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XXIX. évfolyam, 47. szám 2019. november 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Kell és szükséges, hogy legyen Érdnek saját kulturális élete”
Interjú Vidnyánszky Attilával, a Nemzeti Színház főigazgatójával

n 4–5. oldal

Hétfőtől indul a házhoz menő ágdarálás
Az új szolgáltatás kettős célt szolgál: jól
jár vele a lakos, hiszen nem kell kötegelnie,
elszállíttatnia a nyesedéket, és jól jár vele
az ÉTH is, mivel így a hulladékgazdálkodás során új terméket tudnak kinyerni – ez
pedig a mulcs, ami talajtakarónak és fűtőanyagként is hasznosítható – tudtuk meg
Pató Simon cégvezetőtől. Várhatóan évi
egy alkalommal, ingyenesen fogják biztosítani ezt a szolgáltatást a lakosoknak, regisztráció után – ahogy a házhoz menő lomtalanításkor már megszokhattuk. A darálékot, azaz a mulcsot vagy otthagyják az
ingatlantulajdonosnak – nagyon jó takaróanyagot jelenthet a kiskertben –, vagy elszállítják és hasznosítják. Erre nézve is
vannak már elképzelések, a darélék
ugyanis tüzelés céljára is kiváló, sok olyan
intézmény van, amely pelletkazánt alkalmaz, és mulcsos tüzelési rendszert működtet. A cégvezető elmondta azt is, hogy terveik közt szerepel 3–4 kisebb teljesítményű
ágdaráló beszerzése is, és ha szükséges,
ezeket is a lakosság rendelkezésére bocsátják, jelképes térítési díj fejében.
(Fotó: ÁdÁm Katalin)

nQ7. oldal

Aradszki: kell a szuperkórház

A sereghajtó törte meg a szériát

Adventi programsorozattal lepik meg Érd lakóit a város
főterén, november 30-tól egészen karácsonyig. Szombattól korcsolyapályával várják a mozogni vágyókat a Polgárok Háza előtt, illetve vásár, koncertek és adventi gyertyagyújtás is szerepel a programok között.
nQ3. oldal

A dél-budai szuperkórház megépítése nemcsak a fővárost, hanem az agglomeráció délnyugati régióját is ellátná;
e települések lakói joggal várják el, hogy magas színvonalú, jó közösségi közlekedési kapcsolatokkal rendelkező és
biztos kórházi ellátásban részesüljenek.
nQ6. oldal

Nem kis meglepetésre már az első percben megszerezte
a vezetést a házigazda Hévíz SK az Érdi VSE ellen, a második játékrészben emberhátrányba is kerülő éllovas azonban hiába tett többet a sikerért, Damina László együttese óriási bravúrt elérve győzött 1–0-ra.
nQ22. oldal
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Adventi programok a főtéren

fókusz

közérdekű

Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit
Kft. az önkormányzati rendeletnek megfelelően
2019. november 9. és 2019. december 14. között
végzi el az őszi zöld- és biohulladék gyűjtését. Az
ütemtervet az Érdi Újság előre, heti bontásban
közli.
Az önkormányzati rendelet és dr. Csőzik László polgármester döntése értelmében az ÉTH Nonprofit Kft. az
ingatlantulajdonosoktól ingyenesen elszállítja a kirakott
zöldhulladékot.
A zöldhulladék gyűjtéséhez az ÉTH Nonprofit Kft. ingyenesen, ingatlanonként 5 db ÉTH-emblémával ellátott,
sárga színű zsákot biztosít. Az ingyenes zsákot is az ügyfélszolgálati irodánkban lehet átvenni.
Az ingatlantulajdonosoknak lehetőségük van – a fentieket meghaladó – nagyobb mennyiségű zöldhulladék
elszállíttatására az úgynevezett „zöld” zsák vásárlásával.
A zsákok beszerezhetők az ügyfélszolgálatunkon bruttó
422 forintért, amely tartalmazza a gyűjtés/szállítás és
lerakás költségét is.
Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek
el. A zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Amennyiben idegen anyagot
találunk a zsákokban, úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadjuk. A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk
el, s a zsákokat nem adjuk vissza.
Előzetesen tájékoztatjuk a lakosokat, hogy tervezzük az
új szolgáltatásunk bevezetését, a házhoz menő ág- és
nyesedékdarálást. A rendszer jelenleg fejlesztés alatt áll,
s terveink szerint 2020 tavaszán bevezetésre kerül.

di u., Búzavirág u., Bükkfa u., Cédrusfa u., Ciklámen u.,
Citromfa u., Csap u., Csenkesz u., Cseresznyefa u., Cserfa
u., Cserje u., Csicsóka u., Csormolya u., Csorbóka u., Csopaki u., Dália u., Dercefű u., Dinka u., Diófa u., Donga u.,
Ébenfa u., Égerfa u., Eperfa u., Estike u., Ezerjó u., Facélia
u., Fagyöngy u., Fátyolvirág u., Felsővölgyi u., Fenyőfa u.,
Fenyves köz, Fodormenta u., Folyondár u., Furmint u.,
Fügefa u., Fűzfa u., Galagonya u., Georgina u., Gesztenyefa u., Gladiolus u., Gledicsia u., Gyertyánfa u., Gyopár
u., Gyömbér u., Gyöngyvirág u., Gyűszűvirág u., Haraszti
u., Hársfa u., Hárslevelű u., Hordó u., Iparos u., Jávorfa u.,
Jegenyefa u., Juharfa u., Kádár u., Kadarka u., Kályhás u.,
Kármentő u., Kárpitos u., Kéknyelű u., Kéményseprő u.,
Kerékgyártó u., Köszméte u., Kovács u., Kökény u., Kőműves u., Kőrisfa u., Körtefa u., Köszörűs u., Kövező u., Lakatos u., Leányka u., Lonc u., Luc u., Lugas u., Mahagóni u.,
Makk u., Málna u., Mandula u., Mázoló u., Meggyfa u.,
Mester u., Mogyorófa u., Moha u., Mókus u., Muskotály
u., Must u., Műszerész u., Művezető u., Napszámos u.,
Narancsfa u., Naspolya u., Nyárfa u., Nyírfa u., Nyomdász
u., Olvasztár u., Oportó u., Otelló u., Öntő u., Ötvös u.,
Pezsgő u., Platánfa u., Rekettye u., Ribizke u., Rizling u.,
Sárfehér u., Saszla u., Siller u., Simító u., Somfa u., Somlói u., Szamorodni u., Szedő u., Szénégető u., Szépilonka
u., Szerelő u., Szigetelő u., Szilfa u., Szilvafa u., Szilváni
u., Szőlő u., Szövő u., Szürkebarát u., Takács u., Tárnoki u.
(a Bajcsy-Zs. u. és az Árvalányhaj u. között), Tekercselő u.,
Tetőfedő u., Tímár u., Tiszafa u., Toboz u., Tokaji u., Tölgyfa u., Törköly u., Törökbálinti u., Tüske u., Ürmös u., Vájár
u., Venyige u., Vésnök u., Vincellér u.

FONTOS!
A gyűjtést egy időben, több helyszínen kezdjük
meg, ezért az ütemtervben feltüntetett kezdő
napon reggel 7 órára kérjük kihelyezni a zsákokat
az ingatlan elé. A zöldjárat ideje alatt a hulladékudvarba – az Ök.-rendeletnek megfelelően – beszállított lakossági zöldhulladékot nem számítjuk
be az adott ingatlan éves (250 kg/ingatlan/év)
ingyenes beszállítási keretébe.

2019. december 7.
Ács u., Aggteleki u., Ajnácskő u., Aknász u., Aradi u., Aradi u., Aszfaltozó u., Asztalos u., Bádogos u., Bajcsy-Zs. u.,
Bakonyi u., Bányász u., Barlang u., Bérc u., Betonozó u.,
Bihari u., Bikszádi u., Bognár u., Borszéki u., Börzsönyi
u., Brassói u., Burkoló u., Búvár u., Bükk u., Cserhalmi
u., Cserhát u., Csigás u., Csillés u., Csiszoló u., Csobánci
u., Csókakő u., Csúcs u., Csurgói u., Daróci u., Darukezelő
u., Debrői u., Detrekő u., Dévai u., Dévényi u., Drégely u.,
Egervári u., Esztergályos u., Faragó u., Fátra u., Favágó u.,
Fazekas u., Felvinci u., Fényező u., Festő u., Firtos u., Fogarasi u., Földmérő u., Földmunkás u., Fraknó u., Fűtő u.,
Fuvaros u., Füleki u., Fűrészelő u., Füzérvári u., Gépész u.,
Hargitai u., Hegesztő u., Hegyalja u., Iglói u., Írottkő u.,
Kalotaszegi út, Kárpáti u., Kassai u., Késmárki u., Kolozsvári u., Komáromi u., Komlói u., Körmöci u., Korompai u.,
Korponai u., Kőhalmi u., Kőszegi u., Krasznahorkai u., Kubikos u., Liptói u., Lőcsei u., Mátra u., Mecseki u., Murányi
u., Naszályi u., Nógrádi u., Orom u., Radnai u., Regéci u.,
Retyezáti u., Rozsnyói u., Salgói u., Selmeci u., Somogyvári u., Somoskő u., Sóskúti u., Szendrői u., Szigetvári u.,
Sziklás u., Szirtes u., Szovátai u., Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs.
u. és a Kolozsvári u. között), Tátra u., Temesvári u., Tömösi
u., Tordai u., Torockói u., Törcsvári u., Trencséni u., Tusnádi
u., Ungvári u., Üveges u., Vereckei u., Vihorláti u., Visegrádi u., Vízmosás u., Zengő u., Zilahi u., Zólyomi u.

INFORMÁCIÓ:
ÉTH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata
2030 Érd, Diósdi u., 29
E-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu
Telefon: 06-23-522-600
Pató Simon cégvezető
ÉTH Nonprofit Kft.
A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE
2019. november 30.
Áfonya u., Akácfa u., Almafa u., Alsóerdősor u., Alsóvölgyi u., Árnyas u., Árvalányhaj u., Ászok u., Aszú u., Avar
u., Badacsonyi u., Bajuszfű u., Bakator u., Barackfa u.,
Bazsarózsa u., Begónia u., Beléndek u., Bem köz, Benedek u., Berkenye u., Bikavér u., Bodzafa tér, Boglárka
u., Bogyó u., Bojtorján u., Bokor u., Bokrétafa u., Bor u.,
Borbolya u., Boróka u., Borostyán u., Buxus u., Burgun-

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 8.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail:
1818@1818.hu; Ügyfélfogadás:
hétfő 07.00-17.00, kedd 09.0017.00, szerda 10.00-20.00, csütörtök
09.00-17.00, péntek 09.00-13.00
óra.

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 HULLADÉKKEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: 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 CSATORNASZOLGÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.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
ÉRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG
2030 Érd, Felső utca 43; Levelezési
cím: 2031 Érd, Pf.:1010; Központi
telefonszám: +36-23-585-900; Fax:
+36-23-232-238; E-mail cím:
birosag@erd.birosag.hu; Elnök: Dr.
Liziczay Sándor. Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje: minden hónap első
hétfőjén 9:00-11:00 óra között előzetes telefonos bejelentkezés alapján. Az
ügyfélközpont ügyfélfogadási rendje:
hétfőn 9:00-12:00 és 13:00-15:30 óra
között; kedd-péntek: 9:00-11:00 óra
között. Ügyfélsegítő: minden hétfőn
9:00-15:00 óra között, bejelentkezés
alapján. Pénztári órák: hétfő-péntek
9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 óra.
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: 06-30-2000-890

