-
tak arra, amit egy ma már 
hetvenéves ember, egy ’56-
os túlélő tud mesélni a forra-
dalomról, és igenis képes a 
története megérinteni őket. 
Közben pedig úgy éreztem, 
Péter is megkönnyebbült, 
hogy egy ekkora tehertől, 
amit ’56 óta hurcolt magá-

ban, meg tudott – úgy, ahogy 
– szabadulni. Az egyik talál-
kozón egy fiatal lány meg-
kérdezte őt, miért kellett öt-
ven év ahhoz, hogy mindezt 
kiírja magából. Péter azt vá-
laszolta, hogy igen, fél év-
század kellett hozzá, hogy 
feldolgozza magában és kiír-
ja magából azt a lelki sokkot, 
amit akkor kapott, amikor 
látta a vele egyidős gyerme-
kek, fiatalok és szüleik hul-
láit a budapesti utcákon, 
akiket azért gyilkoltak meg, 
mert kiálltak azért, amiben 
hittek: a magyar szabadsá-
gért – idézte fel emlékeit Tá-
las Tünde. n JAN

Lélekarcok  
és színharmónia
Immár tizenhatodik éve emlékezünk meg hazánkban a 
magyar festészet napjáról. Városunkban ebből az alka-
lomból Bálint Imre munkáiból nyílt kiállítás a régi Park-
városi Közösségi Házban, október 19-én. A tárlat egyút-
tal a Képzőművészek Érdi Közössége (KÉK) számára 
egy jelentős időszak lezárását is jelentette.

Négy évvel ezelőtt Bálint 
Imre kezdeményezésére ala-
kult meg az akkor már közel 
két évtizede működő Poly-
Art Alapítvány képzőművé-
szeinek aktív szekciója. Igaz, 
az alapítvány addig is szá-
mon tartotta őket, de az évi 
egyetlen csoportos kiállítás-
ban ki is merült a tevékeny-
ségük. A KÉK megalakulá-
sával azonban pezsgő alko-
tói és közösségi élet vette 
kezdetét. Mivel a tagság 
zöme amatőrökből és autodi-
dakta művészekből állt, a kö-
zös tárlatokon kívül nem volt 
alkalmuk a bemutatkozásra, 
mígnem a Szociális Gondozó 
Központ vezetőségének kö-
szönhetően megnyílt szá-
mukra a Parkvárosi Közös-
ségi Ház nagyterme, ahol 
Kiss Sándornak, a gondozó-
központ munkatársának lel-

kes közreműködésével, a kö-
zel másfél évnyi időszak 
alatt tucatnyi közös, temati-
kus és egyéni tárlatot sike-
rült megrendezniük. Időköz-
ben elkészült a településrész 
új közösségi háza, így a KÉK 
rendezvényei is átköltöztek a 
korszerű épületbe.

A régi Parkvárosi Közös-
ségi Házban megélt termé-
keny időszak méltó lezárá-
saként került sor Bálint Imre 
„Saját képére alkotta” című, 
festészet napi egyéni kiállí-
tására, amit Somfai István 
köszöntőjét követően, Ma-
jorné Bániczki Julianna 
nyitott meg. A művésztanár 
mindenekelőtt emlékeztetett 
az alkotónak a Szepes Gyula 
Művelődési Központban há-
rom évvel ezelőtt látható ki-
állítására, amely már akkor 
is erősen magán viselte az 

impresszionizmus hatásait. 
A festmények színkavalkád-
ja hatalmukba kerítették a 
szemlélőt, ám az alkotó el-
rejtőzött mögötte és csak 
hosszas szemlélődés árán 
volt lehetséges felfedezni a 
képeiben a formalitást, az 
emberi arcokat. A most be-
mutatott munkáiban is meg-
maradt a színek intenzív ha-
tása, de immár jól kivehető-
en megfigyelhetőek bennük 
a különböző arcok – emelte 
ki Majorné, hozzátéve, hogy 
Bálint Imre továbbra is meg-
őrizte az impresszionista 
stílus szabadságát, festmé-
nyein bátran használ szín-

együtteseket, különféle asz-
szociációkat, sőt a formái, 
figurái sem élesen körülha-
tárolhatóak, ám a munkáin 
fel-felbukkanó arcok egyre 
felismerhetőbben, karakte-
resebben fordulnak elő.

Kiállításának címével pe-
dig arra hívja fel a figyelmet, 
hogy Isten saját képére és 
hasonlatosságára teremtet-
te az embert. A festmények-
ben mégsem a felismerhető 
külsőségeket és arcokat kell 
keresnünk, mert nem a testi, 
hanem az emberi lélek ha-
sonlatosságára utal. Az első 
benyomásunk egy-egy kép-
ről az, hogy szép. Aztán, ha 

elidőzünk előtte, meglátjuk a 
szemet, és megérint bennün-
ket a Teremtő szeretete. A 
színek játékában a meleg 
színek tökéletes harmóniá-
ban vannak a hideg színek-
kel. A szabad szín- és forma-
használat azonban nem 
szétfolyó szabadosság, ha-
nem érzelmeket átadó alko-
tásokká áll össze – mutatott 
rá a kiállítást értékelve Ma-
jorné Bániczki Julianna.

A megnyitó perceit IRKA-
versek és Ábel Csaba gitár-
ral kísért dalai színesítet-
ték. A kiállítás november 
8-ig látható a régi közösségi 
házban. n B. E.

Bálint Imre. A festmények színkavalkádja hatalmukba keríti a szemlélőt, ám az alkotó elrejtőzik mögötte

„Most a nyakamban lógó géppisztoly áll a legközelebb a szívemhez. Most már a forradalom lánya vagyok”
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2030 Érd, Balatoni út 1/E 
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely 
1589 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely vörös és zöld színben)

Polikarbonát lemez 
3120 Ft/m2

OSB 
akciós áron!

Az árak az áfát tartalmazzák!
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TETő-ZSindEly 
SZaküZlET

Akcióink a készlet erejéig tartanak!
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Mag yar László, a tudós kalandor
Az már önmagában figye-
lemre méltó, ha egy Afrika-
kutatóról termelőszövetke-
zetet neveznek el egy 
Csongrád megyei kis falu-
ban. Az öttömösi kollektív 
gazdaság azért kapta Ma-
gyar László nevét, mert 
mégsem lehetett a névadó a 
falut lényegében megalapí-
tó apja, Magyar Imre egy-
kori földbirtokos. A híres 
afrikai utazó születésének 
200. évfordulóján termé-
szetesen nem ezért, hanem 
tudományos eredményei 
okán rendeztek konferen-
ciát a Magyar Földrajzi Mú-
zeumban, hogy árnyalják 
és gazdagítsák a róla ki-
alakult képet. 

Afrika első tudományos 
magyar feltárójának életmű-
vét számos tudományág kép-
viselői kutatták, eredményei 
többek között a geográfia, az 
antropológia és a néprajz 
számára is jelentősek. Ma-
gyar László Délnyugat-Afri-
ka felfedezőjeként olyan vidé-
keket járt be, ahová előtte fe-
hér ember alig vagy egyálta-
lán nem tette be a lábát – fog-
lalta össze a konferencia ren-
dezésének indokait dr. Ku-
bassek János igazgató, hoz-
zátéve még, hogy szándékuk 
volt minél átfogóbb, teljesség-
re törekvő képet adni egy 
olyan tudósról, akinek ha-
gyatéka ma is kimeríthetet-
len szellemi kincsesbánya.

Életútja pedig fantaszti-
kus kalandok sorozata, nem 
véletlen, hogy olykor-olykor 
fölvetődik a kérdés szemé-
lyével kapcsolatban: kalan-
dor vagy tudós felfedező?

A Szombathelyen Magyar 
Imre földbirtokos törvényte-
len gyermekeként született 
László Fiumében kapott rö-
vid tengerészeti kiképzés 
után vágott neki a világnak, 
s érkezett Dél-Amerikába, 

ahol tovább bővítette hajózá-
si tudását, szolgált rabszol-
ga-kereskedőknél, harcolt, s 
próbált expedíciót indítani 
az Amazonas forrásvidéké-
hez. Végül Afrikába utazott, 
ott telepedett meg, alapított 
családot, feleségül véve 
(kapva) a mai Angola terüle-
tén lévő Bié tartomány feje-
delmének lányát, ami nyil-
ván megkívánta a teljes beil-
leszkedést is, így például a 
többnejűség gyakorlását. 
Magyar László azonban nem 
békés, nyugodt családi élet-
re rendezkedett be, több uta-
zást is tett Délnyugat-Afrika 
még ismeretlen vidékeire, 
megelőzve ezzel a híres brit 
Livingstone-t is. Kutatási 
anyagát, útleírásait, az álta-
la készített térképeket haza-
küldte a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának. Ezekből 
1859-ben az Akadémia ki-
adásában jelent meg könyve, 
„Magyar László dél-afrikai 
utazásai 1849–1857. évek-
ben” címmel, eredményei el-
ismeréseként a tudós társa-
ság levelező tagjává válasz-
tották. Erről az értesítést és 
könyve magyar kiadását, s 
140 arany összegű honorári-
umát a portugál tisztviselők 
hanyagsága miatt csak 1861 
decemberében kapta kézhez.

Magyar László munkássá-
gát nemcsak a hazai szak-
mai közvélemény tartja sok-
ra, de értékelik az általa be-
járt és leírt vidéken ma élők, 
olyannyira, hogy részt vett a 
konferencián Lizeth Satum-
bo Pena, az Angolai Köztár-
saság magyarországi nagy-
követe s az ország külügy-
minisztériumának munka-
társai is, s előadást tartott a 

magyar kutató által fölkere-
sett országrész szülöttje, a 
Szentszék Apostoli Nuncia-
túra helyettes vezetője, Ger-
mano Penemote. Az Afriká-
ból érkező vendégek dr. Gu-
lyás András nyugalmazott 
nagykövet (Luanda, Lisza-
bon) közreműködésével kap-
csolódhattak be a konferen-
cia munkájába.

Magyar László munkássá-
gát több tudós is kutatta 
már, erről adott összefogla-
lást Kubassek János előadá-
sa. Az előadásokból egyebek 
között képet kaptunk, mi-
lyen adalékokkal szolgált 
Magyar a néprajztudomány-
nak is (dr. Sebestyén Éva), 
hogyan kerülhetett rossz 
helyre szombathelyi emlék-
táblája (dr. Tilcsik György), 
mikor és hogyan állítottak 
emlékművet a vasi megye-
székhelyen (dr. Vig Károly), 
hogyan kerültek elő az utazó 
eredeti kéziratos térképei 
(dr. Bartos-Elekes Zsom-
bor, dr. Nemeskényi Zsom-
bor). A család leszármazot-
tai – Fluck Dénes és dr. Szó-
noky Miklós – a tudós leve-
lezésének sorsáról számol-
tak be, emlékének megőrzé-
séről pedig a dunaföldvári 
iskola igazgatója (Fehérné 
Keserű Katalin) és Öttömös 
polgármestere (dr. Dobó Ist-
ván) számolt be, egy izgal-
mas Magyar-kiállítás rende-
zésnek kulisszatitkaiba is 
bepi l lantást nyertünk 
(Lendvainé Tímár Edit), s 
érdekes összefoglalót kap-
tunk arról (Vajkai Zsófia), 
hogy mennyi ifjúsági irodal-
mi mű eleveníti föl Magyar 
László kalandos életét.

QQ M. Nagy
Számos ifjúsági irodalmi mű ele-
veníti föl a tudós kalandos életét

Magyar László életútja fantasztikus kalandok sorozata
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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

Veszettség 
elleni

 védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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    ELÉRHETŐSÉGEK: 
E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu • Tel.: 06-23-520-117

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

Az apróhirdetési árak 2018. január 1-től visszavonásig érvényesek.

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

 96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft
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Ha örökbe fogadná 
Blökit vagy Kormit, 
vegye fel a kapcsola-
tot az alapítvány 
munkatársaival. Te-
lefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, 
E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a 
w w w.s i r iusa lapit -
vany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Ala-
pítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Blöki 2 év körüli, kedves, barátko-
zós, nyugodt természetű, ivartala-
nított szuka. Stabil kerítéssel ren-
delkező kertes házba ajánljuk. 
Más kutyákkal általában jól kijön, 
a gyerekeket szereti, a gazdihoz 
nagyon ragaszkodik.

Kormi kis-közepes termetű, 5–6 
év közötti, ivartalanított kan ku-
tyus. Túláradóan kedves, mozgé-
kony, eddigi életében nem sok tö-
rődésben részesült, ezért hálás 
minden jó szóért. Kertes házba 
költözne szívesen.

