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Alig gyülekeztek a népek, de 
már szólt a víg zene, voltak, 
akik a táncparketten élték ki 
mozgásigényüket, voltak, akik 
az asztalnál végeztek karmoz-
dulatokat a boros vagy a sörös 
pohárral… Este nyolc után már 
másfajta élvezetek uralkodtak 
a feldíszített teremben, a belé-
pő hölgyeket piros rózsaszállal, 
az urakat röviditallal fogadták, 
s hamarosan malacsültek illata 
terítette be a légteret. Az Érd 
és Környéke Horgász Egyesület 
bálján az ínyenceknek sem lehe-
tett panaszuk a sok finomságra, 
amit tetézett az éjféli szokásos 
házias töltött káposzta. Addig 
azonban sok víz vagy jég zajlott 
le a Dunán. 

Solti Gábor elnök köszöntötte 
az érdi horgászokat szelleme-
sen, szeretettel, ahogy szokta, 
és még egy oklevelet is átnyúj-
tott alelnök társának, Koller 
József főszervezőnek. Bizony, 
összehozni egy ilyen bált a mai 
gazdasági helyzetben nem is 
olyan könnyû feladat, pedig 
árban alatta vannak más hason-
ló rendezvényeknek, miköz-
ben a kulturális programrészek 
megmaradnak a hagyományos 
jó nívón. Meg is kapta az alel-
nök érdemei elismeréseként az 
Örökös Szervező oklevelet!

Ezután a Rozbora együttes 
ott folytatta, ahol abbahagyta, 
magyar és világslágerekkel. Õk 
már bevált zenekar, nélkülük 
talán meg se rendeznék a hor-
gászbált. Aztán jött Mikey, a tár-
noki hip-hop táncakadémia, az 
ercsi Zorica tánccsoport és per-
sze K. Nagy László színmûvész 
szintén elmaradhatatlan viccpa-
rádéja, vidám mûsorvezetése. 
Az est sztárvendége ezúttal Ihos 
József humorista, azaz a kopasz 
Kató néni volt, aki poénjaival 
megalapozta az est további 

hangulatát, még az asztaloknál 
is folytatta humoros meséit. 
Hogy mi is megalapozzuk az 
olvasó jókedvét, az elhangzott 
viccekből egy igazi horgászvic-
cet közreadunk: Egy férfi min-
den szombaton horgászni jár, 
az időjárástól függetlenül. Ha 
esik, ha fúj, ő minden szom-
baton hajnali négykor már a 
vízparton üldögél. (Ahelyett, 
hogy legalább ilyenkor a bálban 
lenne – a szerk.) Egyik nap 
azonban rosszul érzi magát és 
visszamegy a házba. A felesége 
még alszik, mellé fekszik, oda-
bújik hozzá és a fülébe súgja: 
„Nagyon cudar idő van oda-
kint!” Mire a feleség félálomban: 
„Gondold el, ez az idióta férjem 
meg ilyenkor is pecázik!” Az 
érdi horgászok pedig mulattak, 
valóban hajnali négyig, és utána 
szinte biztos, egyikük sem ment 
pecázni…

A tombolát természetesen 
mindenki nagyon várta már, 
éjfél utánra el is dőlt az értékes 
ajándékok sorsa. Nagy derült-
ségtől kísérve a tiszteletbeli 
elnök, Gabelics Tamás kedves 
felesége egy ötméteres horgász-
bot tulajdonosa lett a szerencsé-
nek köszönhetően. Most már ő 
is nyugodtan mehet horgászni – 
csak ne hajnalban –, nem mint-
ha eddig nem lett volna elég 
bot az ősi horgász családban. 
A fődíj egyébként a dömsödi 
horgásztanyán faházban eltöl-
tött néhány nap lehetősége volt, 
aminek láthatóan meg is örült a 
nyertes, akinek természetesen a 
nyárig még ki kell bírnia. 

A bál tehát ismét jól sikerült, 
el is hangzott a horgászok him-
nusza az alkalmi kórustól, és a 
nagy sláger is, a Szeressük egy-
mást gyerekek. Hát szeressük 
– de a halat is!

 Temesi László

Horgászok bálja Kató nénivel

Horogra akadt a jókedv
Remek hangulat, kitûnõ zene, humor, tánc, jó közösség 
és finom ízek – ez a receptje egy jó kis bálnak. Az érdi 
horgászok ezt jól tudják, és minden évben e recept 
szerint zajlik báljuk. Mint most is, a múlt hétvégén, 
amikor immár a huszonhetediket rendezték meg, ezút-
tal is a Finta-rendezvényteremben.

Solti Gábor elnök köszöntõ beszéde
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Kató néni ismét megnevettette a hallgatóságot

Mosolygó vendégek mûsor közben, vacsora elõtt

helyi társadalom

Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

fejlesztőpedagógus-gyógypedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, várhatóan GYES végéig 
tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munka-
végzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42.  A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A végzettségnek megfelelő pedagó-
giai munka (vizsgálat, fejlesztés), a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.  Pályázati feltételek: Főiskola, gyógypedagógiai végzettség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Tiflopedagógia szakirány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 
22.  A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei 
Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Fő utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 4132/11, valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztőpedagógus-gyógypeda-
gógus.  A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny
•  www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz-erd.hu honlapon sze-
rezhet. 

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

szakgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Aradi utca 7.  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: Bölcsődei ellátásban részesülő 1-3 éves gyermekek szakszerű 
gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása. Illetmény és juttatások: Az 
illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, érettségi, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kis-

gyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermek-
gondozó,- nevelő (OKJ), 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, Felsőfokú csecsemő és gyermeknevelő-gondozó képesítés, 
•  Kreatív, nyitott személyiség, kezdeményezőkészség, cselekvőkészség, bölcsődei mód-

szerek magas szintű ismerete és alkalmazása 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.  A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 
28.  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristonné Tarnóczi Tímea 
nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•   Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 2/2011, valamint a munkakör megnevezését: szakgondo-
zó. 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.
hu E-mail címen keresztül 

•  Személyesen: Kristonné Tarnóczi Tímea és Grátzer Mihályné, Pest megye, 2030 Érd, 
Budai út 14. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés.  A pályázat 
elbírálásának határideje: 2011. március 7.  A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje:  Érd Honlap - 2011. január 28.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. január 28. 