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

Adventi programok a főtéren
Polgárok Háza előtti terüle minél jobb programokat biz Jönnek kórusok is, de ho
ten. Az érdiek lakcímkártyá tosítani. Nagyon szeretném, zunk ki zenekarokat is. A
juk felmutatásával délután ha ez a tér megtelne élettel, vasárnapi napokon az ad
15 órától 500 forint ellenében ka rácsony i ha ng ulatot venti időszakban a klasszi
használhatják a pályát, és árasztana magából. Az a cél, kus gyertyagyújtást is foly
korcsolyát is lehet bérelni hogy ebben a fantasztikus tatjuk, mint remek megőr
700 forintért. Délelőtt pedig időszakban itt legyen egy zendő hagyományt. Az a vá
nyílik meg és egészen de az érdi óvodások és iskolá olyan program, ami biztos rakozás, hog y megteljen
cember 23ig mindennap lá sok használhatják ki a téli pont, ahová mindennap el le élettel a főtér, érezzék jól
togatható lesz.
A karácsonyi időszak so
rán nem maradhat el a fenyő
feldíszítése sem. Mint azt a
polgármestertől megtudtuk,
nem vágnak ki erre a célra
külön fát, mert egyegy kidő
lő fa sok balesetet okozott
már más vásárokon. A főté
ren pedig van egy termetes
fenyőfa, ami ünnepi díszbe
öltözik, a művelődési köz
pont – mint az esemény házi
gazdája – munkatársai a kö
zönség bevonásával teszik
fel az új díszeket a fenyőre.
– A karácsonyi vásárról a
Magyarok Érdi Vására gon
doskodik, az árusok vállal
ták, hogy egy hónapon át itt
lesznek. A Pelikán sétány
Polgárok Háza előtti vona
lán állítjuk fel a bódékat. Készül a korcsolyapálya, amit szombaton délutántól próbálhatnak ki az érdiek
(Fotó: Gy. L.)
Emellett lesz majd betlehem
is, illetve egy kisebb színpad spor tolási lehetőséget, het jönni – mondta el Csőzik magukat az érdiek. Vala
hogy úgy képzeli ezt az em
a gloriett alatt. Aki a zenés amely egészen január 19ig László.
Minden pénteken és szom ber, hogy amikor visszaérke
programokra szeretne kilá áll majd a helyiek rendelke
togatni, annak érdemes zésére. Mint mondta, ez ala baton este utcazenés ren zik Budapestről Érdre vagy
szombaton 17–20 óra között csony költségvetésből szer dezvénnyel várják az itt élő végez itt helyben a munka
jönni – tette hozzá Csőzik veződik, sikerült nagyon kis ket és a nemzetiségi önkor helyén, akkor ki tudjon jönni
pénzből meg valósítani az mányzatok is műsorral ké a családjával, barátaival egy
László.
kicsit jól érezni magát – zár
szülnek.
November 30án, délután adventi programsorozatot.
– Azt is nagyon szeret ta szavait a polgármester.
– A művelődési központ
egy ünnepélyes megnyitót
tart a városvezetés és a he maradványösszegéből lehe ném, ha lenne kolo a Horvát
A következő időszak fellé
lyiek aznap kipróbálhatják a tett erre fordítani, illetve a Nemzetiségi Önkormányzat pőiről és prog ramjairól
korcsolyapályát is. A pálya korcsolyapálya is egy nyo bevonásával, egyeztettem a részleteket hamarosan az
210 négyzetméteren műkö mott díjjal tud majd működ Görög Nemzetiségi Önkor ÉrdMost.hu oldalon olvas
dik majd, egyidejűleg 100 fő ni. Mi igyekeztünk a rendel mányzattal, akik szintén hatnak.
sportolását teszi lehetővé a kezésre álló kis összegből programokkal készülnek.
QQgyl

Adventi programsorozattal lepik meg Érd lakóit a város
főterén, november 30-tól egészen karácsonyig. Szombattól korcsolyapályával várják a mozogni vágyókat a Polgárok Háza előtt, illetve karácsonyi vásár, koncertek és
a hagyományos adventi gyertyagyújtás is szerepel a
programok között.
Nag yszabású adventi
programsorozat indul Érd
főterén a budapesti, a szent
endrei és más városok ha
gyományaihoz hasonlóan –
tudtuk meg Csőzik László
polgármestertől, akivel kilá
togattunk a térre és megnéz
tük a korcsolyapálya telepí
tését.
– Itt a főtéren, az érdi vá
rosháza előtt most egy közel
egy hónapos programsoro
zatot élvezhetnek majd az
érdiek. Lesz korcsolyapálya,
ahol kicsik és nagyok kor
csolyázhatnak egészen jel
képes áron. Ezt a pályát
eg yébként napközben az
óvodásoknak és az iskolá
soknak ingyenesen biztosít
juk, tehát ki tudnak majd ide
látogatni akár a tornaóra
kontójára. Kijön a Magyarok
Érdi Vására, lesznek klasz
szikus bódék, zömmel kará
csonyi árucikkekkel. Lesz
büfé, forralt borozni, teázni
is tudnak majd az érdiek. Az
egészet be fogja lengeni egy
olyan karácsonyi hangulat,
egy atmoszféra, amiről min
denki sokat álmodott már
korábban is Érden. Ez egy
nagy kísérlet, és hogyha be
válik, akkor évről évre újra
megrendezzük – emelte ki
tudósítónknak Csőzik Lász
ló, aki azt is hozzátette, hogy
a vásár november 30án, a
hónap utolsó szombatján

TETő-ZSindEly
SZAküZlET
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AZ ŐSZI ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

HIVATALOK
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Bitumenes zsindely
1589 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely)

Polikarbonát lemez akció!

2990 Ft/m2 (Az akció december 20-ig tart.)

OSB

akciós áron!

KARÁCSONYI SÜTEMÉNY RENDELÉS
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Céges és családi
rendezvényekre
rendelést felveszünk.
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„Kell, hogy legyen Érdnek saját kulturális élete”
Már gyerekkorában a színház és a rendezés felé terelődött és a gyerekeinek is lehetőséget adott, hogy kipróbálhassák magukat gyerekszerepekben. A semmiből
hozott létre magyar nyelvű színházat Beregszászban,
ahol sokaknak ez a társulat adta első színházélményét.
Ezt a missziót ma is folytatja a Magyar Nemzeti Színházban, mert vallja: a színház mindenkinek szól. Vidnyánszky Attilával beszélgettünk.
n Győri Lívia

– A határon túl, Kárpátalján született, ez hogyan befolyásolta az életét, a gyerekkorát? Milyen értékeket kapott szüleitől?
– A család egyik része
gyimesbüki, és mivel dédnagyapámék nem tették le a
hűségesküt Trianon után a
román hatalomra, „átjöttek”,
és Szombathelyen telepedtek le. A család másik fele
Kárpátalján élt, ráadásul
voltak olyanok is a rokonaim
között, akik Amerikába
emigráltak. A szombathelyi
nagyszüleimet kétévente láthattam, mert csak ilyen gyakorisággal lehetett Beregszászból Mag yarországra
utazni, átlépni a határt, és ez
meghatározó élménye volt a
g yerekkoromnak. Anyám
mondta egyszer, hogy átok
ül a családon, mert mindig
szét vagyunk szakítva. A
gyerekkorom ettől függetlenül felhőtlen volt a Beregszász melletti kis faluban,
Nag ymuzsalyban. Édesapám, akit épp most veszítettünk el, az iskola igazgatója volt, gimnáziumépítő,
édesanyám meg magyartanárként gyerekszínjátszószakkört vezetett, jártuk a
falvakat a meseelőadásainkkal. Volt egy kettősség is,
mert apám iskolaigazgatóként párttag volt, akinek hivatalból üldöznie kellett a
karácsonykor betlehemező
gyerekeket, míg anyám a
kárpátaljai betlehemezés újraélesztésének egyik élharcosa volt.

húzni a függönyt január
1-jéig, hogy kívülről ne látszódjon. Január 1-jétől a
szovjet gyerekek is fát állítottak, akkor már ki lehetett
húzni a függönyt. Ebben nőttünk fel, de ilyen abszurd
volt az egész rendszer.

– A nagyszülei itt telepedtek le Szombathelyen, ritkán
láthatta őket. Önök miért
maradtak Kárpátalján?
– Ha átjönnek, a család
egyik fele egyesült volna, a
másik fele meg szétszakad,
apám családja ugyanis ungvári, és minden rokona ott
élt. Később aztán több éven
keresztül mégis próbálkoztunk áttelepülni Magyarországra. Ez is benne volt a
gyerekkoromban, a papírok
összeállítása, a reménykedés, majd a csalódás az elutasítás után. Átokként éltük meg a határt, ami légvonalban négy kilométerre volt
tőlünk, és a közeli dombról
lehetett látni Magyarországot. A sors iróniája, hogy
amikor 1986 után anyámék
megkapták a lehetőséget,
hogy átjöjjenek, már nem
akartak jönni. Öcsémet és
engem a munka hozott át, ő
most agykutatóként dolgozik, éppen a Nemzetivel
szemközt, a Duna másik oldalán. Végül aztán anyámék
is Zuglóban telepedtek le, és
csak nyaranta mentek haza,
a családi ház ott áll üresen.

tudni mondani. Hasonlóképp
van ez a rendezéssel is, ami
hasonlít a pedagógiára.
Néha az ember a saját akaratát rá kell hogy erőszakolja a színészekre, más esetben közös döntések mentén
működünk, de a döntés joga
és felelőssége a rendező kezében van. Azt szoktam
mondani, minden előadás
létrehozása az alkotók szövetségkötése, és akik szövetségre lépnek, elfogadják a
közös szabályokat. Fiatalemberként csapásként éltem
meg, hog y a középiskola
után nem mehetek egyből
rendezői szakra Kijevbe. A
szovjet szabályok szerint
először „rendes” diploma
kellett, és utána kötelező volt
három évet dolgozni a megszerzett végzettség szerint.
Elvégeztem tehát a magyar
szakot Ungváron, ami fontos
alapokat adott, és utána tanítottam Nagymúzsalyban.

– Ugye édesanyja oldaláról ott voltak a meseelőadások, de volt esetleg valamilyen meghatározó színházi
élménye gyerekkorában,
ami erre a pályára terelte?

– Van egy iskolai dolgozat, amit anyám őrizget 14
éves korom óta. Akkor arról
írtam, hogy szeretnék családot, három gyereket és rendező szeretnék lenni. A színművészeti egyetemig előadást összesen hatot láttam,
abból is talán egy volt hivatásos társulat által előadott,
a többi amatőr produkció lehetett. Inkább a film vonzott,
filmrendező szerettem volna
lenni, de Ung váron nyelvi
szakértőként bekerültem
egy forgatásra, és az egésztől elment a kedvem. Amikor
a kijevi főiskola felvételijén
– Szüleihez hasonlóan a döntenem kellett, a színházi
pályáját pedagógusként rendezői asztalra tettem le a
kezdte. Ez a tapasztalat jelentkezésemet.

fajta szigort feltételez. Folyamatosan döntéseket kell
hozni a munkatársakkal
kapcsolatosan, nemeket kell

azt persze senki se tudta,
hogy mi fog következni – az
állam demonstrálni akarta,
hogy kedvező helyzetben
vannak a nemzeti kisebbségek. Mivel a kárpátaljai
százhetvenezres mag yar
kisebbség nem hordozott
semmifajta veszélyt, volt
2–3 szerencsés évünk, amikor pozitív diszkriminációban részesültünk. Iskolák
jöttek létre, lapok, folyóiratok indultak el, illetve ami a
legfontosabb: megalakult
Beregszászon a magyar tanárképző főiskola. Ennek a
felívelő időszaknak a csúcspontján jött a színház ötlete
is, mondván: a szovjet törvények szerint a kisebbségeknek lehet saját színháza is.
Magyar színészosztály indulhatott Kijevben, amelynek végül én lettem a vezetője. Amikor a színház 1993ban „működni” kezdett Beregszászban, már nem létezett a Szovjetunió, a független Ukrajna pedig mélységes gazdasági válságba
omlott. Már senkit sem érdekelt egy kisebbségi színház…
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– Nag y aggodalom volt
számomra a legelején, hogy
százhetvenezer emberből
hogyan tudunk egy tisztességes színészosztályt indítani. Aztán mégis összejött
egy színházravaló, és kiderült, hogy az egyik legjobb
társulat alakult ott meg, később a magyar színházi élet
alapszínészei kerültek ki
onnan. A gond inkább az
volt, hogy mire megérkeztünk Beregszászba, már
nem kellettünk – nem volt
színészlakás, próba- és színházterem, és nem volt fizetésünk se, illetve az enyém egy
kanna benzinre volt elegendő. Akkor azt gondoltam:
csakazértis!

– A közönség hogyan fogadta?

– Amikor 1993-ban a fent
említett körülmények között elkezdődött a hivatásos
színjátszás Kárpátalján,
csináltunk felméréseket.
Kiderült, hog y a nézők
majdnem 70 százaléka életében először látott színházat. Én azt mondtam az embereimnek: ha most őket el– A történet még a Szovjetunióban kezdődött, amely
– Mennyire volt nehéz rontjuk, akkor mi rontjuk el,
de az is igaz, hogy azt foga szétesése előtti években – összeszedni a társulatot?

mennyire van jelen most, a
rendezői vagy éppen igazga– 1993-ben elindította a
– Köztük nem volt ideoló- tói szerepkörében? Szigorú? Beregszászi Illyés Gyula Magiai vita?
gyar Nemzeti Színházat.
– Igazgatóként egy nagy Mennyire volt akkor nehéz a
– Nem igazán. Apám meg- intézmény vezetése majd határon túl magyar színhákötötte ezt a kompromisszu- kétszáz alkalmazottal egy- zat indítani?
mot annak érdekében, hogy
vezethesse azt a magyar iskolát. Mi karácsonykor feldíszítettük a fát, de be kellett

„A legkisebb falu közönsége pont annyit ér, mint a színházi elitből
összeálló közönség Budapesten”
(Fotó: Rózsa Erika/archív)
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ják színháznak tekinteni,
amit mi adunk. Mire elin
dultunk, eltűnt minden tá
mogatás. Azt gondoltam, ha
nincs hol játszanunk Bereg
szászban, akkor tájoljunk.
Minden magyar faluban ját
szottunk, ott éreztem meg
azt, hogy mi az ember fel
adata. Ez hőskor volt –
mondjuk ma, de akkor eb
ben a nyomorban az első
társulatból csak öten ma
radtak, és a második kijevi
mag yar színészosztályra
alapozva működik máig a
társulat. Mai napig hívnak
külföldre rendezni, amit
vissza szoktam utasítani –
az utóbbi jó tíz évben egy
kivételt tettem, amikor
Szentpéterváron rendezhet
tem meg Dosztojevszkijtől a
Bűn és bűnhődést. Ott, Kár
pátalján ébredtem rá, hogy
én csak magyar színházat
akarok csinálni, ennek a
népnek, és a legkisebb falu
közönsége pont annyit ér,
mint a színházi elitből ösz
szeálló közönség Budapes
ten, Moszkvában vagy ép
pen Párizsban. Ennek felis
merése nem volt egyértel
mű, de fontos pont volt az
életemben, egy útnak a kez
dete.