Vár osi összefogás  
a levendulásért
Vannak azok a lelkes érdi környezetvédők és polgári 
természetőrök, akik unos-untalan összeszedik az Érd-
sóskúti fennsíkon az eldobott hulladékot, akár csak ko-
cogás közben is, és vannak azok, akik unos-untalan ide, 
a Natura 2000-es természetvédelmi területre hordják 
feleslegessé vált autógumijukat, építési törmelékeiket. 
Talán véget ér kettőjük eddig reménytelennek tűnő szél-
malomharca: a szombati parkvárosi szemétszedésen 
kiderült, hogy az ÉKFI már megrendelte, az Érdi Pol-
gárőrség pedig a héten helyezi el azokat a betontömbö-
ket, amelyekkel le tudják zárni a hulladéklerakók elől a 
természetvédelmi területet.

Amikor pár hete elké-
szült a digitális szeméttér-
kép az Érdi Polgári Termé-
szetőrségnek köszönhető-
en, először éppen ezt a zó-
nát mérték fel, és el is 
mondták lapunknak, hogy 
még mielőtt továbbmenné-
nek Érd más részeire, sze-
retnék itt összeszedni a 
szemetet. Az Érdi Polgári 
Természetőrség és az Érdi 
Környezetvédő Egyesület 
által megszervezett szom-
bati akcióhoz aztán csatla-

kozott az ÉKFI és az Érdi 
Polgárőrség is.

Az Érdi Polgári Termé-
szetőrség vezetője és az Érdi 
Környezetvédő Egyesület 
újonnan megválasztott elnö-
ke, dr. Palkó Zsolt és kis 
csapata rendületlenül, sőt, 
már-már jó hangulatban 
szedi a szemetet zsákokba 
az Esztergályos utca folyta-
tásában, a levendulásban, 
amikor megérkezem szom-
baton délelőtt. Pedig valószí-
nűleg nekik is akadna jobb 

dolguk a hosszú hétvégén, 
mint hogy más iszonyú bűzt 
árasztó hulladékát takarít-
sák el.

Préger Lajos azt meséli 
szomorúan, hogy éppen ezt a 
területet tisztították meg a 
tavaszi városi szemétszedő 
akció során, és lám, valaki 
nem tartja tiszteletben sem a 
természetet, sem az ő erőfe-
szítéseiket. Pedig milyen 
más is tud lenni ez a kör-
nyék, amikor éppen nem ton-
nányi szemét lepi el. 

– Fontos, hogy ne ezt lás-
suk, amikor kijövünk ide ki-
rándulni vagy biciklizni a 
gyerekekkel – mondja Ta-
kács Éva parkvárosi lakó, a 
Környezetvédelmi Bizottság 
tagja.

– A várostakarításkor is, a 
TeSzedd! akcióin is rendsze-
resen részt szoktunk venni. 
Újra és újra kitakarítjuk ezt 
a környéket, aztán nagyon 
elkeserítő látni, hogy vala-
kik jönnek és újra lerakják, 
mindenféle lelkiismeret nél-

kül a szemetüket. Összefo-
gással tudjuk csak megelőz-
ni az újabb szeméthalmok 
kialakulását. Érd legyen egy 
virágzó kertváros és ne sze-
métlerakó! – meséli Takács 
Éva, aki gyermekeit is elhoz-
ta a szemétszedésre, mert 
úgy érzi, éppen az a legfon-
tosabb a megelőzésben, hogy 
a gyerekeket természettuda-
tos és környezetvédő szem-
lélettel neveljük fel.

– Jó lenne az iskolai közös-
ségeket is bevonni ezekbe az 
akciókba, hogy a gyerekek 
már iskoláskorban maguké-
vá tegyék ezt a hozzáállást 
– teszi hozzá. 

Késő délelőttre mind a 70 
szemeteszsák megtelik, ami-
kor jó hírt hoz a szemétsze-
dőknek Macsotay Tibor, az 
Érdi Polgárőrség vezetője.

– A város támogatásával 
az ÉKFI már meg is rendelte 
azokat a betontömböket, 
amivel le tudjuk zárni ezt a 
területet az Esztergályos és 
Faragó utca sarkán, illetve a 

Zengő és a Sóskúti út ke-
reszteződésénél. Elkezdjük 
módszeresen kiszorítani 
Parkvárosból a szemetelő-
ket, hogy előbb-utóbb eljus-
sanak a Sas utca 2-be, mert 
azzal a lendülettel, amivel 
idehordják a szemetüket, el-
vihetnék azt a hulladékud-
varba is. Sőt! Felhívnám a 
szemetelők figyelmét, hogy 
az útlezárásokkal együtt 
vadkamerákat fogunk kihe-
lyezni, amelyek segítségével 
azonosítani tudjuk majd 
őket, és súlyos bírságokra 
számíthatnak.

Az Érdi Polgárőrség veze-
tője hozzátette, hogy jövőre 
március közepén lesz Te-
Szedd! Ki tudja, ha beválnak 
a betontömbök és a kame-
rák, ide, az Érd-sókúti fenn-
síkra legfeljebb azért jövünk 
majd el akkor, hogy a tájat 
megcsodáljuk és egy jót ki-
ránduljunk, nem pedig azért, 
hogy megtisztítsuk azt me-
gint más hulladékától.

QQ Jakab-aponyi noémi

A lelkes parkvárosiak, akik többé nem kérnek a szemétből a levendulásban

Gyerekek is kivették a részüket a szemétszedésből

TRENDEK AZ
ÁLLÁSPIACON

HOL KERESSÜNK MUNKÁT?
4. oldal

EGYETEMET
VÁLASZTOK
DUÁLIS KÉPZÉSBEN

12. oldal

Hirdessen Ön is a 

magazinban!
Megjelenik Pest megyében: Budaörs,  

Törökbálint, Százhalombatta, Diósd,  
Tárnok, Sóskút településeken.

Hirdetését 78 000 olvasónkhoz juttatjuk el!
Újságunk 30 000 példányban jelenik meg.

Terjesztési területeinken minden postaládába ingyenesen juttatjuk el.

Megjelenések: havonta

Elérhetőségek: 2030 Érd, Szabadság tér 12. 

Mobil: 
06-20-345-5110 (Csere Orsolya), 06-20-403-8853 (Csóka Mónika)

Telefon: 06-23/520-117
 E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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AJT Ó-ABLAK AKCIÓ!
REDŐNY AKCIÓ

MŰA NYAG NYÍLÁSZÁRÓ  
A GYÁRTÓTÓL

5-6 KAMRÁS  
3 RÉTEGŰ ÜVEGGEL

ÁRA JÁNLATTAL KAPCSOLATBAN FORDULJON KOLLÉGÁNKHOZ

BÉÉ-SZER 2007 BT.
2030 ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 162.
TEL.: 06-20/589-7187, 06-23/372-142

WEB: beeszerbt.hu

 Az akció a készlet erejéig érvényes.
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NOVEMBER  22.
csütörtök 19 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ
2030. ÉRD, Alsó u. 9.

Jegyek: 
5900.- Ft-os áron kaphatók a 
művelődési központ pénztárában.

NOVEMBER

4
2018. NOVEMBER 4. VASÁRNAP 17 ÓRA

MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS
AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE

Emlékező beszédet mond, 
Pergel Antal történész

 
Közreműködik

 Papp János
Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója
felfelkészítő tanár: Benczéné Dizseri Márta

 
SZIRMOK Városi és Pedagógus Női Kar

karnagy: Stiblo Anna

Helyszín: Érd – a Megtorlás Emlékműve, 
az Ötvenhatosok tere

 

AZ EMLÉKEZÉS NAPJA

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között  
ügyfélfogadást 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



Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvár

Siófok

Székesfehérvár

Érd

• Generációk üzenetei
• Lakberendezés: ötletek praktikus tároláshoz 
• Virágok az őszi-téli hónapokban is 
• Október - a látás hónapja 
• Gyerekfogak egészségéért 
• Az őszi férfi divat

Keresse városunk és a környék 
legforgalmasabb csomópontjain, kereskedelmi helyein, 

illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

MEGJELENT 
A CSALÁDI LAPOZÓ LEGÚJABB SZÁMA!

Sztárinterjú 
Dolhai Attilával

FÓKUSZBAN A CSALÁD!

Programajánló 
6 megyéből

BOR ÉS GASZTRO MELLÉKLET

INTERJÚK, CIKKEK,HASZNOS ÖTLETEK 
A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK  
3-99 ÉVES KORIG

• Bemutatkozik a Borbély családi pincészet
• Milyen bor kerüljön az asztalra?
• Az ősz kincsei:  

szőlő, bor, sütőtök

22
20

32
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek 
zárva; kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütör-
tök 12–19 óráig. A pénztári nyitvatartáson 
kívül az előadások előtt 1 órával!

PROGRAM
ÁLLATI NAPOK ÉRDEN
Hüllők, kisemlősök, rovarok
Közel 50 állatfaj, kristályok, marokkövek, 
ásványékszerek vására
Csoportoknak előzetes bejelentkezés 
szükséges! Információ Czinderné Bea, 
06-30-597-8823
November 6–11-ig, hétköznapokon 9–18 
óráig, szombat-vasárnap 10–18 óráig

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Minden Ember Unicum!
Sérült fiatalok által készített dísz- és aján-
déktárgyak bemutatója. A tárgyak megvá-
sárolhatók a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs 
Központban (2030 Érd, Hivatalnok u. 42.)
Megtekinthető december 4-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Csodálatos tájakon
Kiss Borbála és Révész László fotókiállítása
Megtekinthető október hónapban

KAMARATEREM
Geometria a természetben
A Duna-Art Fotóklub csoportos kiállítása
Megtekinthető november 13-ig

KLUBÉLET
Meridián torna
Minden hétfőn és kedden 9 órakor
Szövőszakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig
Guzsalyas kézimunka szakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig
Kern Péter Kaktuszkör
Mexikó
Előadó Varga Zoltán.
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 8-án, csütörtökön 18 órakor
Irodalomkedvelők klubja
Klubnap, felolvasás
18 órakor az (I)GAZSÁG című pályázat 
eredményhirdetése, díjkiosztója
November 13-án, kedden 15.30-tól

ELŐZETES
Halász Judit koncertje
November 11-én, vasárnap 11 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor
50 felett is mozgékonyan
Gerinctréning
15 órakor
Így tedd rá!
Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

TÁRLAT
Képzőművészek Érdi Közösségének 
kiállítása
Megtekinthető november 20-ig

PROGRAM
Vernisszázs
POLY-ART kiállításmegnyitó
Október 27-én, szombaton 16 órakor

ELŐZETES
Márton-napi ludasságok
Gyerekszínház
November 9-én, pénteken 10 órakor
Kerámia workshop
November 10-én és 24-én, szombaton
Anya-baba Klub
November 13-án, kedden 10 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 3. és október 31. között hétfő szün-
nap, kedd-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

PROGRAM
ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB
Varázslatos világok
Fényes Lóránd: mélyűr fotók a kert végéből 
A belépés ingyenes
Kapcsolat: erdi.csillagaszati.klub@gmail.
com
Október 29-én, hétfőn 19 órakor

TÁRLAT
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Érd 775
Mindennapi élet Érden a 13–16. században

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus 
újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére

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

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra.  