– A hat gyermekéből az
egyik szintén a színházat választotta. Sok színész nyilatkozza, hogy óvja ettől a gyerekét, mert sok a nehézség.
Ön visszatartotta?
– Nem igazán tudtam és
nem is akartam visszatarta
ni őket. Mi egy „vándorcir
kusz” voltunk, az összes szí
nészem összes gyereke ját
szott az előadásaimban. Úgy
gondolom, hogy a színját
szás mindenkinek nagyon
hasznos gyerekkorban, mert
megnyitja a fiatalokat, ki
mernek állni, egymásért dol
goznak, megértik a felelős
ségét annak, hogy teljesíteni
kell. A nagyfiam is játszott,
belőle kutató matematikus
lett, a kisebbik, Ati – aki le
hetett volna focista is, mert
abban is tehetséges volt – a
színészetet választotta: ját
szik és rendez, társulatot
alapított. Ez a szakma bor
zasztóan nehéz, viszont, ha
tehetséges az ember, ha jól
érzi magát, akkor rengeteg
örömöt tud okozni.

– A beregszászi színház
indulásakor nagy volt a felelősség, hiszen sokaknak az
adta az első színházélményét. Ez a misszió megmaradt, mert most, a Nemzetiben lehetőséget ad határon
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túli magyar fiataloknak is megrázóan gyönyörű telt lágban, ahol a képernyőn partján, nagy ajándéknak
arra, hogy színházba jöhes- házas előadásunk, amit a keresztül „lélegzünk”, ahol tekintem.
Máltai Szeretetszolgálattal életünk egy jelentős részét a
senek. Miért fontos ez?
közösen szerveztünk, és a virtuális valóságban éljük,
– Nemrég Érdre költöztek.
– Egyrészt nem tudom el szociális szféra mindkét ol itt minden valódi, emberi. A Mióta élnek itt, mi a benyofogadni, hogy valaki amiatt dala ott volt a nézőtéren – színháznak különleges han mása a városról?
ne tudjon színházba jönni,
mert nem tudja megváltani a
jegyet. Hét évig vezettem a
Csokonai Színházat Debre
cenben, ott azt mondták, a
fiatalok nem jönnek szín
házba. Csináltam egy egy
hetes színházi programot, a

jöttek hajléktalanok és szo gulata van, oda el kell menni
ciális munkások is. Ez is a az embernek, készülni az
élményre, mint egy ünnep
Nemzeti egyik missziója.
re. Ezért nem féltem a szín
– Hogy látja, mi a 21. szá- házat, mert láthatóan az
zadban a színház szerepe? emberek vágynak az élmé
Milyen feladatot tud betölte- nyeknek erre az „igazi”
módjára is. Ezért kell min
ni most egy kőszínház?

– Harmadik éve élünk itt,
hosszú idő után végre a saját
otthonunkban. Apám első
házasságából van egy nővé
rem, aki itt él, így volt egy
példa előttünk. Érd ugyan
nem falu, de nem is annyira
város az rész, ahol mi la
kunk, Kutyavárnál. Nagyon
kényelmes, mellettünk piac,
Érd élhető ilyen szempont
ból. A reggeli dugó azonban
megszokhatatlan. Viszont
minden rosszban van vala
mi jó: amikor a nagyobb gye
rekeket viszem be Pestre,
iskolába, ha máskor nem,
ilyenkor van lehetőség meg
beszélni az életünket. Ha
próbálok, ha sok a hivatali
teendő, van, hogy egy hét is
úgy telik el, hogy csak ezek
a reggelek vannak a gyere
keimmel. Amikor pedig kite
szem őket, és autózok to
vább a Nemzetibe, hangos
köny veket hallgatok. Íg y
nem érzem elpocsékolt idő
nek az „ingázást”.

– Három éve itt él, már
van egy kis rálátása. Hogy
látja az agglomerációs kultúra helyzetét? Mennyire érdemes fenntartani egy kulturális életet itt, vagy inkább
hagyni kell, hogy Budapestre
menjenek kultúrát fogyasztani?
„Minden előadás létrehozása az alkotók szövetségkötése, és akik szövetségre lépnek, elfogadják a kö– Az kivédhetetlen, hogy
zös szabályokat”
(Fotó: Eöri Szabó Zsolt/archív) Budapest felé mozduljanak
az emberek, ez ellen nem
csilláron is lógtak, annyian
– Mindenképpen köze den eszközt megragadni, kell harcolni. De minden te
voltak. A világ egyik legin van a közművelődéshez, a hogy a színház ne csak ke lepülésnek kell hogy legyen
kább színházba járó népe népneveléshez. Félün k vesek luxusa legyen, hanem önazonossága, amit a kultú
vagyunk, tavaly 8 millió je ezektől a kifejezésektől, minél többek számára le rán keresztül lehet építeni.
gyet adtunk el, viszont egy még inkább attól a felelős gyen elérhető ünnep.
Érdnek van identitása, ezt
szűk réteg élvezete ez, rá ségtől, hogy tartalommal
kell erősíteni, erre nagyon jó
adásul az aktív színházba töltsük meg ezeket. A Nem
– Úgy beszél a színházról, a sport, a fesztiválok, az ün
járók csak a lakosság 10 zeti működése és szellemi hogy látszik, ez az élete. De nepek, amikor összejöhet
százalékát teszik ki. Muszáj sége ebben az irányban ha van olyan elfoglaltság, amire nek az érdiek. Kell és szük
a fiatalokkal foglalkozni. tározott úton jár. A mobilte emellett jut ideje, ami kikap- séges, hogy legyen Érdnek
Saját erőből hoztuk létre a lefonos, internetes, szociális csolja?
saját kulturális élete.
„Nemzeti a diákokért prog médiás világ g yerekei a
ramot”, amelynek keretében színházban három órán át
– A Nemzeti Színház és a
– Érdinek érzi már magát?
diákok ingyen látogathat nem kapcsolják be a telefont Magyar Teátrumi Társaság
nak olyan előadásokat a az Egri csillagok, a János vezetése teljesen kitölti az
– Amióta eljöttünk Bereg
Nemzetiben, mint az 56os vitéz, a Csongor és Tünde időmet, kora reggeltől késő szászból, 19 év után most
történetet feldolgozó Tóth vagy a Részegek előadása estig. Ami szabadidőm van, először élünk saját házban,
Ilonka, a klasszikusok közül alatt. Kiszakadnak a való azt a családomnak szente és ez más, mint amikor az
a János vitéz és a Csongor és ságból, és ez az élmény lem. Ők jelentik azt a szige ember csak bérlő valahol, és
Tünde. Elindult a kormány olyan helyen éri őket, ahol tet, amelyre vissza tudok tudja, hogy a helyzete átme
Lázár Ervin programja, közösséggé válnak. A szín húzódni, ahol nyugalom van, neti. Most igénylem, hogy
amely az egész országban házban az a nag yszerű, és a feleségem az a támasz, tudjam, kik laknak körülöt
lehetővé teszi majd az isko hogy együtt örülsz, lelke aki nélkül képtelen volnék tem. Van már törzshelyünk,
lások ingyenes színházba sülsz vagy együtt unatkozol ilyen energiával belevetni van, ahol zöldséget veszünk,
járását. És be kell hozni ismeretlen emberekkel. Eb magam a munkába. Szere meg van, merre sétálunk,
olyan rétegeket is a színház ben a tébolyult világban ez tek pecázni, és ha évente hova járunk állatorvoshoz.
ba, akik nem is gondolják, az a hely, ahol nem lehet csa egyszer magadatik, hogy Otthon érezzük magunkat
hogy jöhetnek. Volt néhány tornát váltani. Egy olyan vi pár órát eltölthetek egy tó Érden.
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Kisvonat és retró nap
az IFÖ szervezésében
Elfogadta költségvetését az ötödik Ifjúsági Önkormányzat, és a fiatalok az idei, illetve a jövő évi programokról is egyeztettek. Az IFÖ idén is 10 millió forinttal
gazdálkodhat, amiből újdonságokat is megvalósítanak ebben a tanévben, sőt, már az adventi időszakra
is meglepetéssel készülnek.
Az alakuló ülés után ezúttal a 10 millió forintos
költségvetést fogadták el az
idei Ifjúsági Önkormányzat
fiatal képviselői. A hétfő
esti ülésre már kész tervekkel és előzetes pénzügyi
felmérésekkel készült a diákpolgármester, Hüse Nikolett. A diákképviselet
tagjai újdonságokkal is készülnek az érdi ifjúságnak
az idei évben, erről a Marianum diák-alpolgármesterét, a sajtókapcsolatokért
felelős Harkai Mártont
kérdeztük.
– Legfőképpen a gimnazistákra fogunk fókuszálni,
mint általában az Ifjúsági
Önkormányzat teszi, de
nem feledkezünk meg az általános iskolásokról sem.
Éppen a közeljövőben, a decemberi adventi vásáron is
ott leszünk, a kisebbeknek
egy kisvasutat tervezünk
indítani, amelyik bejárja a
város főbb pontjait. Idén
sem maradnak el az úszóbérlet-sorsolások, erről is
eg yeztetések folynak. A
terveink között szerepel
még egy retró nap, amikor
az idősebb korosztályt is
megmozgatnánk – emelte
ki a diákalpolgármester.
Hozzátette, hogy az adventi

kisvasúton utazóknak szaloncukorral kedveskednének. A jövő évi retró napon
oldtimer kisautókat állítanának ki, illetve a retró zenéről és hangulatról is gondoskodnának a fiatalok.
– Jövőre szeretnénk megrendezni egy sportnapot,
ami már hagyománynak
mondható. Újdonságként
Trianon 100. évfordulójáról
is megemlékeznénk, erre is
elkülönítettünk pénzt, hogy
néhány diák kiutazhasson
a testvérvárosainkba és
megemlékezést tarthasson
– tette hozzá Harkai Márton.
A hétfői ülésen arányaiban jól be tudták osztani a
fiatalok a rendelkezésükre
álló 10 millió forintot, a költségvetés tervezésében Tetlák Örs alpolgármester is
segédkezett, aki hasznos
ötletekkel bátorította a képviselőket. A már végiggondolt programokra a költségvetésben 8 millió forintot tettek félre, a maradék 2
millió forintot pedig egyelőre tartalékként különítették el. Az IFÖ következő
ülésén már az adventi kisvasút részleteiről tárgyalnak majd a diákképviselők.
nQgyőri

Átalakul a szakképzés

Indul a házhoz menő ágdarálás

Teljesen átalakul a szakképzés rendszere; a törvényjavaslatot múlt kedden fogadta el az Országgyűlés. A Kós
iskolát érintő változásokról Dósa Edit gyakorlatioktatás-vezető beszélt lapunknak.

Hétfőtől az ÉTH házhoz menő ágdarálás szolgáltatást is van, amely pelletkazánt alnyújt a lakosoknak; az ehhez szükséges gép már megér- kalmaz és mulcsos tüzelési
rendszert működtet. A cégkezett, a próbaüzem is megtörtént.
vezető elmondta azt is, hogy
Ez az új szolgáltatás ket- Pató Simon. Mint mondta, a terveik közt szerepel 3–4 kitős célt szolgál: jól jár vele a szabályozást még ki kell sebb teljesítményű ágdaráló
lakos, hiszen nem kell köte- alakítani – többek közt ab- beszerzése is, és ha szükségelnie, elszállíttatnia a nye- ban a vonatkozásban, hogy ges, ezeket is a lakosság rensedéket, és jól jár vele az mekkora lesz az a mennyi- delkezésére bocsátják, jelÉTH is, mivel így a hulladék- ség, amelyet térítésmente- képes térítési díj fejében.
– Azt szeretnénk, ha a
gazdálkodás során új termé- sen darálnak le –, most
ket tudnak kinyerni – ez pe- ugyanis az látszik, hogy zöldhulladék egy része a ladig a mulcs, ami talajtakaró- 3-tól 60 köbméterig van kosoknál maradna, és
nak és fűtőanyagként is igény, ez utóbbi pedig min- mulcsként hasznosítanák,
hasznosítható – tudtuk meg denképp meghaladja azt a hiszen a talajtakarással
mennyiséget, ami még bele- csökken a gyom mennyiséPató Simon cégvezetőtől.
– Ez a gép nagyobb telje- férhet az önkormányzat ge, ezáltal a zöldhulladéké is
– hangsúlyozta Pató Simon,
sítményű, így 8–10 centimé- rendeletébe.
ter vastag ágakat is le tud
Várhatóan évi egy alka- aki bízik benne, hogy ez az
darálni, és megbirkózik a lommal, ingyenesen fogják új szolgáltatás eredményes
kemény- és a puhafával is. biztosítani ezt a szolgálta- lesz mindenki számára.
Arra a kérdésre, hogy várA darálást nem a lakosok, tást a lakosoknak, regiszthanem a munkatársak vég- ráció után – ahogy a házhoz ható-e a jelenleginél gyakozik majd, akik az ingatla- menő lomtalanításkor már ribb házhoz menő zöldhulladék-szállítás, a cég vezető
nokhoz szállítják a szerke- megszokhattuk.
A darálékot, azaz a mul- elmondta: az előírás szerint
zetet. Jelenleg a kísérleti
fázisnál tartunk: ebben az csot vagy otthagyják az in- évi tíz alkalommal kell elévben szeretnénk kialakí- gatlantulajdonosnak – na- szállítani a zöldhulladékot a
tani magát a rendszert. gyon jó takaróanyagot je- lakosoktól. Mivel a zöldjárat
Amit már most látunk, az lenthet a kiskertben –, vagy még nem érkezik ilyen gyaaz, hog y a lakosságnak elszállítják és hasznosítják. korisággal, a szolgáltató biznagy igénye van erre a szol- Erre nézve is vannak már tosítja a hulladékudvar fogáltatásra: az első napokra elképzelések, a darélék lyamatos nyitavatartását –
már nincs a gépnek szabad ugyanis tüzelés céljára is ki- ezt a megoldást a jogszabákapacitása – tette hozzá váló, sok olyan intézmény lyok is lehetővé teszik.

Az új szakképzési törvény
értelmében a 2020/2021-es
tanévtől a szakképző intézményeknek két típusa lesz: a
technikum és a szakképző
iskola (most szakgimnázium
és szakközépiskola). Míg
most a szakgimnázium négyéves, a technikusképzés ötéves lesz. A technikusi vizsga emelt szintű érettséginek
felel majd meg.
A technikum kétéves alapozó képzéssel indul, ezt hároméves szakmai képzés
követi. A szakképző iskolában egyéves lesz az alapozó
képzés.
A szakképzésben részt
vevő diákok tanulmányi ösztöndíjban részesülnek majd,
eredményüktől függő mértékben. (Pölöskei Gáborné
helyettes államtitkár korábban úgy nyilatkozott: a szakképzési ösztöndíj a szakképző iskolák 9. évfolyamában
egységesen 14 ezer forint,
majd a teljesítménytől függően 10 ezer és 50 ezer forint
között lesz azoknak, akik
nem vesznek részt duális
képzésben. A technikumokban a 9. és 10. évfolyamosok
havi 7 ezer forintot kapnak
egységesen, és további juttatásokra is jogosultak. A duális képzésben részt vevők a
minimálbér 25–60 százalékára számíthatnak, ami az
utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet. A sike-

res szakmai vizsgát követően a tanulók vizsgaeredménytől függően 150 ezer és
300 ezer forint közötti összeget kaphatnak.)
A változásokat a 2020/2021es tanévtől felmenő rendszerben vezetik be; a jogszabály
szakaszosan lép hatályba,
legtöbb paragrafusa 2020. január l-jétől hatályos – írja az
MTI.
Az ÉSZC Kós Károly Szakképző Iskolája múlt szerdán
tartotta a Nyitott műhelyek
programját, amelyen a pályaválasztás előtt álló tanulók
megismerkedhettek az iskola
tanműhelyeiben folyó munkával. Ebből az alkalomból
Dósa Edit gyakorlatioktatásvezetőt arról kérdeztük, hogy
a fentieken kívül milyen változások várhatóak az iskolában az új szakképzési törvénynek köszönhetően és mi
az, ami változatlan marad.
Mint megtudtuk, a beiskolázás szempontjából az egyik
legfontosabb dolog, hogy a
felvételi rendszer nem változik, azaz a Kós iskolában továbbra sincs szükség központi írásbelire, csak a tanulmányi átlagot nézik. (Emellett a jelentkezőknek meg kell
felelniük az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is,
csak így nyerhetnek felvételt
a választott képzésre.)
Ami változik, az a szakmák elnevezése: az autósze-

relő új megnevezése gépjármű mechatronikai technikus, a kereskedőből kereskedő és webáruházi technikus
lett, az irodai titkárból pedig
vállalkozás ügyviteli ügyintéző, a közszolgálati ügyintézőből pedig közszolgálati
technikus. Az eladó kereskedelmi értékesítő megnevezést kapott.
Jelentős változást jelent,
hogy a korábbiakkal ellentetében a hároméves szakképző iskola elvégzése után
nappali tagozaton már nem
lesz mód érettségit nyújtó
kétéves képzést végezni. Ezt
a lehetőséget az iskola várhatóan esti képzési rendszerben tudja majd nyújtani a diákoknak.
– A hangsúly a duális oktatáson lesz: a hároméves képzésben a diák nemcsak az iskolában, hanem külső gyakorlaton, vállalatoknál, képzőhelyeken, gazdálkodó
szervezeteknél tölti a gyakorlatát. A szakmatanulásnál a gyakorlat lesz több óraszámban, nem pedig az elmélet – tette hozzá a gyakorlatioktatás-vezető.
A Kós iskola által nyújtott
képzések iránt nagy a kereslet: idén rekordszámú fiatal
jött el az intézmény nyílt napjára, és a Nyitott műhelyek
program is rendkívül népszerű volt; szép számmal akadt
olyan nyolcadikos, aki mindkét rendezvényen részt vett,
hogy még több információhoz
jusson az őt érdeklő szakmákról, képzésekről.

A dél-budai szuperkórház XI. kerületi megépítése mel- ben 16 általános és egy robotlett érvelt hétfői sajtótájékoztatóján Aradszki András, sebészeti, valamint egy hibrid műtőt is kialakítanának.
illetve Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő.
A kórházat úgy tervezték,
László Imre (DK) XI. kerü- rületének KDNP-s képviselő- hogy akár katasztrófahelyleti polgármester pár nappal je hangsúlyozta: a dél-budai zetben is megfelelő egészségkorábban tartott sajtótájé- szuperkórház megépítése ügyi ellátást tudjon biztosítakoztatóján úgy fogalmazott: nemcsak a fővárost, hanem ni. Nagyon fontosnak tartjuk,
azt a 250 milliárd forintot, az agglomeráció délnyugati hogy mind műszakilag, mind
amibe a létesítmény felépíté- régióját is ellátná; e települé- a szakemberállomány tekinse kerül, racionálisabban is sek lakói joggal várják el, tetében ezek a feltételek teljefel lehetne használni, például hogy magas színvonalú, jó süljenek – hangsúlyozta a
50 milliárdból a Szent Imre- közösségi közlekedési kap- politikus, megjegyezve: a
kórház sokprofilú intézmény- csolatokkal rendelkező és centrumintézmény mind műnyé válhatna, 200 milliárdból biztos kórházi ellátásban ré- szakilag, mind ellátásbiztonság szempontjából éllovas, az
pedig a jelenleg méltatlan szesüljenek a jövőben.
– Az új kórház egykapus ország számára kulcspozícikörülmények között működő
Szent János-kórház területén rendszerű, 24 órás sürgőssé- ót biztosító intézmény lenne,
épülhetne egy minden igényt gi ellátást, gyermek- és fel- amire nagy szükség volna az
kielégítő új budai egészség- nőttellátást is biztosítana, és adott települések ellátása éraz intézményen belül mint- dekében.
ügyi központ.
Csenger-Zalán Zsolt, Pest
Aradszki András, Pest egy 300 ágyas gyermekrészmegye 1. számú választóke- leg működne. Az intézmény- megye 2. választókerületé-

nek fideszes képviselője arról beszélt, hogy a kórházat
nem véletlenül tervezték oda,
ahova: az intézmény három
autópálya, az M7, az M1 és az
M0-s találkozásánál épülne
meg, de az M0-s körgyűrű miatt gyakorlatilag az egész
ország elérhetővé válna.
Hangsúlyozta azt is: a
Szent Imre kórház, illetve a
Szent János kórház fejlesztésével nem megoldható a mostani helyzet.
– Ahhoz, hogy a János kórházat fokozatosan meg lehessen újítani, először osztályokat kell átköltöztetni, ehhez
pedig az szükséges, hogy
megépüljön a szuperkórház
– tette hozzá.
Aradszki András hozzátette még: a centrumkórház

megépítése nem a levegőben
lóg, választókerülete települései jelentős mértékben fejlesztették alapellátásaikat –
Érden például megújultak a
rendelők és a szakrendelő is.
Ezek során azzal számoltak,
hogy e folyamat csúcsa a kórházi betegellátás XXI. századi színvonalon történő kialakítása lesz.
– Ha elmarad a centrumkórház-beruházás, e fejlesztések jelentősége, kapacitása, és a kórházépítés elmaradásán keresztül a szakszerűsége is csorbát szenved, annak ellenére, hogy az ott dolgozók áldozatos munkájukkal eredményesen szolgálják
Érd és a többi település betegeinek ellátását – hangsúlyozta.
n Á. K.
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A darálék, azaz a mulcs talajtakarónak és fűtőanyagként is hasznosítható
(Fotó: Á. K.)
– A lakosok nyilván azt
igénylik, hogy a szolgáltató
a helyszínről gyűjtse össze
gyakrabban a zöldhulladékot. Ha ez nem történik meg,
előfordul, hogy a kommunális kukába teszik a nyesedéket. Ezért úgy gondoljuk: ha
gyakrabban gyűjtjük be a
zöldhulladékot, éves szinten

e mennyiségek nem jelennek
majd meg többletként. Azt,
hogy a többszöri szállítás
milyen pluszköltséget jelenthet és annak a fedezetét hogyan tudjuk előállítani, még
át kell gondolni. Egy biztos:
gép és ember rendelkezésre
áll – zárta szavait.
QQÁdÁm K.

Ismét meglepték a Habilitációs Központot
Második alkalommal kapott tartós élelmiszerekből álló
ajándékcsomagot a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ egy helyi kötődésű, gabonakereskedelemmel foglalkozó cég munkatársaitól. A csomagokat ünnepélyes
keretek között át is adták az ellátottaknak.

nQÁdÁm Katalin

Aradszki András: kell a szuperkórház

| 2019. november 27. |

Tartós élelmiszerekkel és
édességgel lepték meg a Cargill Magyarország Zrt. munkatársai a Dr. Dizseri Tamás
Habilitációs Központ fiataljait. A vállalat ügyvezető
igazgatója és több ott dolgozó érdi kötődésű, így nem
volt kérdés számukra, hogy
helyben keresnek egy szervezetet, ahol valami jót tehetnek. A gabonakereskedelemmel foglalkozó cég magyarországi vezetője, Berkes Gábor hangsúlyozta,
nagyon fontos számukra,
hogy munkavállalóik társadalmi felelősséget vállaljanak és segítsenek, ahol tudnak, helyi szinten is.
– A cégünknél minden évben van egy meghatározott
keret a munkavállalóink idejéből és a vállalat költségvetéséből, amit társadalmi aktivitásokra fordítunk. Idén
második alkalommal támogattuk az érdi Dr. Dizseri

Tamás Habilitációs Központot. Tavaly eg y velünk
eg yüttműködő alapítvány
hívta fel a figyelmünket erre
az intézményre, először élelmiszert, majd bútort adományoztunk. Most ismét lehetőségünk volt idehozni az ajándékcsomagokat és a tavalyi
vásárhoz hasonlóan idén is
szeretettel várjuk az ellátottak által készített termékeket az irodánkban. Nagyon
jó visszajelzéseket kaptunk
a dolgozóktól is, a termékeket is nagyon szerették –
mondta el lapunknak Berkes
Gábor elnök-vezérigazgató.
A Habilitációs Központban immár hag yomány,
hogy az ellátottak különböző
használati tárgyakat, kerámiákat, az ünnep közeledtével karácsonyfadíszeket készítenek. Ezeket a termékeket nagyobb cégekhez viszik, így a most adományozóhoz is újra visszatérnek

karácsony előtt, ahol már a
tavalyi évben is nagyon pozitív volt a visszajelzés.
– A vállalat azért tartja
nagyon fontosnak, hogy a
munkavállalók ilyen társadalmi tevékenységekben
részt veg yenek, hog y ne
csak a folyamatos munkahelyi hatásoknak legyünk kitéve, hanem vegyük észre, mi
van körülöttünk, hol tudunk
segíteni. Minden hónapban
van ilyen aktivitásunk, fát
ültetünk, óvodakerítést festünk, futópályát készítünk,
hajléktalanközpontot újítottunk meg – tette hozzá az
elnök-vezérigazgató.
Az eseményen Csőzik
László polgármester is jelen
volt és köszönetét fejezte ki
az ellátottak nevében is a jótékonysági akcióért.
A Szociális Gondozó Központ intézményvezetőjétől,
Bertalan Ildikótól megtudtuk, hogy folyamatosan igyekeznek újítgatni, szépítgetni
a Habilitációs Központ épületét, de még több fejlesztésre van szükség.
– Szükség lenne egy nagyobb infrastuktúrafejlesz-

Édes meglepetésben részesültek a központ ellátottjai
tésre, elavult a tető, az ablakok, az épületgépészeti technikák. Szeretnénk a profilt is
kiszélesíteni, kacérkodunk
azzal a gondolattal, hogy a
gyermekek felé is nyitnánk,
de ehhez is meg kell teremteni a megfelelő körülményeket, belső átalakításokra van
szükség – hangsúlyozta Bertalan Ildikó.
Az intézményvezető lapunknak beszámolt arról is,

(Fotó: Gy. L.)

hog y nemrég pályázatot
nyújtottak be egy alapítvány felhívására, amelyen
500 ezer forintot nyertek el.
Ezt egészítette ki további
500 ezer forinttal Érd önkormányzata is, így most
több mint 1 millió forint áll
rendelkezésükre, amiből
fejlesztő eszközöket és
használati tárgyakat tudnak beszerezni.
QQgyőri

kultúra

Az öröklét 50 árnyalata

Emlékezés egy geográfusra

Egy alternatív valóság tájképei

Kihirdették az IRKA idei pályázatának eredményét.
A nyertes költőket és írókat – a hagyományokhoz híven
– újra az érdi és környékbeli képzőművészek alkotá
saival díjazták.