Információ:  Bakó Beatrix  
06 23/365-490/105

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118
kozossegihaz@szepesmk.hu

HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna
9 órakor
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor
Zumba
18.30 órakor

SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Kerekítő
Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor
Zumba
18.30 órakor
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Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszámon 
vagy a www.csukalib.hu honlapon

NOVEMBER 1–4-IG MINDEN 

RÉSZLEGÜNK ZÁRVA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Könyvválogatás
A családok éve alkalmából
Október hónapban
Karácsonyi ajtódísz pályázat
A részletes kiírás elérhető a könyvtár 
honlapján

GYERMEKKÖNYVTÁR
Állatok világnapja
Egy-egy mesével és kézműveskedéssel 
várjuk az óvodás és iskolás csoportokat
Október hónapban
Családi délután
„Lámpás” mesék és kézműveskedés
Október 30-án, kedden 15–18 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
Halloween
Dekoráció készítés és zenehallgatás egyéni 
érdeklődőknek
Október 31-én, szerdán 10–11 óráig

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, szerda csütörtök: zárva
Kedd: 10-től 18 óráig
Péntek: 9-től 17 óráig

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 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
Érdi emelkedő
Matzon Ákos festőművész kiállítása
Megtekinthető november 17-ig

OKTóbEr 29., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Érd–Alba FKC
20:40 Kor Kontroll Percek 18. rész
  Ha önre tör a mellkasi fájdalom, hívja a 

104-et!  
21:05 Monda és valóság határán 
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 bibliai Szabadegyetem 31/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

OKTóbEr 30., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Szakcsi, Joris, Lakatos Pallemaerts 02      
20:30 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
 44. rész  Hazai Attila író
21:20 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–PÁPAI PERUTZ FC
23:00 Műábránd
 Action Painting Vagabond Korzó 2017    
23:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

OKTóbEr 31., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 32/90. rész
20:50 Nemzetidegenek     
 dokumentumfilm
21:20  búcsú    
 dokumentumfilm

22:15  Sztárportré 168. rész
22:45 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:15 Fény-kép dokumentumfilm 
23:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:00 Híradó
00:15 Tűzijáték

NOVEMbEr 1., CSÜTÖrTÖK
19:00 Egy nap a világ – Azerbajdzsán
 útifilmsorozat 1. rész
19:25 Érdi Szenior akadémia    
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 1. rész      
19:55 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:25 Sztárportré 167. rész
20:55  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Érd–Alba FKC
22:05 Kempo  sportmagazin
22:20  Kor Kontroll Percek 18. rész
  Ha önre tör a mellkasi fájdalom, hívja a 

104-et!   
22:25 Fény-Kép kulturális magazin
22:55 Mozgás sportmagazin
23:25 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:55 A bíró   
 Beszélgetés egy bíróval 1. rész
00:35 Tűzijáték

NOVEMbEr 2., PÉNTEK
19:00 Illényi Katica és vendégei 2017
 koncertfilm 1. rész
20:05 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:35  Kor Kontroll Percek 18. rész
  Ha önre tör a mellkasi fájdalom, hívja a 

104-et!   
21:00 Héjanász a Hepehupán  
 tévéfilm 
22:00 Genersichek nyomában
 Dr. Bognár Zalán előadása
22:25 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:55 Fény-Kép kulturális magazin 

23:25 Mozgás sportmagazin
23:55 Érdi Szenior akadémia
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 3.
00:25 Tűzijáték

NOVEMbEr 3., SZOMbAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor Kontroll Percek 18. rész
  Ha önre tör a mellkasi fájdalom, hívja a 

104-et!   
19:55 Fény-Kép kulturális magazin
20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 169. rész
21:25 Monda és valóság határán 
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 Nemzetidegenek     
 dokumentumfilm
22:25  búcsú    
 dokumentumfilm
23:20 bibliai Szabadegyetem 32/90. rész
00:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:40 Tűzijáték

NOVEMbEr 4., VASÁrNAP
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30 Fény-Kép kulturális magazin
21:00 Héjanász a Hepehupán  
 tévéfilm 
22:00 Genersichek nyomában
 Dr. Bognár Zalán előadása
22:25 Mozgás sportmagazin
22:55 Fény-Kép kulturális magazin
23:25 Érdi Szenior akadémia
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 3.
23:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
00:25 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:55  Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

11.00 A tudomány mai állása 
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Urbán 

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
 Az Érd FM 101.3 Jazz magazinja
20.00 Rockbarlang 
 Gidófalvy Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora

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

SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
08.00 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 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája

VASÁRNAP
06.00 Aréna ism.
08.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§, illetve 20/B §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszony.
A munkakör megnevezése: a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. 
számú mellékletében meghatározott ága-
zatspecifikus munkakör, intézményvezetői 
megbízással.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A magasabb vezetői megbízás időtar-
tama: a magasabb vezetői megbízás 5 évig 
terjedő határozott időre, 2019. január 1. nap-
jától 2023. december 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
beosztással járó lényeges feladatok: az 
integrált intézmény törvényes működésének 
biztosítása, a szakmai munka irányítása, 
szervezése, ellenőrzése, a munkáltatói jogok 
gyakorlása, valamint az intézmény képvi-

selete; együttműködés a fenntartó illetékes 
szervezeti egységeivel; a pályázat részét 
képező vezetői program és a fenntartó által 
jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepció 
alapján történő feladatellátás.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Rendelet, valamint az Érd Megyei 
Jogú Város fenntartásában működő szociális 
és gyermekjóléti intézményekben dolgozó 
közalkalmazottak juttatásainak szabályairól 
szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati ren-
delet előírásai az irányadók, az egyéb juttatá-
sok megállapítása a vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével a fenntartó intézményre 
vonatkozó döntései alapján történik. 
Pályázati feltételek: magyar állampolgár-
ság vagy külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, 
illetve bevándorolt vagy letelepedett stá-
tusz; cselekvőképesség; büntetlen előélet, 
és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoz-
tatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak 

szerint, valamint a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok; a személyes gon-

doskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltéte-

leiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. 

számú mellékletének intézményvezetőre 

vonatkozó, vagy a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-

tézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. 

rész I. pontjában meghatározott szakirányú 

szakképzettség és szakképesítés; a maga-

sabb vezetői beosztás ellátására megbízást 

az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalma-

zotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető; legalább öt év felsőfokú vég-

zettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést 

igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellá-

tás, az egészségügyi ellátás, illetve a közokta-

tás területén betöltött munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
szociális és gyermekvédelmi területen szer-
zett, legalább hároméves vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: pályázó szakmai élet-
rajza; az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó program; a végzettséget, szak-
képesítést, szakmai és vezetői gyakorlatot 
tanúsító okiratok egyszerű másolata; három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
vagy az annak megkéréséről szóló postai fel-
adóvevény másolata; nyilatkozat, amely sze-
rint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn; 
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja 
a vezetői megbízással rendelkező szociális 
szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzé-
séről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 
6.§-ban meghatározott vezetőképzés telje-
sítését; hozzájárulás a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggésben történő kezeléséhez; pályázó 
nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen 
történő tárgyalásáról; pályázó nyilatkozata 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség válla-
lásáról; nyilatkozat, amely szerint a pályázó 
nem áll cselekvőképességet érintő gondnok-
ság alatt.
A beosztás betölthetőségének időpont-
ja: a beosztás legkorábban 2019. január 1. 
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. november 12. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Körmöczi 
Józsefné nyújt a 06-23-522-345-ös telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú 
Város Polgármestere címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Alsó u. 1.); személyesen 
Körmöczi Józsefné irodavezető részére (Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8.). A pá-
lyázatot mellékletekkel együtt, kettő nyom-
tatott példányban kell benyújtani. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosítószámot: 14/9930-
12/2018, valamint a beosztás megnevezését: 
intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 
huszonegy napon belül a pályázat előkészítő-
je által összehívott legalább háromtagú, a 
betöltendő munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező bizottság hall-
gatja meg; a bizottsági meghallgatást kö-
vetően, a bizottság véleményét mérlegelve, 
a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése hozza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. de-
cember havi ülése.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ: a vezetői megbízással 
egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogvi-
szony esetén három hónapos próbaidő kerül 
kikötésre.

TAL AJVÍZKUTAK ENGEDÉLYEZÉSE
Tájékoztató a kutak vízjogi létesítési,

üzemeltetési/fennmaradási és megszüntetési
jegyzői engedélyezési eljárásáról

A hatályos jogi szabályozás – a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. tör-
vény, valamint a vízgazdálkodási ható-
sági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 
(V. 22.) Korm. rendelet – alapján a 
települési önkormányzat jegyzőjének 
engedélye szükséges olyan kút létesí-
téséhez, üzemeltetéséhez, fennmara-
dásához és megszüntetéséhez, amely 
a következő feltételeket együttesen 
teljesíti: a kormányrendelet szerinti védő-
terület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet 
igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/
év vízigénybevételt meg nem haladóan 
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű 
vízkészlet felhasználásával üzemel; épülettel 
vagy annak építésére jogosító hatósági hatá-
rozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező 
ingatlanon van, és magánszemélyek részéről 
a házi ivóvízigény és a háztartási igények 
kielégítését szolgálja; és nem gazdasági célú 
vízigény.

I.  Vízjogi fennmaradási  
engedélyezési eljárás

A vízjogi létesítési engedély nélkül meg-
épített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt 
kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell 
kérni. A rendelkezés szerint az építtető (tu-
lajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság 

fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. 
január 1. napját megelőzően engedély nélkül 
létesített kutakra legkésőbb 2018. december 
31-ig fennmaradási engedélyt kér.
A kút jegyzői engedélyezésének feltéte-
le: a kitermelt víz használata során keletkező 
szennyvíznek a környezetet nem veszélyez-
tető módon való elhelyezése; a kormányren-
delet szerinti követelmények maradéktalan 
teljesítése; a fúrt kút fennmaradásának 
engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi 
hatóságnak szakértőként történő bevonásá-
val – annak megállapítása, hogy a kút nem 
veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fű-
ződő érdekeket.
Amennyiben a fennmaradási engedélykére-
lemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, 
környezet- vagy természetvédelmi szem-
pontból káros és ez átalakítással sem szün-
tethető meg, a kérelem elutasítása mellett 
az építtetőt a létesítmény megszüntetésére 
(elbontására) kell kötelezni. A megszünte-
tésre irányuló hatósági intézkedés esetén a 
hatósági előírás teljesítésének igazolásaként 
be kell mutatni azokat a terveket vagy egyéb 
műszaki dokumentumokat, amelyekből a 
jogellenes és káros állapotnak a megszünte-
tése megállapítható.
A vízjogi fennmaradási engedélykére-

lemhez az alábbi mellékletek benyúj-
tása szükséges: tulajdonos(ok) hozzájáruló 
nyilatkozata, amennyiben más az építtető/
kérelmező személye; az ingatlan igénybe-
vételére, használatára vonatkozó szerződés, 
amennyiben az üzemeltető nem az ingatlan-
tulajdonos; a közmű üzemeltetőjének hozzá-
járulása, ha a vízi létesítmény közműveket 
érint; a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. 
számú melléklet II. pontjában részletezett 
tartalmú dokumentáció; a fennmaradási 
engedélyezési eljárás 3000 Ft illetékköteles.
Az eljárással kapcsolatos további információ 
és a kérelemhez (létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási) szükséges mellékletek meg-
találhatóak a www.erd.hu/nyitolap/fontos/
felhivasok/talajvizkut.html oldalon, vala-
mint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Irodánál.

II.  Vízjogi létesítési  
engedélyezési eljárás

A vízjogi létesítési engedélykérelemhez 
az alábbi mellékletek benyújtása szük-
séges: tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatko-
zata, amennyiben más az építtető/kérelmező 
személye; az ingatlan igénybevételére, hasz-
nálatára vonatkozó szerződés, amennyiben 
az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos; 
a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, 

ha a vízi létesítmény közműveket érint; a 
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú 
melléklet I. pontjában részletezett tartalmú 
dokumentáció; az engedélyezési eljárás 3000 
Ft illetékköteles.
A vízjogi létesítési engedély feljogosít vízi lé-
tesítmény megépítésére, de az üzemeltetési 
engedély megszerzésének kötelezettsége 
alól nem mentesít. A fúrás csak jogerős víz-
jogi létesítési engedély birtokában kezdhető 
meg! A kivitelezőnek a fúrás megkezdése 
előtt legalább 8 nappal értesítenie kell a ha-
tóságot. A kút kivitelezési munkáit a felszín 
alatti vízkészletekbe történő beavatkozás 
és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 
szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. 
§ (2) bekezdés szerinti szakképesítésű kivite-
lező végezheti. A kivitelezés megkezdésének 
időpontjáról a kivitelezőnek az engedélyező 
hatóságot a munkálatok megkezdése előtt 
legalább 8 nappal értesíteni kell.

III.  Vízjogi üzemeltetési  
engedélyezési eljárás

A vízi létesítmény használatához/fennma-
radásához vízjogi üzemeltetési engedély 
szükséges. A létesítési engedély alapján 
megépített, de üzemeltetési engedély nélkül 
üzemeltetett vízilétesítmény esetén a vízügyi 
hatóság intézkedik, hogy a vízhasználat, 
illetve az üzemeltetés jogszabálynak meg-
felelő legyen. 
A vízjogi üzemeltetési engedélykére-
lemhez az alábbi mellékletek benyúj-
tása szükséges: tulajdonos(ok) hozzájáruló 
nyilatkozata, amennyiben más az építtető/
kérelmező személye; az ingatlan igénybe-
vételére, használatára vonatkozó szerződés, 

amennyiben az üzemeltető nem az ingat-
lantulajdonos; a közmű üzemeltetőjének 
hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közmű-
veket érint; a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 
2. számú melléklet II. pontjában részletezett 
tartalmú dokumentáció; az engedélyezési 
eljárás 3000 Ft illetékköteles.