Fábián Tamásra, az Etiópiában tragikus körülmények
között elhunyt geográfusra emlékeztek a Magyar Föld
rajzi Múzeumban egy tárló fölavatásával és dr. Szilassi
Péter és Gruber László előadásaival. Az est második
részében dr. Vargyas Gábor etnográfus beszélt a vietna
mi brú törzs körében végzett kutatásairól.

– Valóban ezer szállal kö
A tavaly Munkácsy-díjjal kitüntetett Hajdú Kinga festőművésznek nyílt tárlata az Érdi Galériában. A kiállítás tődöm a városhoz, ezért is
több érdekességet is kínált a megjelent közönségnek örülök ennek a lehetőségnek
– mondta a megnyitó előtt –,
magukon a műveken kívül is.
s ajánlom ezt a tárlatot az
– A kérdés az volt, hogy a érdi közönségnek. Az egyik
Azt nem mondhatjuk, hogy
Hajdú Kinga teljesen isme képzőművészet vagy a színé terembe olyan művek kerül
retlen lenne a helyi művé szet felé vegye az irányt a tek, amelyeket ők láthatnak
szetkedvelő közönség köré lány – mondta egy interjú először, a másik helyiségnek
ben, hiszen a Téli tárlatokon ban a díszlettervező festő ezeknek a közvetlen előzmé
többnyire szerepelnek mun művész, aki mindkét világ nyei kaptak helyet. Szerin
kái. Ahhoz képest viszont, ban otthon volt. – Rajzait tem közönségbarát képek
hogy tízéves kora óta él a megnézve számomra nem ezek, amelyek megszólítják
városban, sokak számára volt kétséges, pedig szavalt és talán el is gondolkodtat
meglepő, hogy ez az első ön is a látogatáson, hogy Kin ják a nézőt, bízom benne,
álló bemutatkozása. Ráadá gának minden gyakorlatlan hogy így lesz, mert az em
sul művészi pályájának kez sága ellenére kiváló rajz bernek az otthonában bemu
detei is itt g yökereznek, készsége van, bátorítottam tatkozni mindig különleges
nemcsak azért, mert itteni hát, hogy inkább errefelé élmény és felelősség is egy
ben.
iskolában készítette első ké orientálódjon.
Különlegessége volt a tár
A vélemény beigazolódott,
peit, faliújságillusztrációit,
aszfaltrajzait, de azért is, Hajdú Kingából festőművész latnyitónak, hogy ezúttal
mert „pályaválasztási ta lett, szép sikerek vannak a nem szakember, mondjuk
nácsadásra” is az éppen e háta mögött, s maga is mű egy művészettörténész vagy
megnyitó napján elhunyt vészpalántákat oktat már pályatárs, méltatta a mű
Wegenast Róberthez aján hosszú ideje. S műveivel elju vészt és adott útmutatót a
képek értelmezéséhez. A fel
tott végre Érdre is.
lotta be egy ismerős.
adatot az alkotó 19 éves leá
nya, Kósa Rozália vállalta
magára, pontosabban ő
ajánlkozott, pedig a képző
művészethez csak annyi a
köze, hogy szülei művei kö
zött él – hiszen a papa, Kósa
János is Munkácsydíjas
festőművész –, de ő maga po
litológusnak tanul.
Joggal számíthattunk te
hát arra, hogy a képek mél
tatója ugyanolyan szemmel
tekint az alkotásokra, mint
mi magunk, s ezáltal kézzel
fogható fogódzót tud nyújta
ni Hajdú Kinga világának
megismeréséhez. Várakozá
sunkban nem is csalódtunk,
mert Kósa Rozália érzékle
Hajdú Kinga: Bújócska
(Fotók: M.N.P.) tesen világította meg a mű és

Az „Öröklét?” volt a pályázat idei – s mint utóbb kiderült –, húsbavágóan aktuális
témája. A díjkiosztón már
lehetett tudni: Wegenast Róbert nincs többé. „Ez nem te
vagy... Volt még álmod,/ s
most ki tudja, merre mész..?/
Nem lehetett volna várnod..?/
Búcsúszókat nem találok.../
Keresgélem a világot,/ amelyikben újra élsz...” – idézte
az IRKA egyik tagja, Dylan
D. Tides költeményét Daróci Lajosné Márta, az egyesület elnöke, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy nemrégiben, november 13-án
ünnepeltük a magyar nyelv
napját, aminek célja, hogy
ráirányítsa a közfigyelmet a
magyar nép szellemi-kulturális örökségére és a nemzeti identitás alapját jelentő
magyar nyelvre.
A díjkiosztón aztán kiderült, hogy a beérkezett pályaművek különböző megközelítéssel, műfajban és
hangnemben fogták meg a
téma lényegét. A fődíjasok
között sem volt ez másként.
A gödöllői egyetemista, Pálfi F. Nándor például a barátság örökkévalóságáról írt,
míg Kovács F. István azt
vetette papírra, Gozsdu Elek
hogyan ismerhette meg II.
Lajos és a mohácsi vész történetét.
– Mióta ember él a földön,
mindig is foglalkoztatta az
örök élet. A mesékben az élet

vize feltámasztja szeretteinket, vagy ilyen a minden sebet beforrasztó varázsfű, a
halottaiból feltámadó főnixmadár, de a különböző vallások ígéretei: a halállal nem
ér véget az élet, jön a büntetés vagy a jutalom. Máshol a
reinkarnációval kecsegtetnek, hogy visszatérünk valamilyen formában. Elég nehéz elfogadni, hogy az a sok
gondolat, érzés, törekvés, filozófia, művészeti vagy kulturális tudás, tudományos
ismeret mind eltűnjön –
mondta el a témával kapcsolatban Daróciné az esten.
– Hasson a szívre, az agyra, adjon az egyéniségemhez valamit, legyen felejthetetlen, ne engedjen el, tartson fogva. Hogy újra és újra
elolvassam. Valami végtelent idéz fel a költészet, persze a szavak metaforikus
varázsa, többszörös dimenziója elengedhetetlen, Mint
egy jó festmény vagy zene.
Ahányszor látom, hallom, olvasom, mindig mond valami
újat – fejtette ki az IRKA elnöke, aki a két fődíj mellett
több arany, ezüst és bronz
fokozatot, valamint elismerő okleveleket is átadott
mind a vers, mind a próza
kategóriájában. A pályázat
teljes díjlistája megtalálható az erdmost.hu-n, az Érd
Fm 101,3-on pedig meghallgathatják a két fődíjassal
készült interjút.
Q JAN

A földrajzi expedíciók során az utazókra nem csak a
régi időkben leselkedtek veszélyek, amikor például harcias nomád törzsekről lehetett tartani, manapság a helyi háborúk, a terrorizmus
miatt lehet kockázatos egyegy távoli országba utazni.
Amikor szegedi kutatók –
köztük Fábián Tamás geográfus és dr. Szabad Gábor
orvos – Etiópiába szerveztek
utat 2012-ben, az előzetes információk szerint az adott
térség, az Erta Ale vulkán
környéke nem minősült veszélyesnek, ennek ellenére a
csoportnak voltak fegyveres
kísérői is.
A páratlanul látványosnak tartott vulkánhoz közeli
táborban több külföldi csoport is éjszakázott, amikor
feg y veres terroristák támadtak rájuk és nyitottak
tüzet, a magyarok közül ketten, Fábián Tamás (53) és
Szabad Gábor (39) életüket
vesztették.
Csöppet sem örömteli, ha
egy múzeum gyűjteménye
ilyen okokból gyarapszik, de
hol másutt lehetne méltó emléket állítani egy tragikus
halált halt földrajztudósnak,
mint a Magyar Földrajzi Múzeumban azzal, hogy a láto-

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika
Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése
Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek
altatásban is
dr. nÉmeth ákos
ÉrsebÉsz, főorVos
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Érd, Ribizke utca 8.

egész évben
folyamatosan.
Rönkben, ömlesztve,
kalodában.
Óriási választék,
kedvező árak.

Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.hu

346742

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

facebook.com/erdibeta

AA5836732

346555

ÉRDI BÉTA KKT.

QQ–y–

A PolY–ArT
AlAPÍTVánY

346512

CsÜtÖrtÖk 17–19 óra
Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-med bt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117
10–18 óra között

gatók olvashatnak a geográfus munkásságáról és megtekinthetik használati tárgyait. S hogy a látottakhoz
bővebb ismereteket is tudjunk kapcsolni, ebben segítettek nekünk a kollégák –
dr. Szilassi Péter, a Szegedi
Tudományegyetem docense
és Gruber László bonyhádi
gimnáziumi tanár, akik
mindketten részt vettek
azon a szerencsétlen véget
ért utazáson, csak néhány
nappal korábban haza kellett térniük – előadásai,
amelyekben felidézték Fábián Tamás szakmai életútját
s azt az emlékexpedíciót,
amit hat évvel a tragédia
után szerveztek Etiópiába, a
természeti csodákban rendkívül gazdag, de megélhetés
szempontjából a világ egyik
legszegényebb országába.
Az út során természetesen
fölkeresték az Erta Ale vulkánt is.
A második felvonásban
dr. Vargyas Gábor antropológustól hallottunk számos
érdekességet a Vietnamban
élő brú törzsről, amelynek
életét mintegy másfél éven
át tanulmányozta. Velük élt,
velük dolgozott, részese volt
mindennapjaiknak – az antropológus munkája már

csak ilyen, illetve még ilyenebb, hiszen ahhoz, hogy
bármit megtudjon vendéglátóiról, el kellett sajátítania a
nyelvüket, úgy, hogy az írásbeliséget nem ismerik, maradt hát a hallás utáni memorizálás és persze a napi
gyakorlás. Ott-tartózkodásának végére Vargyas Gábor már arra is képes volt,
hogy 26 órás életinterjút készítsen brú nyelven a szállásadójával.
A brú törzs egy az ország
54 nemzetisége közül, az annak idején létező két Vietnam határán, Laoszhoz közel él, s mintegy 80 ezer lelket számlál, s nagyjából
ugyanennyit Laoszban. A
népcsoport innen, Európából nézve – ahogy ezt az előadó felvételei is mutatták –
igen szegényes és mostoha
körülmények között él. Irtásos módszerrel művelik az
őserdőtől elragadott földjeiket, ahol rizst termesztenek,
aztán néhány év után fölhagynak a tábla művelésével
– új darabot vesznek birtokba –, hogy a természet regenerálja önmagát.
A számunkra különleges
gazdálkodási mód bemutatásán kívül az előadó bepillantást nyújtott a brúk nem
kevésbé érdekes vallási szokásaiba is, megtudhattuk,
kiből lehet sámán s mi a szerepe a közösség életében,
milyen szertartásokat tartanak.

TiszTeleTTel
MeghÍVjA
önT és BAráTAiT
A szePes gYUlA
MűvelőDési
közPonTBA
hagyományos csoportos tárlatára
2019. december 13-án, pénteken 18 órára
A kiállítást megnyitja:
TAKA� CS PE� TER műgyűjtő
Közreműködik:
Deák Mihály előadóművész, Szabóné Bán Ildikó és Habos László

Megtekinthető 2020. február 4-ig a művelődési központ nyitvatartási idejében. E� rd, Alsó utca 9.
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A kiállítást rendhagyó módon Hajdú Kinga (b) lánya, Kósa Rozália (j)
nyitotta meg
a befogadó találkozását, az
érzelmek és az értelem sze
repét – amelyek olykor üt
köznek vagy éppen kiegészí
tik egymást – ebben a folya
matban.
A Mi házunk sorozat ké
peiről például valószínűleg
mi is ugyanazt gondoltuk,
legfeljebb nem fogalmaztuk
meg így: „egyszerre kötőd
nek a helyhez, ahol élünk és
a tágabban értelmezett vilá
gunkhoz. Az univerzum ho
mogén, egységes mezőjét
apró, miniatúraszerű tájak
törik meg, bepillantást en
gednek egy személyes térbe,
a közvetlen közelinek a nagy
egészbe történő beágyazá
sába. Érdekes, hogy ezekre
az apró világrészletekre,
életképtöredékekre kívülről
nyerhetünk betekintést”.
De ugyanúgy kaptunk kul
csot a Mag sorozathoz,
amely fontos állomása Hajdú
Kinga művészetének, hiszen
szentelt már neki egy önálló
tárlatot is, s melynek darab
jai egy alternatív valóság lá

tomásos tájképei. A méltató
g yermek szerint: „tőlünk
függetlenül, térben és időben
megfoghatatlanul, de mégis
permanens módon létező vi
lágok felkavaró modelljei
ezek”.
Legújabb képein a kör for
mából – mag – a négyzetes
megjelenítés felé fordul Haj
dú Kinga, visszatér a nyers
anyaghoz, a földi és a Földön
túli kapcsolatához, de ez az
alakzatváltás „mégsem je
lenti az univerzális világ le
szűkítését, hiszen ez a di
menzió is annak szerves ré
sze, ahol a természet törvé
nyei uralkodnak, a sár, a vér,
a nyers küzdelem”.
– E két világ kapcsolata
kerül figyelmünk központjá
ba, az átjárhatóság az uni
verzumok között, ahogy a
természet törvényszerűsé
gei a szellemi világ beszűrő
désének hatására kiegészül
nek az emberi természet
törvényeivel – mondta édes
anyja képi világáról Kósa
Rozália.
n M. Nagy

Mobil: 06/30 966-7562
csomor@konyvelopartner.hu
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Zenei hangolódás az ünnepekre

Elhunyt Wegenast Róbert

(1930–2019)

Életének 90. évében, november 22-én rövid betegség
után elhunyt Wegenast Róbert, Érd város művészeti díjával, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével kitüntetett díszlettervező, festőművész.

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK

az Érdi Kamarazenekar
ADVENTI HANGVERSENYÉRE
2019. december 15-én (vasárnap) 16 órára
a Thököly utcai Evangélikus Templomba

MŰSOR:
1. J. S. Bach: 3. D-dúr zenekari szvit (BWV 1068)
2. Dietrich Buxtehude: Karácsonyi kantáta – „Das newgebohrne
Kindelein”(BuxWV 13)
Közreműködik: Vox Insana Kamarakórus
3. F. Mendelssohn: h-moll vonósszimfónia No. 10
4. F. Mendelssohn: Denn er hat seinen Engeln
Vajda János: Kolinda
a cappella darabok a Vox Insana Kamarakórus előadásában
5. F. Mendelssohn: 42. Zsoltár – kantáta szoprán hangra, kórusra
és kamarazenekarra
Szólista: Göncz Renáta szoprán
Koncertmester: Czidorné Kerecsányi Erika
Vezényel: Orosz Dóra és Tőri Csaba
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
A zenekar fő támogatója az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola

Emberfestő – szerette magát ekként meghatározni, s
ezt több nézőpontból értelmezni: „A világ leképzése
tesz engem emberré. Látom,
hogy különböző élőlények
tudnak táncolni, énekelni,
mímelni, szőni, építeni és
rombolni, de olyan képet készíteni, amit elébb a képzeletében hordoz, csak az ember képes … Az ember számára az ember szebb és
mélyértelműbb, mint a formák, a színek és a fraktúrák
legrafináltabb elvegyülése.
Az emberi arcon több tudat
mögötti absztrakció sejlik,

Az újvárosi Jézus Szíve-templomban idén is, mint ahogy
már évek óta, koncertekkel lehet ünnepi hangulatba kerülni az adventi időszakban. A vasárnapi misék után,
illetve közben minden héten más-más kórus lép fel itt.

az az információtömeg, amit
a világháló kínál, ahonnan
begyűjtötte, pontosította ismereteit történelmi regényéhez. Ugyanakkor konzervatív is volt, elborzadva figyelte a technika eluralkodását
világunkon, az emberi kapcsolatokat féltette, létezésünk folyamatosságát:
„Ülök a műteremben a nagyobb állvány előtt. Az enyhén meghajlott lemez íve úgy
feszül a látóterem köré, mint
egy parabolatükör. A sötét
alapból úgy sejlenek elő a női
arcok, akár álmaimban. A
képen most minden akaratlanul és nélkülem épül, olyan
érzésem van, mintha egy
végtelenül régen meglévő,
ezerszer látott művet másolnék. A hüvelykujjammal lá-

Krausz Lajosné Katalin,
az események egyik szervezője lapunknak elmondta,
hogy az első alkalommal,
december 1-jén, vasárnap
az esti mise után, 19 órakor
az a törökbálinti Lendvay
Károly Férfikórus ad koncertet, akik tavaly a Lovagrend 900 éves évfordulója
alkalmából szervezett konferencián és emlékesten
olyan nagy sikert arattak,
hogy meghívták őket jövőre
Olaszországba, a templomos lovagrendhez. A december 1-jei koncertjükön
Tóth Csaba karnagy vezényel és Papp Gyula kíséri
majd őket zongorán.
December 8-án a 2007-ben
megalakult Rosenbrücke
Német Nemzetiségi Énekkar
fog koncertezni ugyanitt,
akik nemcsak a népdalkinccsel, de a sváb egyházi
énekek felelevenítésével is
próbálják a sváb hagyományokat életben tartani. Az
Erdőközi Máté karnagy ve-

zette énekkar a koncerten
két dal erejéig kiegészül a
Pumukli óvodásaival is.
Mivel az Érd-újvárosi Jézus Szíve Plébániának saját
kamarakórusa is van, ők is
koncertet adnak majd advent 3. vasárnapján. Műsorukban, ami kivételesen
nem a mise után, hanem
közben hangzik majd el, egy
francia zeneszerző külön az
ő számukra írt miséjét fogják elénekelni ősbemutatóként magyarul. Krausz Lajosné hozzátette, hogy nemcsak ezt, de a repertoárjukon szereplő többi, klasszikus darabot is magyar nyelven fogják megszólaltatni
annak érdekében, hogy a
közönség ne csak hallja, de
meg is értse azok mondanivalóját. A mise után rövid
orgonahang versennyel is
készül karnagyuk.
A karácsony előtti utolsó
adventi vasárnap estéjén a
Szirmok Női Kar lép fel
ugyanitt, akik idén ünnepel-

ték megalapításuk 35. évfordulóját, és akik rendre
arany minősítést szereznek
országos pedagóguskar-találkozókon, illetve akik számára Karai József megzenésítette Csuka Zoltán
egyik költeményét.
– Amikor zenélünk vagy
éneklünk, a gondolataink
kiszabadulnak a napi mókuskerékből – vallja Krausz
Lajosné. – A koncertek legszebb, legfelemelőbb pillanatai számomra talán azok,
amikor a végén a karnagyok bevonják a közönséget, akik lehet, hogy az elején még csak halkan, viszszafogottan, de aztán egyre
bátrabban és felszabadultabban énekelnek az énekkarokkal együtt. Fontos legalább ilyenkor, az ünnepekre készülve egy kicsit megállni, lassítani. Éppen ezért,
aki tud, jöjjön el a koncertekre, nemcsak hallgatni
bennünket, hanem énekelni
is velünk együtt, hogy egy
kicsit a lelkünket is ünneplőbe öltöztethessük a zene
segítségével – teszi hozzá
Katalin.
QQnoi

Karácsonyi Ajándékgyár
felnőtteknek

Parkvárosi
Közösségi
Ház

Igényes ajándékok készítése 16 éven felülieknek

2019. december 7. (szombat), 15.00
Válaszd ki!
Regisztrálj!
Emberfestő – szerette magát ekként meghatározni
mint a legkiagyaltabb, legmegdöbbentőbb vagy naivan
ösztönös performance-on.”
Ezért érdekelte szenvedélyesen minden, a világot
akarta megérteni az embereken keresztül. Erről szólt
a színház is, erről a festészet. A zene, amit szenvedélyesen és nagyon értőn szeretett. A költészet, a szépírás, amit maga is művelt. És
a könyvek, főleg a világ titkaiban eligazítók. Nyitott
volt az újdonságokra elméletben és a gyakorlatban is.
Nem volt már fiatal, amikor a
számítógép mindennapi segédeszközünkké vált, mégis
érdekelték a képszerkesztési lehetőségek, lenyűgözte

(Fotó: M.N.P.)

gyan eltörlöm a festéket az
asszony arcán, a kemény vonások puhán belesimulnak a
mélybarna alapba. Amit
most festek, az jó, mert megmutat valamit, amit szavakkal elmondani nem lehetne,
ilyenkor úgy érzem, fogják a
kezem. Postás vagyok csak,
aki üzenetet hoz. Az álmaim,
a bennem lepergő filmek, a
felszínre törő sejtések, a történetecskékké kódolt érzések, mind, mind csak üzenetek…”
A végére a szavak könyörtelenül múlt időbe fordulnak.
Csak emlékeinkben vagy
már jelen. De sóváran várjuk
üzeneteidet.
QQM. Nagy Péter

Fizesd be!
Gyere el!
Készítsd el!
Vidd haza!

Részvételi díj: 4000 Ft/foglalkozás
Helyszín: Parkvárosi Közösségi Ház (2030 Érd, Gépész u. 14.)
A férőhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezést a regisztráció sorrendjében fogadjuk el!
Regisztráció a helyszínen, személyesen november 29-ig.
Bővebb információ a Facebook-on és a szepesmk.hu oldalon.

356664

MEGHÍVÓ

Utolsó kiállításának azt a
címet adta: Ergo sum 88.
„Fest, ír, azaz gondolkodik a
világról, tehát van” – írtam a
tudósításomban akkor. Most
mindezt múlt időbe kellene
tenni, de sehogy sem akar
összeállni az a mondat.
Nagyon jelen idejű még
minden vele kapcsolatban, a
beszélgetések, a viták olykor, a sokadszorra is szívesen és érdeklődve hallgatott
történetek, egy hosszú és
gazdag élet lenyomatai. Jelen idejű minden, ami egy
húszéves ismeretséget barátsággá – atyainak nevezték valamikor az ilyet –
emel.
Az együtt töltött órák, esték emlékeiből és nem kevésbé az inkább novellafüzérnek, mint naplónak nevezhető memoárjából, amelyen az
utóbbi években dolgozott,
rajzolódik ki egy XX. századi alkotó-gondolkodó ember
alakja, akit nevezhetnénk
akár kései reneszánsz embernek vagy polihisztornak,
ha nem akarnánk elkerülni
a közhelyesség csapdáját.
Fölidéződik festői eszmélése, színházi pályája Egertől,
Kaposváron át Miskolcig,
majd a budapesti József Attila Színházig és a Magyar Televízióig. De tudjuk, olvashatjuk róla, hogy milyen eszmék és kik formálták művészi pályáját vagy azt, hogyan
nem lett belőle nonfiguratív
festő, hogy milyen a viszonya a nőkhöz egy aktfestőként jegyzett művésznek, s
hogy mit gondol például Jézusról s a világ más fontos
dolgairól.
Szívesen mesélt az életéről, a jól ismert, de mindig
kritikusan szemlélt színházi
világról, gyerekkorról, fiatalságról, szerelmekről, átélt korszakokról. Pedig a
társasági emberként kedvelt
ismerősöket, barátokat szívesen maga köré gyűjtő, asztaltársaságot szervező művész alapjában szemérmes,
bezárkózó személyiség –
volt. Leginkább intim munkahelynek nevezhető, de
akár rejtekhelynek is mondható műtermének magányában alkotott műveiben volt
képes kitárulkozni igazán.
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műsor

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
KAMARATEREM
Valahonnan valahová
Szabó Márta fotókiállítása
Megtekinthető december 10-ig
KLUBÉLET
Kertbarát kör
Adventi koszorúkészítés
Régi Parkvárosi Közösségi Ház,
2030 Érd, Alsó u. 9.
Bajcsy-Zsilinszky út 206–208.
Tel.: 06 23 365 490
November 29-én, pénteken 17 órakor
szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, pén- Irodalomkedvelők Klubja
tek zárva; kedd-szerda 8.30–16 óráig; A Poly-Art kiállításának megnyitójához kapcsolódóan
csütörtök 12–19 óráig. A pénztári
December 13-án, pénteken 18 órakor
nyitvatartáson kívül az előadások
Kézműves klub
előtt 1 órával!
Ünnepi készülődés
PROGRAM
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u.
Brumi és a Mikulás
2/B.
A Fabula Bábszínház bábjátéka
December 21-én, szombaton 10–12
Belépő 900 Ft
óráig
December 5-én, csütörtökön 17.30
Fazekas-keramikus szakkör
órakor
Hétfőnként 18–19.30 óráig
Baba-mama börze
Meridiántorna
Használt gyermekruhák cseréjeMinden hétfőn és kedden 9 órakor
vására
Szövőszakkör
December 7-én, szombaton 9–12
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u.
óráig
2/B.
ELŐZETES
Szerdánként 15.30–18 óráig
Poly-Art csoportos kiállítás
Guzsalyas Kézimunka Szakkör
A kiállítást megnyitja Takács Péter
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u.
műgyűjtő. Közreműködik Deák
2/B.
Mihály előadóművész, Szabóné
Csütörtökönként 15.30–18 óráig
Bán Ildikó zongora, valamint Habos Érdi Hungarikum Klub – Érdikum
László vers
Minden hónap második csütörtökén
December 13-án, pénteken 18 órakor 18 órakor
KIÁLLÍTÁS
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők kulturális,
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
közművelődési alaptevékenységgel
A Határtalan képzelet
összeegyeztethető célokra.
Információ:
Gyöngymanufaktúra, avagy Veres
Cseke Gabriella 06-23-365-490/102
Ági és Szabó József kiállítása
Megtekinthető december 10-ig
PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118
Állati képek
Kasza Gábor – pillanatok és portrék kozossegihaz@szepesmk.hu
az állatok világából
PROGRAM
Megtekinthető november hónapban Mikulás-les