IV.  Vízjogi megszüntetési  
engedélyezési eljárás

A vízjogi megszüntetési engedélykére-
lemhez az alábbi mellékletek benyúj-
tása szükséges: tulajdonos(ok) hozzájáruló 
nyilatkozata, amennyiben más az építtető/
kérelmező személye; az ingatlan igénybe-
vételére, használatára vonatkozó szerződés, 
amennyiben az üzemeltető nem az ingatlan-
tulajdonos; a közmű üzemeltetőjének hozzá-
járulása, ha a vízi létesítmény közműveket 
érint; a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. 
számú melléklet III. pontjában részletezett 
tartalmú dokumentáció; az engedélyezési 
eljárás 3000 Ft illetékköteles.
Megszüntetési engedély szükséges az en-
gedély nélkül létesített, engedély nélkül 
üzemeltetett vagy a már használaton kívüli 
vízilétesítmény szabályos eltömedékelésére.
Érintett jogszabályok: 1995.évi LVII. tör-
vény a vízgazdálkodásról; 72/1996. (V.22.) 
Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról; 101/2007. (XII.23.) 
KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe 
történő beavatkozás és a vízkútfúrás szak-
mai követelményeiről; 41/2017. (XII.29.) BM 
rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció tartalmáról; 1990. 
évi XCIII. törvény az illetékről.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Időseket Ellátó Központ

szociális gondozó és ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: az 
ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása; az 
egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok 
koordinálásával részt vesz a preventív, egész-
ségmegőrzési, egészségfejlesztési folyama-
tokban; a szakma irányelveinek megfelelően 
tevékenykedik; segíti a gyógyító-megelőző 
tevékenység hatékony működését.

Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, ál-
talános ápoló és asszisztens, szociális gondozó 
ápoló OKJ; magyar állampolgárság; büntetlen 
előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs 
levél; iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
ványmásolat; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány; hozzájárulási nyilatkozat a sze-
mélyes adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. november 7. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Galambosné 
Póder Mária nyújt a 06-23-520-362-es tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai 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: 1/551/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: szociális gondozó és 
ápoló; elektronikus úton Galambosné Póder 
Mária részére a munkaugy@szocgond.hu e-
mail címen keresztül; személyesen Galambos-
né Póder Mária részére, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettségekkel tölthető be; az érvényes pályá-
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
november 9.

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

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda
iktató-irattáros ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Alsó utca 1. 
Ellátandó feladatok: ügyiratok számítógépes 
iktatása (WIKT 7.0), ügyirat-kezelési, irattárosi 
feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök: az ellátandó feladatoknál került 
felsorolásra.
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: magyar állampol-
gárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet; 
érettségi bizonyítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
közigazgatásban iratkezeléssel eltöltött gya-
korlat; közigazgatási alapvizsga megléte; OKJ 
levéltári kezelő / iratkezelő-irattárosi szakké-
pesítés; felhasználói szintű számítástechnikai 
ismeretek; Hivatali/Cégkapu használatának 
ismerete.

Elvárt kompetenciák: rendszerezett problé-
mamegoldás; objektivitás; jó szintű szóbeli és 
írásbeli kifejezőkészség; precizitás, megbízha-
tóság, felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz; is-
kolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű 
másolata.
A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: 2018. november 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. november 4.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal címére történő megküldésé-
vel (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/9930-23/2018., valamint 
a munkakör megnevezését: iktató-irattáros.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
november 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ: a kinevezés feltétele a 
Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónap-
nál 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 Önkormányzati, 

Szervezési és Törvényességi Iroda, Szervezési Csoport
szervezési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési elő-
írásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. ren-
delet alapján a munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet I. 
24. pont szerinti koordinációs feladatkör.
Ellátandó feladatok: közgyűlési és bizottsági 
ülések előkészítésével, lebonyolításával, a hozott 
döntések nyilvántartásával kapcsolatos felada-
tok ellátása, koordinálása; Részvétel bizottsági 
és közgyűlési üléseken; A közgyűlés ülését 
követően a határozatok végrehajtásával kap-
csolatos feladatok ellátása (határozatkivonatok 
készítése, kiküldése, számítógépes rendszerbe 
történő feltöltése, határozatok végrehajtásának 
figyelemmel kísérése stb.); Közgyűlési, bizottsági 
jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása a kor-
mányhivatal részére; Nemzetiségi önkormányza-
tok működésével kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök: az ellátandó feladatoknál került felsoro-
lásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállás-
ra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabály-
zata irányadó.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; 
cselekvőképesség; büntetlen előélet; felsőok-
tatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, 
gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, 
andragógus, művelődésszervező szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
igazgatásszervezői vagy felsőoktatásban szerzett 
közszolgálati szakképzettség; Polgármesteri Hi-

vatalban hasonló munkakörben szerzett szakmai 
tapasztalat; közigazgatási szakvizsga megléte.
Elvárt kompetenciák: felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások) ismeretek; jó szó-
beli és írásbeli kifejezőkészség; megbízhatóság, 
pontosság; önálló munkavégzésre való képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz; a vég-
zettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű 
másolata; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2019. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
november 4. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Gellért Beáta szervezési 
csoportvezető nyújt a 06-23-522-300/263 tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal címére történő megküldésé-
vel (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/9930-21/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: szervezési ügyintéző.
A pályázatokat Érd Megyei Jogú Város Jegy-
zője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
november 11.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ: a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 
§ (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; a kineve-
zés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő 
kikötésével.

Érd, Ercsi úti Köztemető
ünnepi nyitvatartás mindenszentek idején

A gépjárművel történő behajtás a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján kerül 
megállapításra. A temetőbe a fent meghatározott időpontokban a fokozott balesetveszély 
miatt gépkocsival behajtani nem lehet, kivéve a mozgásukban korlátozott személyeknek, 
illetve az ilyen személyt szállító gépjárműveknek. Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy 
sírhelyhosszabbítással vagy újraváltással kapcsolatban keressék munkatársainkat a 
Temetőgondnoki Irodán a fent megjelölt időpontokban. 

Ercsi úti Köztemető
2030 Érd, Ercsi út 1.

Temetőgondnoki Iroda
E-mail: temeto@ekfi.hu telefon: +36 23 365 144

É R D , E R C S I  Ú T I  K Ö Z T E M E T Ő

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
MINDENSZENTEK IDEJÉN

Dátum Nap Temető nyitva tartása Temetőgondnoki Iroda 
nyitva tartása 

Október 29. hétfő Gyalogosan
7:00 – 20:00

Gépjárművel 
8:00 – 17:00

Ügyintézés
8:00 – 16:00

Pénztár, befizetés 
8:00 – 15:30

Október 30. kedd

Október 31. szerda

November 1. csütörtök Gyalogosan
7:00 – 20:00

Gépjárművel 
8:00 – 17:00

Ügyintézés
8:00 – 20:00

Pénztár, befizetés 
8:00 – 19:30

November 2. péntek

November 3. szombat

November 4. vasárnap

Gyalogosan
7:00 – 20:00

Gépjárművel 
8:00 – 17:00

Ügyintézés
8:00 – 16:00

Pénztár, befizetés 
8:00 – 15:30

A gépjárművel történő behajtás a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján kerül 

megállapításra. A temetőbe a fent meghatározott időpontokban a fokozott balesetveszély miatt 

gépkocsival behajtani nem lehet, kivéve a mozgásukban korlátozott személyeknek, illetve az ilyen 

személyt szállító gépjárműveknek. Kérjük a Tisztelt Hozzátartózókat, hogy sírhelyhosszabbítással 

vagy újraváltással kapcsolatban keressék munkatársainkat a Temetőgondnoki Irodán a fent megjelölt 

időpontokban.

Ercsi úti Köztemető
2030 Érd, Ercsi út 1.

Temetőgondnoki Iroda
E-mail: temeto@ekfi.hu telefon: +36 23 365 144

A BURSA HUNGARICA
FEL SŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ
Az ösztöndíjpályázatra azok a települé-
si önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali mun-
karend) alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat („A” típusú pályázat); 
vagy a 2018/2019. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolá-
sok; vagy felsőfokú végzettséggel nem 
rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizet-

tek; akik a 2019/2020. tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intézmény kereté-
ben teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni („B” típusú 
pályázat).

Az „A” típusú ösztöndíjat minden 
pályázati fordulóban újra kell pá-
lyázni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hunga-
rica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben (a továb-
biakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, amely-
nek elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx.

A pályázat rögzítésének és 
az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2018. 
november 6.
A pályázatot az EPER-Bursa rend-
szerben kitöltve, véglegesítve, onnan 
kinyomtatva, aláírva mellékletekkel 
együtt, kizárólag a lakóhely szerint 
illetékes települési önkormányzat pol-
gármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A benyújtás módjai: személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgá-
rok Háza fsz. Érd, Alsó u. 3.), vagy postai úton 
Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda (2030 
Érd, Alsó u. 1.) címre való megküldéssel.
A részletes pályázati kiírások és a köte-
lező melléklet letölthetőek: www.erd.
hu/FONTOS/Pályázatok, álláshirdetések 
rovatból.
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
teStvértelepüléSi találkozó az érdi napok keretében

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
által meghirdetett „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra. 
A megítélt támogatás összege 1 350 000 Ft. A pályázat 2018. október 31-én zárul, célja 
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar–magyar 
kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések 
támogatása. A testvértelepülési találkozó az Érdi Napokkal egybekötve négynapos időtartamú 
rendezvény volt. A pályázat lehetőséget biztosított a kapcsolatépítésre és az együttműködésre 
Érd Megyei Jogú Város és testvérvárosai között. 

érd megyei jogú város jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot Hirdet
érd megyei jogú város polgármesteri Hivatal, belső ellenőrzési Csoport

intézményi belső ellenőr munkakör betöltésére.
a közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott 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 feladatkörök: 1. sz. mel-
léklet 1. pont.
ellátandó feladatok: a költségvetési szer-
vek belső kontrollrendszeréről és belső el-
lenőrzéséről szóló 370/2011. (XII-31.) Korm. 
rendelet 15. § (7) bek. a.) pontja alapján Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat három 
költségvetési intézményének vezetői részére 
megállapításokat és javaslatokat megfogal-
mazni a bizonyosságot adó ellenőrzések és/

vagy a tanácsadói tevékenység keretében; a 
belső ellenőrzési tevékenység során a jogsza-
bályoknak és a belső szabályzatoknak való 
megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a 
közfeladatok ellátását vizsgálni; a három in-
tézménynél ellátni a belső ellenőrzési vezetői 
feladatokat.
a munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök: az ellátandó feladatoknál került 
felsorolásra.
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 Polgármes-
teri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendel-
kezései az irányadók.

pályázati feltételek: magyar állampol-
gárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet; 
az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban 
szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszol-
gálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételé-
ről szóló kormányrendelet szerinti szakkép-
zettség; vagy felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség és okleveles pénzügyi revizori, 
pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési 
szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költ-
ségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, 
a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének 
okleveles belső ellenőri, az Information Sys-
tems Audit and Control Association (ISACA) 
Nemzetközi Szervezetének okleveles infor-
matikai rendszerellenőri (CISA), közigazga-
tási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, 

költségvetési ellenőri, felsőfokú államház-
tartási, államháztartási gazdálkodási és el-
lenőrzési, elektronikus információbiztonsági 
vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés; 
a pályázó szerepeljen az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekez-
dése szerinti nyilvántartásban; költségvetési 
szervnél szerzett legalább 2 éves ellenőrzési, 
költségvetési, pénzügyi, számviteli szakmai 
tapasztalat; felhasználói szintű MS Office iro-
dai alkalmazások; vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.
a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
közigazgatási szakvizsga megléte; belső 
ellenőri gyakorlat; önkormányzati költségve-
tési szervnél szerzett tapasztalat.
elvárt kompetenciák: rendszerezett prob-
lémamegoldás; objektivitás; jó szintű szóbeli 
és írásbeli kifejezőkészség; precizitás, meg-
bízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség.
a pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: 45/2012. (III.20.) Korm. 
rendelet 1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok egyszerű másolata; motivációs levél; 
a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan; 

pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összefér-
hetetlenség nem áll fenn.
a munkakör betölthetőségének idő-
pontja: 2018. november 12.
a pályázat benyújtásának határideje: 
2018. november 5. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Tajti Lászlóné 
Belső Ellenőrzési csoportvezető nyújt, a 06-
23-522-320-as telefonszámon.
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: 
14/9930-24/2018., valamint a munkakör 
megnevezését: intézményi belső ellenőr.
a pályázat elbírálásának határideje: 
2018. november 11.
a munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: a kinevezés feltétele 
a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány; a kinevezés határozott időre 
szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

az érdi Szivárvány óvoda
A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi  

XXXIII. Törvény 20/a § alapján

pályázatot Hirdet
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

a közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
a foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidős – heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 3 fő.
a munkavégzés helye: Meseház 
Tagóvoda –2030 Érd, Gyula u. 33–37; 
Erdőszéle Tagóvoda – 2030 Érd, Favágó 
u. 63; Tusculanum Tagóvoda – 2030 
Érd, Gárdonyi G. u. 1/b.
a munkakörhöz tartozó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi felada-
tok ellátása, a 3–7 éves korú gyerekek 
nevelése, fejlesztése nagyfokú gyerek-

szeretettel; együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a szülőkkel és a kolle-
gákkal.
illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII.Tv., és a 
326/2013(VIII.30.) Korm.rend. rendel-
kezései az irányadóak.
pályázati feltételek: főiskola, óvo-
dapedagógusi végzettség; büntetlen 
előélet; cselekvőképesség; magyar ál-
lampolgárság.
a pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: három hónapnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
végzettséget igazoló okirat másolata; 
fényképes szakmai önéletrajz; a mun-
kakör betöltése, a besorolás szempont-
jából figyelembe vehető továbbképzé-
seket, egyéb végzettségeket igazoló 
okiratok másolata.
a munkakör betöltésének idő-
pontja: azonnal.
a pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. november 15.
a pályázat benyújtásának mód-
ja: postai úton, a pályázatnak az Érdi 
Szivárvány Óvoda címére (2030 Érd, 
Hegesztő utca 2–8.) megküldésével. A 
borítékon fel kell tüntetni: „óvodape-
dagógus”; személyesen Vincze Beáta 
intézményvezető részére.
a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése 
alapján.
a pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. november 19.

dr. romics lászló egészségügyi intézmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

pályázatot Hirdet
dr. romics lászló egészségügyi intézmény, Sebészet

asszisztens munkakör betöltésére.
a közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Felső utca 39–41.
a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: általá-
nos sebészeti szakrendelés asszisztensi feladatok 
ellátása.
illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
pályázati feltételek: középfokú képesítés; járó-
beteg-ellátásban szerzett legalább 1–3 év szak-
mai tapasztalat; felhasználói szintű MS Windows 
NT/2000/XP; büntetlen előélet.

elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú 
gondolkodásmód, empátia.
a munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
a pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
november 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Fodor Károlyné nyújt, a 06-
20-3245-657-es telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészség-
ügyi Intézmény címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 4361/KSZK/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: asszisztens.
a pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
november 16.

dr. romics lászló egészségügyi intézmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot Hirdet
dr. romics lászló egészségügyi intézmény, laboratórium

klinikai laboratóriumi asszisztens 
munkakör betöltésére.

a közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Felső utca 39–41.
a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: klinikai, 
kémiai laboratórium munkarendjében vérvétel, 
betegadatok kezelése, a vizsgálandó minták fel-
dolgozása és technikai validálása; a laboratórium 
informatikai rendszerének alkalmazása.
illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
pályázati feltételek: középfokú képesítés; 
járóbeteg-ellátásban szerzett legalább 1–3 év 
szakmai tapasztalat; büntetlen előélet.

elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú 
gondolkodásmód, empátia.
a munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
a pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
november 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Fodor Károlyné nyújt, a 06-
20-3245-657-es telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészség-
ügyi Intézmény címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Felső utca 39-41.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosí-
tószámot: 4362/KSZK/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: klinikai laboratóriumi asszisztens.
a pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
november 16.
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Tök be borult Meseház
Hajas, fogas, füles, boszis és még száz különféle tök 
borította el múlt héten a Szivárvány Óvoda Meseház 
Tagóvodájának díszudvarát.

Már hagyománynak szá-
mít a Meseházban, hogy 
szülők és gyermekeik közö-
sen fúrnak-faragnak szebb-
nél szebb mesterműveket 

tökből az oviban október 
vége felé. Így történt ez a 
múlt héten szerdán is, ami-
kor denevérszárnyas hajrá-
fos kislányok és csontvázas 
ruhába öltözött kisfiúk se-
gédkeztek bőszen a szüle-
iknek a tökfaragásban. Az-
tán következhetett a szava-
zás: a csoportok legjobb 
töklámpásai az aulába, a 
többi pedig a díszudvarra 
került. Persze nincs tökfa-
ragás tökös süti és tökből 
készült üdítő nélkül, a szü-
lők ezekből is bőven biztosí-
tottak, ha a kis Michelange-
lóknak tökfaragás közben 
megjön az étvágyuk, legyen 
mit enni és inni. A Meseház 
tök jó napjai azonban több-
ről szólnak, mint a tökről: 
ilyenkor együtt van a csa-
lád az óvodában, ami a gye-
rekeknek és a szülőknek is 
nagyon jó élményt szokott 
nyújtani.

– Úgy érezzük, a szülők 
igénylik, hogy benézhesse-
nek az óvoda mindennap-
jaiba, részt vehessenek 
egy-egy délelőtt program-
jain, mert szeretnék meg-
tudni, hogy gyermekeik mit 
csinálnak az óvodában. 
Ilyenkor töklámpásokat ké-
szítünk, de nem az ameri-

kai hagyományokat akar-
juk ezzel erősíteni, nálunk 
a tök az ősz köszöntéseként 
jelenik meg, és a töklám-
pásnak szimbolikus jelen-

tése is van: a fényt mutatja 
nekünk, hogy merre kell 
haladnunk – mondta el 
Neumayer Györgyné.

A Pitypang csoport ovi-
sai arról lelkendeztek, ki 
milyen tökfejet faragott ki 
anyával és apával közösen. 
Timi azt meséli, hogy az 
övének bár hosszú fogai 
voltak, de inkább vicces 
lett, mint félelmetes. Bar-
nabásék csontvázasat csi-
náltak, ami saját bevallása 
szerint nagyon nehéz volt, 
bár igazából anyukája fa-
ragta ki. Bencéék számosat 
és persze rettentően ijesz-
tőt faragtak, és már alig 
várta, hogy pénteken haza-
vihesse és kitehesse otthon 
mécsessel a belsejében. 

Másnap aztán a tök jó ját-
szótér 22 szigorúan tökös 
játéka bebizonyította a ki-
csiknek: van játék a table-
ten túl is. A fából készült, 
hagyományőrző, készség-
fejlesztő játékok között volt 
tökös lengő teke, krikett és 
golf, kirakó és leguruló az 
udvar mind a négy szögle-
tében szétszórva, hogy 
mindenki játszhasson min-
dennel, és hogy tök jó nap-
juk legyen aznap is a gye-
rekeknek. n ANOÉ

Emberi árucikkek
Elsőre talán furcsa, de mint utóbb kiderült, sajnos na-
gyon is aktuális, létező problémát boncolgatott a Szülők 
Iskolájának idei első előadása az Ága-Boga Érdi Nagy-
családosok Egyesületének szervezésében csütörtökön 
este az Epicentrum Rendezvényközpontban, ahol a mo-
dern kori rabszolgaságról volt szó.

Kóber Ildikó, a Set Free 
Movement elnevezésű nem-
zetközi mozgalom magyar-
országi koordinátora vezette 
be a megjelenteket a legtöb-
bünk számára láthatatlan 
áldozatok világába. Mint azt 
megtudtuk az előadótól, ma 
Magyarországon körülbelül 
36 000, világszerte pedig 40–
50 millió ember él modern 
kori rabszolgaságban, eldob-
ható árucikként kezelve.

– Az emberkereskedelem, 
a modern kori rabszolgaság 
a drog- és fegyverkereskede-
lem mellett a legprosperá-
lóbb, leggyorsabban fejlődő 
és legnagyobb hasznot hozó 
bűnügyi ágazat – nyilatkoz-
ta Kóber Ildikó, hozzátéve: a 
férfiakat leggyakrabban a 
munka célú kizsákmányolás 
fenyegeti, ők azok, akiket 
csicskasorban tartanak, éh-
béren, kemény fizikai mun-
kákat végeztetve velük. A 
nőket és a lányokat, de akár 
a fiúkat is leginkább a pros-
titúció veszélyezteti.

Áldozat bárkiből válhat, 
bár a leginkább veszélyezte-
tett csoport a mélyszegény-
ségben élők és az aluliskolá-
zottak.

– Ma már nem fekete fur-
gonból előugró, maszkos 
alakok kereskednek embe-
rekkel, hanem olyanok, akik 
lassan az áldozat bizalmába 
férkőznek. Kihasználják 
szeretetéhségüket, eg y 
anyagiakban jobb, prospe-
rálóbb élet iránti vágyukat, 
és akár szerelmet, akár sze-

retetet színlelve azzal ke-
csegtetnek, hogy ők mindezt 
meg tudják adni, de csak ab-
ban az esetben, ha az áldo-
zat hátrahagy mindent, és 
őhozzá köti az életét. Ami-
kor pedig ez bekövetkezik, 
olyan sorsra jutnak, amilyet 
legrosszabb rémálmaikban 
sem képzeltek volna el – 
mondta az előadó.

A Szülők Iskolája temati-
kájához kapcsolódva Kóber 
Ildikó kifejtette, mit tehe-
tünk gyermekeinkért, hogy 
ne váljanak áldozattá. Sze-
rinte fontos, hogy valami-
lyen formában kövessük, 
tudjuk, kivel ismerkedik 
gyermekünk az interneten, a 
közösségi média felületein, 
és ha bármilyen gyanús kö-
rülményt észlelünk, azonnal 
beavatkozzunk.

A Set Free Mozgalom a 
modern kori rabszolgaság 
felszámolását tűzte ki célul, 
és nagy hangsúlyt fektet a 
megelőzésre, a mentésre és 
a rehabilitációra is, azaz a 
már kimentett áldozatok „át-
nevelésére”, arra, hogy meg-
ismerjék saját értékeiket, 
megtanulják, hogyan tud-
nak érvényesülni és boldo-

gulni a világban szabadon. 
Kóber Ildikó ugyanakkor 
tanárként elsősorban a meg-
előzésben hisz. Rendszere-
sen jár a legveszélyeztetet-
tebbekhez a gyermekottho-
nokba előadásokat tartani, 
de szeret úgynevezett érzé-
kenyítő tréningeket szervez-
ni iskolákban és egyeteme-

ken is, mert, mint vallja, a 
következő generáció hozzá-
állásán is nagyban függ az 
emberkereskedelem és a mo-
dern kori rabszolgaság jövő-
je. Érzékenyítésre pedig, 
ahogy magyarázta, azért 
van szükség, mert a minden-
honnan ránk zúduló tömény-
telen tragédia hatására már 
hozzászoktunk ezekhez, és 
közönyössé váltunk mások 
szenvedésére.

Jó, jó, de mi közöm van 
hozzá? – hangozhat legtöb-
bünk szájából a kérdés.

– Az, hogy akár tudomá-
sunk van róla, akár nem, mi 
magunk tartjuk fenn a mo-
dern kori rabszolgaság in-
tézményét. A mindennapi 
használati tárgyaink, élel-
miszereink egy részét napi 
14–18 órai rabszolgamunká-
val, veszélyes körülmények 
között, verbális és testi fe-
nyegetettség és a személyi 
szabadság korlátozása mel-
lett állították elő modern 
kori rabszolgák – figyelmez-
tet rá a mozgalom magyar-
országi koordinátora.

Bogatin Attila, az Ága-Bo-
ga elnöke bevallotta nekünk, 
hogy teljesen megdöbbent, 
amikor először hallotta Ildi-
kó előadását korábban, mert 
nem gondolta volna, hogy a 
rabszolgaság még ma is léte-
zik, de amikor Ildikónak kö-
szönhetően megismerte ezt a 
problémát, arra gondolt, ez 

van olyan fajsúlyos, hogy a 
Szülők Iskolájában is megér-
jen egy előadást. Hozzátette, 
jó lenne, ha az iskolák is nyit-
nának feléjük és ezekre a 
kérdésekre, az Ága-Boga szí-
vesen szervezne akár a tan-
intézményekben is ehhez ha-
sonló előadásokat.

Qn JANOI

A tök jó játszótéren tök jól telt a nap
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Az előadáson levetítették a Ne hunyd le a szemed című kampányfilmet is, ami a fiatalokat a közösségi 
média oldalain becserkésző emberekereskedőkre hívja fel a figyelmet (részlet a filmből)

Autóvillamossági szerelőket  keresünk 
nettó 300-350 ezer Ft fizetéssel!

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában 
jártas autóvillamossági szerelőket keresünk  

a XI kerületbe  azonnali kezdéssel.  
Autóvillamossági szerelői vagy autóelektronikai 

műszerész végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán 
műszaki vezetőnél lehet az 

alábbi elérhetőségeken  
katai.zoltan@homm.hu  
vagy 36-20-236-9011
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 raktárvezetőt 
keres 

a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.  
Számítógép irodai szintű ismerete (Word, 

Excel, Outlook, stb.) és alkatrészek ismerete 
elvárás, angol nyelv előnyt jelent. 