A Csiga-duó gyerekkoncertje. Részletek a Facebookon
November 29-én, pénteken 10 órakor
A természet képei
Nagy Albert fotókiállítás-megnyitója
November 30-án, szombaton 16
órakor
Karácsonyi Ajándékgyár
Részletek a Facebookon
December 7-én, szombaton 15 órakor
HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna 9 órakor
Hozd a kezed!
Kerámia szakkör 16.30 órakor
Zumba 18.30 órakor
SZERDÁNKÉNT
Senior torna 8.30 órakor
Kerekítő
Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45
órakor
Szenior Örömtánc
14 órakor haladóknak
Zsírégető erősítés 19 órakor
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Zumba 18.30 órakor
PÉNTEKENKÉNT
Senior torna 8.30 órakor
Ringató 9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes. 14 órakor
Így tedd rá!
Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu

Nyitvatartás:
Hétfő szünnap, kedd-péntek 10–18
óráig, szombat-vasárnap 10–18
óráig
Valamennyi kiállítás megtekintésére
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,
a kedvezményes jegy ára 500 Ft,
tárlatvezetési díj 3000 Ft
kiállításonként

TÁRLAT
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi
felfedezők
A Kárpát-medence tudományos
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes
geográfus újraolvasva
Ideiglenesen zárva!
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt
honfitársaink emlékére
Ideiglenesen zárva!
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
Részlegeink nyitvatartási rendjéről,
rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb
információkat a fenti elérhetőségeken kaphatnak az érdeklődők
VÁLTOZÁSOK ÉV VÉGI
NYITVATARTÁSUNKBAN
December 7., szombat
Felnőtt, Gyermek és Parkvárosi
Fiókkönyvtár: nyitva: 8–16 óra;
Jószomszédság és Zenei Könyvtár:
zárva.
December 14., szombat
Felnőtt, és Gyermek Könyvtár:
nyitva 8–16 óra; Parkvárosi,
Jószomszédság és Zenei Könyvtár:
zárva.
December 24–29., december 31. és
január 1.: minden részleg zárva

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Ajánló
ismert szerzők kevésbé ismert
műveiből
December hónapban
A Poly-Art Alapítvány
pódiumestje
December 4-én, szerdán 17 órakor
Fotómontázs-pályázat
Kiállítás és szavazási időszak a pályamunkákból
December 8-ig
Sziporkák
Ünnepre HANGolódás a könyvtárban
Előadók Szigeti Eszter, Spánitz Éva
December 11-én, szerdán 17 órakor
GYERMEKKÖNYVTÁR
Karácsonyváró foglalkozások
December hónapban
Internetes játék 2. forduló
December 1-jétől
Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak 7 hónapos
kortól 3–4 éves korig
November 29-én, pénteken 10 órakor
ZENEI KÖNYVTÁR
Finomságok 4.
Előadás-sorozat a magyar emelt
szintű szóbeli érettségire készülőknek és az érdeklődőknek. Előadó dr.
Szentesi Zsolt egyetemi tanár
December 4-én, szerdán 17 órakor
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Ünnepi készülődés
Karácsonyi mesék és kézműves
foglalkozás
December 16-án, hétfőn 18 órakor

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
Hajdú Kinga festőművész
kiállítása
Megtekinthető december 7-ig

December 2., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 2019–2020. évi labdarúgó-bajnokság
ÉRDI VSE–Sárvár FC
21:15 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
21:25 monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 bibliai Szabadegyetem
22:45 Fény-Kép kulturális magazin
23:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó
23:50 Verses percek

December 3., KeDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
HÁRSHEGY BAND 1. rész
20:40 Flóra Film – Vendégségben
a természetbe
ismeretterjesztő filmsorozat
21:10 2019–2020. évi labdarúgó-bajnokság
ÉRDI VSE–Sárvár FC
22:50 műábránd
FAZEKAS LEVENTE DUPLA POKOL kiállítás
MAMŰ Galéria
23:05 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó
23:40 Verses percek

December 4., SZerDA

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 mozgás sportmagazin
20:05 bibliai Szabadegyetem
20:55 Globo TV – Portré
Bakonyi Csilla színésznő

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé 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 Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé 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 Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

21:20 egy nap a világ – egyiptom 1. rész
útifilmsorozat
21:40 Sztárportré 224. rész
22:05 Fény-Kép kulturális magazin
22:35 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
22:50 Híradó
23:10 Verses percek

December 5., cSÜTÖrTÖK

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fény-Kép kulturális magazin
20:05 Sztárportré 224. rész
20:30 2019–2020. évi női kézilabdabajnokság
ÉRD–MTK Budapest
(2019. szeptember 15-ei meccs)
21:40 Kempo sportmagazin
21:55 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
22:05 Fény-Kép kulturális magazin
22:35 mozgás sportmagazin
23:05 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó
23:40 Verses percek

December 6., PÉNTeK

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Érdi Szenior akadémia
Személyes adatok védelme 1. rész
20:05 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:15 reguly konferencia 2. rész
Reguly Antal és a Földrajztudomány,
Dr. Kubassek János előadása
20:30 Vajtó és a Világ – bánhorváti –
Uppony – Dédestapolcsány
útifilmsorozat
21:20 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:50 Fény-Kép kulturális magazin
22:20 mozgás sportmagazin

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 Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé 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 Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism
12.00 Tánczenei koktél
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22:50 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó
23:25 Verses percek

December 7., SZOmbAT

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
19:40 Fény-Kép kulturális magazin
20:10 mozgás sportmagazin
20:40 Sztárportré 225. rész
21:05 monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 Globo TV – Portré
Bakonyi Csilla színésznő
21:55 egy nap a világ – egyiptom 1. rész
útifilmsorozat
22:20 bibliai Szabadegyetem
23:10 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
23:40 Verses percek

December 8., VASÁrNAP

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Fény-Kép kulturális magazin
20:30 reguly konferencia 2. rész
Reguly Antal és a Földrajztudomány,
Dr. Kubassek János előadása
20:45 Vajtó és a Világ – bánhorváti –
Uppony – Dédestapolcsány
útifilmsorozat
21:35 mozgás sportmagazin
22:05 Fény-Kép kulturális magazin
22:35 Érdi Szenior akadémia
Személyes adatok védelme 1. rész
23:05 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:35 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
00:05 Verses percek
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

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.

14 | 2019. november 27. | hirdetmény
Szociális Gondozó Központ – Érd
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ,
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser/szociális diagnózist
készítő esetmenedzser
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: a gyermek érdekeit védő
speciális szolgáltatás, amely a szociális
munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek
testi és lelki egészségének, családban
történő nevelkedésének elősegítését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, felsőfokú szociális
szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszichopatrónus, viselkedéselemző,
szociológus,
családterápiás
konzultáns, családterapeuta,
kognitív- és viselkedésterápiás
konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus
vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező nevelőtanár, pedagógus,
pedagógiai előadó, okleveles
emberi erőforrás tanácsadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/
okleveles pasztorális tanácsadó
és szervezetfejlesztő szakember;
•
magyar állampolgárság vagy
külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezés, illetve
bevándorolt vagy letelepedett
státusz;
•
büntetlen előélet és annak
igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya
alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint;
•
cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs
levél;

•

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat;
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
•
hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
•
nyilatkozat, amely szerint a
pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Szakács András nyújt a 06-23520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
•
postai úton, a pályázatnak a
Szociális Gondozó Központ
– Érd címére történő megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 1/751/2019,
valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser/szociális diagnózist készítő esetmenedzser;
•
elektronikus úton Szakács
András részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
•
a munkakör kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető
be;
•
az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt;
•
a pályázót a pályázati határidő
lejártát követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott, legalább
3 tagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg;
•
azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerülnek elküldésre,
illetve a pályázó a kiírt feltételeknek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ, Időseket Ellátó Központ

gondozó/ápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
•
az ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása;
•
az egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok koordinálásával részt vesz a
preventív, egészség-megőrzési, egészségfejlesztési folyamatokban;
•
a szakma irányelveinek megfelelően
tevékenykedik;
•
segíti a gyógyító-megelőző tevékenység hatékony működését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
középfokú képesítés, általános ápoló
és asszisztens, szociális gondozó ápoló
OKJ, bővebben 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet 3 számú melléklete alapján;
•
magyar állampolgárság vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezés, illetve
bevándorolt vagy letelepedett státusz;

•

büntetlen előélet és annak igazolása,
hogy nem áll foglalkoztatástól való
eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.
törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében
foglaltak szerint;
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
•
cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
felsőfokú képesítés, gerontológiai gondozó /
demenciagondozó.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•
iskolai végzettséget, szakképesítést,
szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok
egyszerű másolata;
•
hozzájárulási nyilatkozat a személyes
adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez;
•
nyilatkozat, amely szerint a pályázó
nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakács András
nyújt a 06-23-520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Szociális
Gondozó Központ – Érd címére történő
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1/740/2019, valamint a munkakör megnevezését: gondozó/ápoló;
•
elektronikus úton Szakács András
részére a munkaugy@szocgond.hu
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•
a munkakör kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be;
•
az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson
vesznek részt;
•
a pályázót a jelentkezést követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott, legalább 3
tagú, a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező
bizottság hallgatja meg;
•
azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerülnek
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 31.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Házi segítségnyújtás

gondozó/ápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Jázmin utca 8. és Érd területe.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
•
a gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő
biztosítása;
•
a speciális szakmai és közegészségügyi
előírások betartásával területi gondozási feladatok ellátása;
•
személyes higiénével kapcsolatos
feladatok, a gondozási környezetében
végzett feladatok, élelmezés, egészségügyi ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
középfokú képesítés, általános ápoló
és asszisztens, szociális gondozó ápoló
OKJ bővebben 1/2000. (I.7.) SzCsMrendelet 3. számú melléklete alapján;
•
magyar állampolgárság;

•

büntetlen előélet és annak igazolása,
hogy nem áll foglalkoztatástól való
eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében
foglaltak szerint;
•
cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat;
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
•
hozzájárulási nyilatkozat a személyes
adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez;
•
nyilatkozat, amely szerint a pályázó
nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakács András
nyújt a 06-23-520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Szociális
Gondozó Központ – Érd címére történő
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1/741/2019, valamint a munkakör megnevezését: gondozó/ápoló;
•
elektronikus úton Szakács András
részére a munkaugy@szocgond.hu
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•
a munkakör kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be;
•
az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson
vesznek részt;
•
a pályázót a jelentkezést követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott, legalább 3
tagú, a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező
bizottság hallgatja meg;
•
azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerülnek
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 31.

Érdi Kincses Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.(1)
és a 66/A bekezdéseiben foglaltak alapján óvodapedagógusi munka ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményeiben történő végrehajtásáról szóló

326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet vonatkozó az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, óvodapedagógus;
•
magyar állampolgárság;
•
cselekvőképesség;
•
büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
•
felhasználói szintű Levelező rendszerek
(LotusNotes, Outlook);
•
felhasználói szintű Internetes alkalmazások;
•
szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
•
kiváló szintű, precíz, pontos munkavégzés;

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ, Pöttöm Sziget Bölcsőde

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Aradi utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: a 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:
•
emelt szintű szakképesítés, kisgyermeknevelő;
•
magyar állampolgárság vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkezés, illetve
bevándorolt vagy letelepedett státusz;
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló
postai feladóvevény másolata;
•
cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő
(BA);
•
bölcsődei nevelésben, legalább 3–5 év
szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat;
•
erkölcsi bizonyítvány;
•
hozzájárulási nyilatkozat a személyes
adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.

Szociális Gondozó Központ – Érd

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

karbantartó

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
•
a szervezeti egységek területén a
javítási és karbantartási munkák elvégzése;
•
villanyszerelés, vízszerelés, kazánok
működésének felügyelete;
•
kisebb lakatosmunkák elvégzése, kisebb festés, vakolás, javítás, hulladék
összegyűjtése;

•

télen síkosságmentesítés, hóeltakarítás;
•
a szervezeti egységek telephelyein
esetlegesen észlelt és jelzett hibák
kijavítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
szakmunkásképző intézet;
•
legalább B kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
középiskola/gimnázium;
•
karbantartási munkákban szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.