Jelentkezni Hegedűs Andor 
beszerzési vezetőnél lehet az 

alábbi elérhetőségeken  
hegedus.andor@homm.hu  

vagy 36-20-334-4060 

Autóbuszok üzemeltetésével foglalkozó kft. 
alkatrész raktárába
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Jelentkezzen a REÁL csapatába!

Reál Hungária Élelmiszer Kft.

biatorbágyi logisztikai központjába 
kollégákat keres az alábbi pozíciókba:

Jelentkezését a hr@real.hu e-mail címre várjuk!

Munkatársat keresünk!

Amit kínÁLunk:
• Biztos vállalati háttér

• Hosszú távú, stabil

munkahely

• Nappali mûszak

Akiket keresünk:
• árukiadó

• áruelleNôr

• komissiózó

• áruátvevô

• raktári kisegítô

Munkavégzés helye: 2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7.
Telefon: +36 30 356 8994
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Dinamikusan fejlődő logisztikai cég 
keres megbízható 

C kategóriás jogosítvánnyal 
belföldi munkavégzésre, multiliftes 

konténer szállító autóra.

Érdeklődni lehet munkanapokon 8-16 óráig  
a +36/30/944-8132  

telefonszámon.

sofőröket, 

Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
szabadság 

tér 12.
Ügyfélfogadás:  
Hétfőtől péntekig  
8.30-tól 16.00-ig

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

szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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    Ha mindenre
van több ötleted!
Várunk a csapatunkba!

TIBI, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Nélküle csak egy csempevágó,
de segítségével egy terasz az esti
grillezésekhez.

Jelentkezés: áruházunkban személyesen,
vagy hust333hr@praktiker.hu címen.

             • Családias légkör

                   • Közösséget alkotunk

                          • Használhatod

                            a kreativitásodat

                       • Tervezhető munkaidő

                      • Hosszú távra szóló,

                        biztos munkahely

                 • Forgalom után járó prémium

               • Targoncavezetői jogosítvány

              megszerzésének a lehetősége

           

Akár 

részmunkaidőben is!
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„Egy mondat  
a zsarnokságról”
Ezzel a címmel, ám korántsem egy mondatban emlékez-
tek meg az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban az 
1956-os forradalomról. Rendhagyó foglalkozásokat, elő-
adásokat, kirándulásokat tartottak a fiataloknak, tema-
tikus hét keretében.

Mint Szilasné Mészáros 
Judit iskolaigazgató lapunk-
nak elmondta, digitális pályá-
zatot írtak ki, bevonva a város 
más iskoláit is; a diákok a mai 
technikai eszközöket igénybe 
véve tekinthettek vissza ’56 
hőseire. 

– A pályaművek már beér-
keztek. Nagyon érdekes volt 
látni ezeket a megoldásokat, 
például azt, hogyan tudtak 
létrehozni a közösségi felüle-
teiken Facebook-profilt akár 
Nagy Imrének. A digitális pá-
lyázat mellett az október 23-
ait megelőző hét minden 
egyes napjára terveztünk va-
lamilyen programot, a malen-
kij robot múzeumpedagógiai 
programtól A néma forrada-
lom című film megtekintésén 
keresztül a budapesti utcai 
sétákig. Ma, október 19-én is 
van külső helyszínünk: a fővá-

rosi szoborparkba látogatott 
el több osztályunk – tette hoz-
zá Szilasné Mészáros Judit, 
hangsúlyozva: szerettek vol-
na minél színesebb, a gyere-
kekhez közel álló, ugyanak-
kor méltó módon emlékezni 
’56 eseményeire.

A témahét utolsó, pénteki 
napján minden foglalkozás az 
’56-os forradalomról szólt a 
gimnáziumban. Maróti Zsolt 
magyar-történelem szakos 
tanár Mienk a pesti utca cím-
mel tartott előadást a végző-
söknek, videointerjúkon, fotó-
kon, híradórészleteken ke-
resztül megmutatva, hogy 
egyes emberek hogyan élték 
át ezt az időszakot.

– Nagyon nehéz 1956-ról a 
diákoknak beszélni; egy-
részt az a tapasztalatom, 
hogy kevésbé érdeklődnek, 
mint más, nagy horderejű 

történelmi események iránt, 
mint mondjuk a II. világhábo-
rú. Ráadásul ez még mindig 
egy nehéz téma: sokféle néző-
pont van, még élnek, akik át-
élték, és mindenkinek meg-
van róla a véleménye, aki ott 
volt. Néha érzek egy láthatat-
lan falat, de ha személyes in-
terjúkon keresztül közelítem 
meg a témát, a diákok is szí-
vesen nyilatkoznak – tette 
hozzá Maróti Zsolt, hangsú-
lyozva: jó, ha a diákok átélik, 
mi volt 1956 alapgondolata, 
mi volt az a hősies kiállás, 
amit az egész világ méltán 
csodált, amire minden ma-
gyar büszke lehet.

Dr. Stencinger Norbert 
helytörténeti előadásán 1956 
érdi vonatkozásaival ismer-
kedhettek meg a diákok, az 
osztálytermekben vetélkedők 
keretében idézték fel 1956 
őszének történéseit. Nem ma-
radhatott ki a programból a 
témával foglalkozó kiállítás 
sem: ezt a tizedikesek rendez-
ték, kalendáriumként feldol-
gozva, bemutatva a forrada-
lom napjait. A díszteremben a 
9. a osztály adott elő egy vers-
jelenetet, amelynek alapja Ily-
lyés Gyula Egy mondat a zsar-
nokságról című műve volt. 

Odakint, az iskolaudvaron 
a Magyar Tartalékosok Szö-

vetsége Hagyományőrző Ta-
gozata tartott interaktív fog-
lalkozást, bemutatva a kora-
beli kézifegyvereket, katonai 
és rendőri egyenruhákat. A 
diákok kézbe foghatták azo-
kat a fegyvereket, amelyeket 
a forradalmárok és a katonák 
(magyarok és szovjetek) 
használtak. Az egyik diák így 
fogalmazott:

– Ha belegondolok, hogy 
ezekkel a fegyverekkel va-
lóban lőttek és halált okoz-
tak, az nagyon furcsa érzés. 
Jobban át lehet így élni, mi 
történhetett ’56-ban a fiata-
lokkal.  

QQ ÁdÁm K.

A diákok kézbe foghatták azokat a fegyvereket, amelyeket a forradalmárok és a katonák használtak



ÁLLÁST KERES

Fizetésképtelenségi eljárásokban 
jelentős tapasztalatot szerzett köz-
gazdász munkát vállal. 06-20-560-
6960

*20213*

Mérlegképes könyvelő társul-
na  könyvelői vállalkozáshoz. 06-20-
560-6960

*21649*

ÁLLÁST KÍNÁL

Élhajlító és árukiadó munkatársat 
keresünk. Önéletrajzokat várjuk az 
iroda@martonacel.hu e-mail címre.

*20098*

Építőipari vállalkozás segédmun-
kást azonnal felvesz! Bérezés meg-
egyezés szerint. 06-20-9414-916

*18941*

Érdi telephelyű kft keres rajzot isme-
rő, önállóan dolgozni tudó kőműve-
seket, segédmunkásokat. Szállás biz-
tosított. Kimagasló bérezés! Tel.: 06-
70-3925535

*20481*

Kárpitos szakembert keresünk ér-
di munkahelyre. 06-30-98-96-047, 
info@kreativotthon.hu, www.krea-
tivotthon.hu

*19732*
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 Érdeklődni 8:00-15:00 munkanapokon:  
06-70/2228212

Érdi tűzifa telepre keresünk munkatársat. 
Elvárások: betanulás után önálló munkavégzés. 

(Targonca kezelői  jogosítvány előny.)

Érdi telephelyű közműépítő vállalkozás 
keres segédmunkás munkakörbe 

kollégákat. Munkalehetőség  télen 
nyáron folyamatos. 

Érd: 06 30 779 02 49 21
58
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Érdi építőanyag-kereskedésünkbe

RAKTÁROS
munkatársat keresünk  

targoncavezetői engedéllyel,  
teljes munkaidőre.

B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzokat  

a zsindelybolt@t-online.hu
címre várjuk. 22
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Törökbálinton, német tulajdonú légtechnikai berendezéseket 
gyártó cég keres lakatos, vagy műszaki végzettségű 

kollégákat a gyártási részleg bővítésére. Azok jelentkezését 
várjuk, akik szívesen dolgoznának egy fiatalos vidám lendületes 
csapatban. Tapasztalattal rendelkezők és kezdők jelentkezésére 

is számítunk, fizetés megegyezés szerint!

Önéletrajzok leadása : e-mail@schako.hu
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jelentkezését várjuk 2 műszakos álláslehetőségre.

Raktári áruösszekészítő operátorok  
és targoncavezetők

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a budapest@adecco.hu  
email címen a pozíció megjelölésével!

Munkavégzés helye:  Budaörs, ingyenes céges buszjárat  
Érdről és Budapestről

Bérezés nettó 170-200.000 Ft között pozíciótól függően  
+ Targoncaképzési lehetőség.

karosszérialakatosokat 
keresünk!

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában 
jártas karosszérialakatosokat keresünk  

a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.  
Karosszérialakatos végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán 
műszaki vezetőnél lehet 

az alábbi elérhetőségeken: 
katai.zoltan@homm.hu  

tel: 36-20-2369011

Nettó 250-300 ezer Ft-os fizetéssel 
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Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése 
előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.

Driving Mobile Media Innovation

JELENTKEZZEN MOST!

Ismerje meg, milyen egy gyártóvállalatnál dolgozni!

... és hogy miért érdemes minket választani?

További információ: 

06 23 534 111

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Budai utca 1.

Bérfejlesztést hajtottunk végre 2018. 10. 01-tõl 
Kiemelkedõen magas, 70%-os mûszakpótlék 
Tervezhetõ munkaidõ beosztás 2 havi 
munkaidõkeretben

Évente kétszer teljesítmény bónuszt fizetünk 
Ingyenes SZÁLLÁS és BUSZJÁRAT biztosítása 
Belépését külön BÓNUSSZAL jutalmazzuk!

Átlagosan elérhetõ bruttó jövedelem: 340 000 Ft

Feltételek:

> folyamatos 6/2-es mûszakrend vállalása <

> sikeres felvételi teszt <

> kiváló látás <

Legyen Ön is SMT GÉPKEZELÕ!
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT                              
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
•   Dísznövénykertészeti munkatárs  
(Szigetszentmiklós, részmunkaidőben is)

•   Csomagolás, címkézés, áruösszekészítés  
(Budaörs, Törökbálint, Gyál Ipari Park)

•   Irodai munkára megváltozott munkaképességűeket keresünk. (Érd)

A fenti munkakörök részmunkaidőben is betölthetők, illetve 
megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk.

Érdeklődni munkanapokon a 06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet, 
vagy jelentkezését a kívánt munkakör megnevezésével, szakmai önélet-

rajzát csatolva  az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre várjuk.

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.
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A DL Kft. 

Jelentkezés a +36 20 745 5125 számon  
vagy tigazleolvasas@dlkft.hu mail címen.

keres Érdre, 
napi 6 vagy 8 órás, de kötetlen munkarendben. 
Fizetés: nettó 250.000,- Ft / hó + költségtérítés. 
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�	Az Ön feladatai:
ū  Kábel- és csatlakozórendszerek  

összeszerelése gyártási tervek szerint
ū Kábelforrasztás és –összeszerelés
ū Kézi, gépi munkafolyamatok
ū Címkézés és csomagolás

�	Az Ön profilja:
ū Jó kézügyesség, önálló munkavégzés
ū Rugalmasság, csapatszellem, teherbírás
ū Felelősségteljes munkavégzés

�	Amit kínálunk:
ū Versenyképes jövedelem
ū Egy műszakos munkarend H-P-ig
ū Utazási hozzájárulás
ū Cafeteria (Szép Kártya)
ū Teljesítmény arányos prémium lehetősége

Ha felkeltettük érdeklődését,  
kérjük küldje el nekünk jelentkezését e-mailben. 

artec systems Hungaria Kft. 
Tel: +36 (23) 428-337 

E-Mail: produktion@artec-systems.eu

Női munkavállalót keresünk 
kábelkonfekció gyártására

Takarítót keresünk éjszakás mű-
szakba törökbálinti irodaházba. Je-
lentkezni lehet a laszlo.buzasi@
hu.issworld.com emailcímen, vagy a 
06-20/522-7544 telefonszámon.

*19159*
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INGATLAN

Érden! Munkásoknak, brigádnak 7-8 
fő részére, külön bejáratú, összkom-
fortos lakás kiadó kocsi beállással! 
06-23-367-922, 06-20-507-9368

*20396*

Törökbálinti telephelyre keresünk  
hulladék szelektálásra rakodókat. 

Munkabér: 1200 Ft/óra. 
06-20/934-6354
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Érdi Közterület-fenntartó Intézmény  
az alábbi munkakörökben  

felvételt hirdet:  
segédmunkás, kőműves. 

Cím: Érd, Fehérvári út 69/B.  
Fizetés bértábla szerint.  

Bővebb információ: 23/365-610
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Jármű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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VEGYES

Eladó Impulser pulzáló mágneste-
rápiás matrac. 06-23-361-288, 06-70-
385-6072

*19113*

Vásárolnék használt szerszámokat: 
hegesztőt, üllőt, satut, marószerszá-
mokat, esztergaszerszámokat, vídia-
lapkát, villáskulcsot, szőlődarálót és 
prést stb. T:06-30-242-8413, 06-30-
193-5354

*20693*

50-es, 60-as, 70-es évekből bútoro-
kat és kiegészítő dísztárgyakat vásá-
rolok! 06-70-2825381

*01541*
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje

Ács, kőműves és mindenféle famunkát, 
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást, 

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

garázskészítést vállalok 
kimagasló minőségben. T: 06-30-563-5544

18
38

25

Műanyag nyílászárók,  
redőny és szúnyogháló 

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény  
Redőny- és ablakjavítás. 

T: 20/9351-817. 3 rétegű üveg ajándék! 
www.mpluszb-ablak.hu  2030 Érd, Begónia u. 20.
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TÉLiGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 21
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Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)

Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2. 
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

20
27

22

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Takarító csapat  
exclusive takarítást vállal, 

kérésre BIO anyagokkal.
Közületek, irodák, családi házak, 
lakások igényes takarítása akár 
már aznap! Vállalunk vasalást 

elvitelre vagy helyszínen is.
+36 30 179 72 73,   
+36 30 595 30 10
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HAGYATÉKOT, FESTMÉNYEKET, RÉGI 
BÚTOROKAT, PORCELÁN, BRONZ, RÉZ 
ÉS EZÜSTÖT, CSILLÁRT, RÉGI ÓRÁKAT, 
SZŐNYEGET, KITÜNTETÉSEKET, RÉGI  

PÉNZEKET, KÖNYVEKET, STB. VÁSÁROLOK.
LOM TALANÍTÁS A-Z-IG!

ANTIKVITÁS

06-20-525-1211

21
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2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 7.00-16.00, Szo.: 7.00-12.00, V: zárva
Az árak 2018. április 3-tól a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

További akciónk: facebook/Concordia-Therm

λD=0,031 W/mknem éghető – A1
magas páraáteresztő képesség
lég- és páraáteresztő mosható szilikon vakolat
kiváló hangszigetelő, jobban elnyeli a környezeti zajt
10 év rendszergarancia Árak az áfát tartalmazzák.

AKCIÓ!

Homlokzati Hôszigetelô rendszer
1,5 mm vakolattal λD=0,039 W/mk!

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

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet
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 5 cm 399 Ft/m2 

10 cm 799 Ft/m2 
15 cm 1199 Ft/m2

 λD=0,035 W/mk!
kôzetgyapot

kôzetgyapot  
akció  

raktárról!

5 cm 1949 Ft/m2

6 cm 2124 Ft/m2

7 cm 2299 Ft/m2

8 cm 2474 Ft/m2

10 cm 2824 Ft/m2

12 cm 3174 Ft/m2

14 cm 3524 Ft/m2

15 cm 3699 Ft/m2

16 cm 3874 Ft/m2

18 cm 4224 Ft/m2

20 cm 4574 Ft/m2

komplett rendszer 1,5, 
szilikon vakolattal:   10 cm 

 15 cm

Homlokzati kôzetgyapot 
Hôszigetelô rendszer

graFitos prémium Homlokzati 
Hôszigetelô rendszerre
1,5 mm vakolattal 5 cm 2260 Ft/m2

6 cm 2479 Ft/m2

7 cm 2698 Ft/m2

8 cm 2917 Ft/m2

10 cm 3355 Ft/m2

12 cm 3793 Ft/m2

14 cm 4231 Ft/m2

15 cm 4449 Ft/m2

16 cm 4669 Ft/m2

18 cm 5107 Ft/m2

20 cm 5545 Ft/m2

TELEK

Telek eladó Érden a Technikus utcá-
ban. 760 nm-es építési telek. 06-20-
3610398

*17527*

műSZAKI CIKK

Eladó elektromos fűtő, magasnyo-
mású mosó, hálózati kapcsolók du-
galjkészlettel, kávéfőzők, vasaló, szó-
dásüveg, 103 cm-es televízió, kenyér-
sütő, porcelánok. 06-70-200-7856

*20555*

OKTATáS

Korrepetálás alsó tagozatosoknak 
és óvodások felkészítése az 1. osz-
tályra! 06-20-534-0221

*11326*

Matematika korrepetálás. Házhoz 
megyek! 06-70-9410775

*98571*

áLLAT

Tyúk 500 Ft/db (háztáji, máciusi), bú-
za 5000 Ft/mázsa. 06-30-241-7729

*19151*

VáLLALKOZáS

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás  
(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)  

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás. 

T: 06-20/288-5148
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák 
végzése, nyugdíjasoknak 27% ked-
vezménnyel. Hétvégén is. Garanciá-
val. 06-30/318-21-73.

*78115*

Közúti árufuvarozás! Sóder, homok, 
föld, építőanyag, szálasáru, 3,5 ton-
nás tgk., billencs, ponyvás, autómen-
tő. 06-20/432-7087.

*90350*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók októberben 30-50%-os ked-
vezménnyel. Nyugdíjasoknak +10% 
kedvezmény! 06-70-676-7722.

*13242*

Keretes hirdetésekkel 
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését  
az ertekesites.erdiujsag@
maraton.hu. e-mail címen,  

vagy a 06-23/520-117-
es telefonszámon.
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Vb-ezüstös táncosok
Az ausztriai Grazban ren-
dezték meg az Akrobati-
kus rock and roll junior 
formációs világbajnoksá-
got. Az érdi Masters SE 
Xpress lányformációja és a 
Bradács Tamara–Záhonyi 
Patrik páros a Back to the 
Future csapattal indult a 
versenyen.

Az érdi lányok az elődöntő 
után első helyen jutottak to-
vább a középdöntőbe, végül 
azonban az Európa-bajnok 
csapat mögött pár ponttal le-
maradva második helyen vé-
geztek.

Bradács Tamara és Zá-
honyi Patrik a Back to the 
Future (Rock and Magic-
Masters) csapattal fantasz-
tikus döntős táncukkal szin-

tén a dobogó második fokára 
állhattak fel.

A budapesti területi baj-
nokságon a Rakéták felnőtt 
formáció ismét aranyérmet 
szerzett, a Dream Travellers 
serdülő nag y formáció 
bronzérmes lett, míg serdülő 
kisformációban junior páros 
kategóriában a PCD negye-
dik, a Rouge (Masters-Tor-

nádó) pedig ötödik lett. Gá-
bor László és Szalai Alexa 
harmadik, Ölbey Vajk 
(Musztáng) és Szalma Bor-
ka negyedik helyezést ért el.

A Barthos Bence–Ambruzs 
Kinga serdülő páros (Mas-
ters-Island Rock TSE) máso-
dik helyezett lett, ahogy Cza-
nik László (Rók and Roll) és 
Korpás Petra (Masters) is.

Gólzáporos döntetlen
Ugyan a házigazda Pus-
kás Akadémia FC II 
2–0-ra is vezetett a fél-
időben, de az Érdi VSE 
nem adta fel. A hosszab-
bításban Bozsoki Imre 
révén pontot mentettek 
a vendégek, így 3–3-as 
döntetlennel ért véget 
az NB III Nyugati cso-
portjának 11. fordulójá-
ban rendezett nyitó-
meccs.

Nem kezdett jól az 
Érdi VSE, amely a tize-
dik percben egy védelmi 
megingás miatt Gonza-
lo Vega találatával hát-
rányba került (1–0). Ezt 
követően ugyan megvoltak 
a lehetőségek az egyenlí-
tésre, de ami érdi oldalon 
nem jött össze, az a túlolda-
lon igen, a félidő hajrájában 
egy előrevágott labdát az 
érdi védők között ismét 
Vega juttatott a vendégek 
kapujába (2–0).

A fordulás után az érdiek 
kettőt is cseréltek, Ország 
Péter és Pintér Nikola érke-
zett Koós Gábor és Bogdán 
Erik helyére, s sorra jöttek 
az érdi lehetőségek, ame-
lyekből egy szabadrúgás 
után Melczer Vilmos szépí-

tett (2–1). Sőt, a 73. percben 
Pintér Nikola és Németh Gá-
bor Vince összjátéka után 
Pintér érkezett és a kapuba 
bólintott (2–2).

A hajrában az érdieknél 
volt a meccslabda, miután 
Balázsovics Máté kapott re-
mek labdát, s a kapuját elha-
gyó Varga felett emelt, de a 
labda a kapu tetején landolt.

Amikor már azt hittük, 
hogy vége van, büntetőhöz 
jutott a PAFC II, amelyet 
Skribek Allen értékesített, 
újra előnyhöz juttatva csapa-
tát (3–2).

De itt sem volt még vége! 
A 91. percben egy szöglet 
után Bozsoki Imre érkezett 
a rövidre, megelőzte Vargát 
és egyenlített, így 3–3-as 
döntetlennel ért véget a ta-
lálkozó.

– Megint az történt, ami 
szokott, ajándékoztunk az 
ellenfélnek húsz percet, az-
tán felébredtünk, de kétgó-
los hátránynál nehéz fordul-
ni. A második félidőre össze-
szedtük magunkat és na-
gyon jókor jött a gólunk. Ne-
kem is sikerült betalálni, 
aminek örülök, bár most 
csak egy pontot tudtunk ez-
zel hozni, nem hármat. Jövő 
héten javítunk! – értékelt la-
punknak Pintér Nikola.

Az Érdi VSE az NB III 12. 
fordulójában, október 28-án, 
13.30-kor a Pápai Perutz FC 
ellen lép pályára hazai kör-
nyezetben.

QQ Domonkos Bálint

Záhonyi Patrikék (középen) ezüstéremig meneteltek Grazban

PUSKÁS AKADÉMIA FC II–ÉRDI VSE 3–3 (2–0)
Felcsút. V: Zám Zsolt (Rideg Martin, Péntek Zsuzsanna)
Érdi VSE: Kertész F. – Bogdán (Ország, a szünetben), Bozsoki, Pallagi, 
Németh G. V. – Koós (Pintér N., a szünetben), Kónya, Melczer – Kele-
men (Balázsovics, 77.), Mojzer, Gera. Vezetőedző: Limperger Zsolt. 
Gól: Vega (10., 35.), Skribek (89. – tizenegyesből), ill. Melczer (55.), 
Pintér N. (73.), Bozsoki (90+2.).

Bozsoki Imre (zöldben) a ráadásban mentett pontot az érdieknek

Élen sportban és tanulásban
Botos Botond korosztályos Európa-bajnok, világbajnoki ötödik 
helyezett érdi karatés Budapest Főváros Önkormányzatától át-
vette az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat. Budapest 
1969 óta díjazza azokat a fiatalokat, akik a tanulásban és a sport-
ban kimagasló eredményt érnek el. Idén 41-en vehették át ezt a 
rangos elismerést. A díjakat Budapest főpolgármester-helyette-
se, Szalay-Bobrovniczky Alexandra adta át, a rendezvényen jelen 
volt Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke is.

Mattoltak az érdligetiek
Nyolcadik alkalommal rendezte meg sakkversenyét az Érdi VSE 
sakk szakosztálya a Batthyány Sportiskolai Általános Iskolában. 
A viadalon a környező települések hat iskolájának 38 versenyző-
je összesen hét kategóriában mérette meg magát.
Az egyes korcsoportos lányoknál egy induló volt, az érdligetis 
Kiss Inez, aki így megnyerte kategóriáját. A fiúknál tizenhárman 
voltak érdekeltek, végül itt is egy érdligetis, Istenes Nimród nyert, 
megelőzve a Marianum három diákját, Tényi Ákost, Tényi Gergőt 
és Elek Bálintot. A kettes korcsoportos lányoknál a batthyánys 
Körmendi Lili nyert az érdligetis Pintér Hanna előtt, míg a fiúknál 
az érdligetis Nagy Levente öt ponttal zárt az élen, megelőzve a 
kőrösis Vanek Benedeket, illedve a diósdi Ordasi Samut. A harma-
dik korcsoportosoknál a Vörösmarty tanulója, Demeter Jázmin a 
tavalyihoz hasonlóan az első helyen végzett, míg az ezüstérem a 
bolyais Orbán Flóráé, a bronzérem pedig az érdligetis Balogh 
Éváé lett. A fiúknál két VMG-s zárt az első két helyen, Galgóczi 
Ágoston és Nagy Botond a Batthyány diákját, Szentgyörgyi And-
rást előzte meg. A negyedik korcsoportos fiúknál két induló volt, 
végül a Marianum tanulója, Szíjjártó Zoltán legyőzte a diósdi 
Bonyhádi Viktort. Az iskolák közötti csapatversenyben az Érdlige-
ti Általános Iskola győzött, a Vörösmary, a Marianum, a Batthy-
ány, a diósdi Eötvös és a Bolyai iskola előtt.

QQ Domi

Nagy lehetőség maradt ki…
2:0-s vezetésről szenvedett vereséget a Delta RSE Érd az NB II-es 
női röplabdabajnokság Közép csoportjának 4. fordulójában. Tát-
rai Zsanették nagyon közel álltak a második győzelmükhöz, de 
kikaptak a Tatabányai RSE vendégeként. Dömötör-Mátrai Beáta 
lányai az első szettben 25:16-ra, a másodikban pedig 25:21-re 
bizonyultak jobbnak ellenfelüknél. A harmadik játékrészben fel-
tehették volna azt a bizonyos pontot az i-re a tigrisek, azonban a 
Tatabánya nem hagyta ennyiben és 25:22-es szettgyőzelmével 
visszajött a meccsbe. Olyannyira, hogy ezután a negyedik felvo-
nást is megnyerte, méghozzá 25:16-ra. A bajnoki végkimenetele 
a sorsdöntő ötödik, rövidített szetten múlt, amit a TRSE nyert 
15:12-re. A Delta RSE Érdnek nagy sansza volt a szezonbeli máso-
dik győzelmének elérésére, de nem tudott élni a lehetőséggel, 
így nyolcadik helyen áll a tizenkét csapatos bajnokságban. Az 
érdiek a bajnokság ötödik körében október 27-én, szombaton 
16 órától a Közgáz SC vendégeként lép pályára, míg a következő 
hazai találkozóra november 3-án kerül sor, amikor az érdiek a 
Hercules SE-t fogadják a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. To-
vábbi, az egyesülettel kapcsolatos hír, hogy a Delta U19-es fiú 
csapata az országos ifjúsági bajnokság aktuális fordulójában két 
mérkőzést is játszott Szolnokon. Az érdiek előbb sima meccsen 
3:0-ra győzték le a VRC Kazincbarcika második csapatát, majd 
3:1-re kikaptak a GLP Nyíregyházától.

QQ Pecsuvácz
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Kétszeres Eb-győztes!

A női egyéni és a vegyes 
páros versenyt is megnyerte 
az Érdi VSE tollaslabdázója, 
Demeter Judit, a speciális 
versenyzők dániai Európa-
bajnokságán.

Az érdi speciális olimpi-
kon egyesben a házigazdák 
versenyzőjével, Louise Gar-
de Fleischerrel kezdett, akit 
két sima szettben, 21:3, 21:4-
re múlt felül, majd a belga 
Sofie Van Gorp ellen is köny-
nyed, 21:3, 21:1-es győzelmet 
aratott. Aztán egy újabb dán 
következett, de Pernille 
Hermansen sem jelentett 
akadályt az érdi sportoló-
nak, aki 21:5, 21:7-re győzött.

A negyedik meccsén a né-
met Johanne Klemeyer kö-

vetkezett, s őt 21:8, 21:7 
arányban múlta felül Deme-
ter Judit, utolsó meccsét pe-
dig egy másik belga, Heidi 
Vangeel ellen vívta, akit 21:8, 
21:4-re vert, így női egyéni-
ben Európa-bajnok lett.

Ezt követően került sor a 
vegyes párosok küzdelmei-
re, ahol Csonti Mihály olda-
lán versenyzett az érdi spe-
ciális olimpikon. Az első 
meccsen a német Doron 
Gaul–Nicole Bergmann al-
kotta párost 21:8, 21:9-re, 
míg a másodikon a dán 
Chris topher Stange–Rie 
Pilgaard kettőst 21:9, 21:2-
re múlták felül, így vegyes 
párosban is a kontinens leg-
jobbjai lettek. n db

Vih arsarki hullámvasút
Nehezen indult be az ÉRD békéscsabai vendégjátéka a 
női kézilabda NB I hatodik körében. Szabó Edina együt-
tese ugyan az első percekben többször is előnybe került, 
de a viharsarkiak rendre egyenlíteni tudtak.

Így ment ez egészen a ti-
zenötödik percig, amikor 
először vezetett kettővel az 
ÉRD (8–10). Ezt követően 
Horváth Roland időt is kért, 
s nem engedte el ellenfelét, a 
játékot tudatosan lassítva 
nehezítette az érdiek dolgát, 
azonban Gávai Szonjáék a 
szünetre kétgólos előnnyel 
vonultak (15–17).

A fordulás után az ÉRD 
egyre inkább lépett el ellen-
felétől, de túl nagy iram to-
vábbra sem alakult ki, így 
Tóth Gabrielláék a masszív 
három-négygólos előnyért tá-
madtak folyamatosan. Mind-
két csapat rengeteg lövést 
hibázott, illetve Julie Foggea 
és Horvát Dorina is hozzá-
tette a magáét a kapuban.

Ebből pedig a viharsarki-
ak jöttek ki jobban, hiszen a 
kétperces kiállítások sorát 
kapó ÉRD-del szemben em-
berelőnyét kihasználta a 
Békéscsaba, s a játékrész 
derekára v isszajött a 
meccs be (22–23). Sőt, Wal-
fisch Mercédesz előbb hét-
méteresből eg yenlített, 
majd Alexandra Vukajlo-
vics már a vezetést is meg-
szerezte a vendéglátónak az 
51. percben (26–25).

A hajrában Marketa 
Jerábkova sorozatban lőtt 
három góljával az ÉRD is 
egyenlített, de a Békéscsaba 
diktálta a lépést, s az ÉRD 
ugyan másfél perccel a vége 
előtt még Kisfaludy Anett 
révén vezetett, de erre Wal-

fisch Mercédesz válaszolt, 
így 30–30-as döntetlennel 
zárult a találkozó.

– A meccs képe alapján 
ez egy igazságos döntet-
len. Többször sikerült 
meglépnünk, meg lehetett 
volna ezt a mérkőzést 
nyerni, de túl sok olyan 
hiba volt, amivel lendületet 
adtunk egy nagyon lelkes 
ellenfélnek. Lehet kese-
regni, hogy nem tudtunk 
nyerni, de a meccs képe 
alapján nem lehetünk el-
keseredve, hiszen tudtunk 
menteni egy pontot – fogal-

mazott Szabó Edina, az 
ÉRD szakvezetője.

– Érdekes meccs volt, 
mert több periódusban na-
gyon jól, de volt, hogy na-
gyon rosszul játszottunk. 
Remélem, ez jó tanulság 
volt a jövőre nézve – mondta 

Kisfaludy Anett, az ÉRD be-
állója.

Az ÉRD legközelebb a baj-
nokság 7. fordulójában, ok-
tóber 27-én az Alba Fehér-
vár KC ellen lép pályára ha-
zai környezetben, 18 órától.

Qn Domi

A női egyéni és a vegyes páros versenyt is megnyerte Demeter Judit

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) megtartotta a női kézilabda 
EHF-Kupa harmadik, egyben utolsó selejtezőkörének sorsolását. 
Az ÉRD ebben a körben csatlakozik a küzdelmekhez és a norvég 
Storhamarral játszik a csoportkörbe jutásért. A párharc első mérkő-
zését november 10-én rendezik Érden, míg a visszavágót egy hét-
tel később.

BÉKÉSCSABAI ENKSE–ÉRD 30–30 (15–17)
Békéscsaba, 700 néző. V: B. Pech, Vágvölgyi
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 7 (3), Kiss N. 2, Tóth G. 5 (1), Kisfaludy 4, 
Jerabkova 5, Gávai 5. Csere: Foggea (kapus), Lavko 1, Schatzl Natalie 
1, C. Lassource, Simon A. Vezetőedző: Szabó Edina. Kiállítások: 10, 
ill. 18 perc. Hétméteresek: 7/4, ill. 4/4.

A Békéscsaba nem engedte el ellenfelét, a játékot tudatosan lassítva nehezítette Kisfaludy Anették dolgát 
 (Fotó: Boros Sándor)
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A s zemmelveréstől a patkódobásig
Hogyan éltek eleink a középkorban? Milyen volt akkor 
Érd, hol volt a Szent György-templom, hogy készült ott-
hon a gyertya, kik fonták a kosarat, mivel játszottak a 
gyerekek, hogyan táncoltak, mi volt a mindennapi vise-
let – egyáltalán, milyen volt, lehetett az élet a 13–16. szá-
zadban? Aki ellátogatott a Magyar Földrajzi Múzeum 
családi napjára, megtudhatta.

A családi nap alapjául az 
Érd 775 – Mindennapi élet 
Érden a 13–16. században 
című kiállítás szolgált, ez 
adta a foglalkozások, játé-
kok keretét.

– A kiállítással az volt a cé-
lunk, hogy ne vitrinek és tab-

lók várják az érdeklődőket, 
hanem életképeket mutas-
sunk be: hogyan éltek az em-
berek, hogyan művelték a föl-
det, milyen állatokat tartot-
tak, és milyen mesterségeket 
űztek. Hogy kiállításunk még 
inkább életre keljen, meg-

szerveztük ezt a családi na-
pot. Kollégáink be is öltöztek, 
bemutatva, hogy a középkor-
ban mit viseltek a nemesek, 
jobbágyok, és több izgalmas 
foglalkozással is vártuk a 
családokat – mondta lapunk-
nak Mácsai Anetta, a múze-
um igazgatóhelyettese, hang-
súlyozva: ha a gyerekekben 
tudatosítjuk, hogy a mai Érd-
nek több száz éves történelme 
van, és ha betekintést is nyer-
hetnek a múltba, jobban kö-
tődnek majd városukhoz.

A családi napon Lehoczki 
Zsuzsanna, a kiállítás kurá-
tora tartott tárlatvezetést az 
érdeklődőknek. A gyerekek a 
múzeum munkatársa, Fok 
Veronika segítségével pártát 
és bőrszütyőt készíthettek, 
Mácsai Anetta irányításával 
kipróbálhatták a középkori 
játékokat, mint például a gó-
lyalábazást, a malmot és a 
patkódobást. Az idősebbek a 
javasasszony – Leviczki Ani-
ta – kuckójában betekintést 
kaphattak a középkor hiede-
lemvilágába, megtudhatták, 
miből állt annak idején a ron-
táslevétel, milyen ráolvasá-
sokkal és praktikákkal pró-
bálták meg gyógyítani a tes-

tet és a lelket, megszerezni a 
vágyott férfit, illetve nőt.

A látogatók megismerked-
hettek a kosárfonással és a 
gyertyaöntéssel, az Iharos 
Népművészeti Egyesület jó-
voltából. Mint Kozma Ilona 
népi iparművésztől megtud-
tuk, régen a kosárfonás fér-
fimesterség volt, és kosara-
kon kívül házfalakat, keríté-
seket, kasokat, és számtalan 
használati tárgyat készítet-
tek ezzel a technikával. Egy-
szerűbb darabokat otthon is 
elkészítettek a férfiak, de 
aki e mesterségre adta a fe-
jét, az öt évig tanulta.

A gyertyamártás is be-
vett szokás volt annak ide-
jén: ezzel a módszerrel ké-
szítették azokat a kisebb 
gyertyákat, amelyeket a 
templomban az imakönyv 
mellé tettek, és ezek fényé-
nél imádkoztak – tudtuk 
meg Ament Évától, akitől a 
gyerekek el is sajátíthatták 
ezt a tudományt. Aki pedig 
mozogni is szeretett volna 
egy kicsit, azt a Mare Tem-
poris Történelmi Hagyomá-
nyokért Alapítvány rene-
szánsz táncháza röpítette 
el a múltba.

QQ ÁdÁm

A javasasszony – Leviczki Anita – kuckójában az érdeklődők bete-
kintést kaphattak a középkor hiedelemvilágába

A látogatók megismerkedhettek a kosárfonás rejtelmeivel is