•
kiváló szintű szakmai tudás;
•
kiváló szintű innovatív, kezdeményező;
•
kiváló szintű kommunikáció készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
érvényes, közalkalmazottaknak szóló erkölcsi bizonyítvány;
•
végzettséget igazoló okiratok másolatai;
•
fényképes szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
december 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses
Óvoda címére történő megküldésével
(2030 Érd, Edit utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 757/2019,
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus;
•
elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira
részére a kincses@erd.hu e-mail címen
keresztül;
•
személyesen Lehóczki Anna Elvira részére,
Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 6.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
december 16.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Szociális
Gondozó Központ – Érd címére történő
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot:
788/2019, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő;
•
elektronikus úton Szakács András részére
a munkaugy@szocgond.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•
a munkakör kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be;
•
az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek
részt;
•
a pályázót a pályázati határidő lejártát
követő öt napon belül a pályázat előkészítője által összehívott, legalább 3 tagú,
a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg;
•
azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerülnek
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 13.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ – Érd címére
történő megküldésével (2031 Érd, Pf.
127.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1/778/2019, valamint a
munkakör megnevezését: karbantartó.
•
elektronikus úton Szakács András
részére a munkaugy@szocgond.hu
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges;
•
az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson
vesznek részt;
•
azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 20.
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Közérdekű felhívás

Csuka Zoltán Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható
díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati
rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a Csuka Zoltán Díj azoknak
adományozható, akik a közművelődésben, valamint a kulturális élet
szervezésében gyakorlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel,
eredményes munkásságukkal szolgálták a település művelődését.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni.
A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési Bizottsága
véleményezi, és a Közgyűlés dönt a díjazott személyéről.
A díj a magyar kultúra napján, 2020. január 22-én kerül átadásra.
A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára lehet benyújtani
postán (2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen (Érd,
Budai út 8.).
A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2019. december 6.
Szűcs Gábor alpolgármester

Közérdekű felhívás

Érdi Művészeti Díjra

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésének értelmében az Érdi Művészeti Díj azoknak
a személyeknek adományozható, akik a művészeti élet valamely
területén kiemelkedő eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd város hírnevének
öregbítéséhez.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni.
A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési Bizottsága
véleményezi, és a Közgyűlés dönt a díjazott személyéről.
A díj a magyar kultúra napján, 2020. január 22-én kerül átadásra.
A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára lehet benyújtani
postán (2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen (Érd,
Budai út 8.).
A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2019. december 6.
Szűcs Gábor alpolgármester

Közérdekű tájékoztató

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI
A hét minden napján,
0–24-ig hívható telefonszámok:
Szociális Gondozó Központ:
Utcai szociális munkás:
Gyermekjóléti Szolgálat:
Hajléktalanszálló:
Polgárőrség:
Érdi Vöröskereszt:
Mentő, Rendőrség
Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ügyelet
Felnőttorvosi ügyelet

20/576-9021
20/231-8561
20/336-8773
30/200-0890
70/933-8306
104; 112
23/365-770
23/365-274
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Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
fizika–bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: felső,
valamint gimnáziumi tagozaton fizika tantárgy
oktatása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
egyetemi végzettség, fizika szakirány;
•
büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•
erkölcsi bizonyítvány;
•
végzettséget igazoló okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
december 12. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Pintérné Bernyó Piroska
nyújt a 06-23-365-140-es telefonszámon vagy a
gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a
gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 13.

Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
oktatástechnikus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Gárdonyi Géza utca 1/b.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
iskolai technikai eszközök karbantartása, rendezvények technikai biztosítása.
Munkakör betöltésének feltételei:
•
minimum középfokú iskolai végzettség;
•
magyar állampolgárság;
•
büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának feltételei:
•
önéletrajz;

•

végzettséget igazoló bizonyítvány másolata;
•
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
december 12. A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Pintérné Bernyó Piroska igazgató nyújt a 06-23-365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázat Érdi Gárdonyi
Géza Általános Iskola és Gimnázium címére történő megküldésével (2030 Érd,
Gárdonyi Géza út 1/b);
•
elektronikus úton a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 13.

Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
tanító

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
napközis nevelői feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
szakirányú végzettség;
•
büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs levél;

•
•

erkölcsi bizonyítvány;
végzettséget igazoló okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően
azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 12. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Pintérné
Bernyó Piroska nyújt, a 06-23-365-140-es
telefonszámon vagy a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska
részére a gardonyi.erd@gmail.com e-mail
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. december 13.

junior
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 témák feldolgozása
és technikai validálása;
•
a laboratórium informatikai rendszerének alkalmazása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
középfokú képesítés;
•
járóbeteg-ellátásban szerzett legalább
1–3 év szakmai tapasztalat;
•
felhasználói szintű MS Windows
NT/2000/XP;
•
büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: jó szintű, betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
szakmai önéletrajz;
•
végzettséget igazoló iratok;

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Védőnők

területi védőnő (2 fő)
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: a
49/2004. (V.21.) ESzCsM-rendeletben foglaltak szerinti területi védőnői feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•
főiskola, területi védőnő;
•
körzeti védőnő, ill. pályakezdők – 1
év alatti szakmai tapasztalat;
•
felhasználói szintű MS Windows
NT/2000/XP;
•
büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: jó szintű, betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
szakmai önéletrajz;
•
végzettséget igazoló iratok;
•
erkölcsi bizonyítvány.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ, Férfi Hajléktalanszálló

utcai szociális munkás
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, Érd.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
•
a szociális munka eszközeivel és módszereivel segítséget nyújt az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyéneknek az
életvitelük javításában, ügyeiknek intézésében, és hozzájárul a családi és társas
kapcsolatok újrafelvételéhez;
•
krízisidőszakban napi szinten kapcsolatot
tart a hajléktalan személyekkel, csoportokkal és biztosítja számukra az életfenntartáshoz szükséges feltételeket.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi végzettség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedéselemző,
pszichológus;
•
B kategóriás jogosítvány;
•
magyar állampolgárság;
•
büntetlen előélet;
•
cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat;

•
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Károlyné
intézetvezető főnővér nyújt a 06-20-324-5657es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics
László Egészségügyi Intézmény címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 4608/
KSZK/2019, valamint a munkakör
megnevezését: klinikai laboratóriumi
asszisztens;
•
elektronikus úton Fodor Károlyné intézetvezető főnővér részére a titkarsag@
erdirendelo.hu e-mail címen keresztül;
•
személyesen Fodor Károlyné intézetvezető főnővér részére, Pest megye, 2030
Érd, Felső utca 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 23.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 16. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Szakálné
Dimov Mariann vezető védőnő nyújt a 0630-571-1427-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
címére történő megküldésével (2030
Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4607/KSZK/2019, valamint
a munkakör megnevezését: területi
védőnő (2 fő);
•
elektronikus úton Szakálné Dimov
Mariann vezető védőnő részére a
titkarsag@erdirendelo.hu e-mail
címen keresztül;
•
személyesen Szakálné Dimov Mariann vezető védőnő részére, Pest
megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. december 23.

•

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
•
hozzájárulási nyilatkozat a személyes
adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
december 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Szociális
Gondozó Központ – Érd címére történő
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot:
1/791/2019, valamint a munkakör megnevezését: utcai szociális munkás;
•
elektronikus úton Szakács András részére
a munkaugy@szocgond.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges;
•
az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek
részt;
•
azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.
január 10.
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Szőlőkígyó
és papíralma
Másfél évtizedes hagyománya van már az egészségnapnak az Ófalusi óvodában. A gyerekek és az óvó nénik a
szülőkkel együtt munkálkodnak ilyenkor: ehető alkotások és a falat, polcot díszítők egyaránt készültek az idei
alkalommal is.
Mennyivel hamarabb fogy
el egy szőlőszemekből készített kígyó, mintha egy
fürtöt teszünk a gyerek elé,
és milyen jó étvággyal issza
meg a facsart gyümölcslevet (cukor nélkül!), ha azt ő
készítheti el! Tudják ezt nagyon jól az ófalusi óvodában, ahol évről évre megrendezik az egészségnapot,
a szülők bevonásával. November 20-án minden ovis
tevékenység az egészséges
életmódhoz és annak népszerűsítéséhez kapcsolódott: a kézműves foglalkozásokon papírgolyókból alma
készült, szakember segítségével gyakorolták a helyes
fogmosást, gyümölcsökből,
zöldségekből faragtak állatokat, gyümölcslevet préseltek és kipróbálták, milyen
ízük van a nyers zöldségek-

nek fokhagymás mártogatóssal.
– Pályázati forrásból minden csoportnak vásároltunk
g yümölcscentrifugát, íg y
egészséges italok készülhetnek. Persze nem csak a gyerekek szomját oltjuk: a konyhában tökös lepényt is sütöttek a dadusok – mondta lapunknak Pócsiné Sivák Erzsébet tagóvoda-vezető, akitől megtudtuk azt is, hogy
ezekkel az apró fortélyokkal
el lehet fogadtatni a gyerekekkel a nemszeretem zöldféléket is.
– Amit saját maguk készítenek, azt sokkal izgalmasabb megenni. Nem beszélve arról, hogy a gyerekek
játékos formában megtanulják a kés használatát is. Sok
szülő fél kést adni a gyerek
kezébe, pedig az iskolában

Almakarikából és szegfűszegből jópofa hóembert csinálhatunk
már kötelező használni ezt
az evőeszközt. Nyílt napunkon a szülők elleshetnek ötleteket arra, hogyan tanítsuk meg a gyerekeket a késsel bánni és arra is, hogyan
keltsük fel az érdeklődésüket a gyümölcsök, zöldségek iránt. Nem kell nagy
dolgokra gondolni: háromnégy almakarikából és pár
darab szegfűszegből például jópofa hóembert csinálhatunk – tette hozzá a tagóvoda-vezető.
Az egészségnapon felhívták a figyelmet a helyes fog-

Csökkentsd a szemetet!

– Az én kedvencem a mandarin, mert az nagyon édes
és finom. Meg a spenót és a
zöldségleves is finom – sorolta Tamás, aki otthon is hasonló ételeket eszik, mint az
oviban. Egy másik kisfiúnak
a paradicsomleves és a répa
a kedvence, és bár még csak
hároméves, nagyon jól tudja:
ezek nemcsak finomak,
egészségesek is.
Az óvoda következő nyílt
rendezvénye az adventi foglalkozás lesz.
QQÁdÁm

Közérdekű felhívás

Közmeghallgatás

November 16–24-e között
került megrendezésre az
Európai Hulladékcsökkentési Hét. Az idei év szlogenje: „Nyisd ki a szemedet és
csökkentsd a szemetet!”. A
programhoz a Pumukli
óvoda is csatlakozott.
– Ötödik éve rendezünk
hulladékcsökkentési hetet
az óvodában, változatos, a
szülőknek és a gyerekeknek
egyaránt szóló programokkal. 18-án maradék anyagokból varrtak lelkes anyukák és nagymamák speciális uzsonnás szalvétát; ezt
azért találtuk ki, mert nag yon sok iskolába menő
gyermekünk van. Ők így
nemcsak az emléket, azaz a
szalvétát, hanem a környezettudatos szemléletmódot
is magukkal viszik majd az
iskolába. Emellett a heti foglalkozásaink is a hulladékújrahasznosítás köré épültek – mondta lapunknak
Köhler Dolli Felícia óvónő,
a projekthét szervezője.
A programok az immár
hagyományos családi hulladékcsökkentési délutánnal
fejeződtek be 21-én: a szülők

mosás, a rendszeres tisztálkodás és a levegőzés, mozgás fontosságára is és arra,
mely ételek károsak és hasznosak ebben a korban.
– Szegényebb körzet vagyunk. A hozzánk járó gyerekek naponta háromszor
mosnak fogat az óvodában,
mert sajnos sok g yerek
mondja, hogy otthon nem
szokott. Elmagyarázzuk azt
is, hogy milyen ételeket, italokat érdemes naponta és
melyeket csak ritkábban fogyasztani – sorolta Pócsiné
Sivák Erzsébet.

(Fotó: Á.K.)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 54. §-a alapján,
a 253/2018. (XII.20.) határozatában foglaltakra figyelemmel,
2019. november 28-án, 17 órától közmeghallgatást tart. Helyszín: Polgárok Háza Díszterme, Érd, Alsó u. 3. A közmeghallgatáson a megjelentek közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

Az Érdligeti Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi út 95–99.)
A szülők együtt játszottak a gyerekekkel csupa hulladékból készített
játékkal
(Fotó: Á. K.)
és az óvó nénik együtt játszottak a gyerekekkel, méghozzá csupa maradékból,
hulladékból készített játékkal. Így a szülők elleshettek
apró praktikákat és a gyerekek fantáziája is fejlődött.
Az egyik szobában a családok tojástartóból készítettek rénszarvast, kupakból
halacskát, a másik szobában
pedig hulladékból készített
építő-, mozgásos és logikai
játékokkal szórakozhattak a
gyerekek. Plakátpályázatot
is kiírt az óvoda erre a hétre,
a témája az otthoni hulladékcsökkentés volt.
A Pumukli óvoda fennállása óta pályázik az Európai

Hulladékcsökkentési Héten
lebonyolított akcióival az
Európai Hulladékcsökkentési Díjra, amit egy ízben sikerült is elnyernie. Idén is pályáznak, de a fő cél természetesen nem a nemzetközi
elismerés, hanem a környezettudatosság erősítése a
gyerekekben és családjukban; mint Köhler Dolli Felícia elmondta, a gyerekek
nagyon könnyen bevonhatók
ezekbe a programokba, fogékonyak, érdeklődők és láthatóan környezettudatosabbak – már a legkisebbeknek
sem kell magyarázni, mi a
szelektív hulladékgyűjtés.
QQÁdÁm K.

PÁLYÁZATOT HIRDET
az alábbi, teljes munkaidős, határozatlan idejű munkakörökre:

• karbantartó-portás;
• logopédus;
• matematika–bármely szakos tanár.
Érdeklődni Vargáné Balogh Erika intézményvezetőnél a 06-23-375-592-es telefonszámon
vagy a ligeti.erd@gmail.com e-mail-címen, illetve személyesen lehet.

Ne engedjünk
a mocsoknak!
Ha illegális szemétlerakást észlel a városban,
az alábbi telefonszámon, illetve e-mail címen
tehet bejelentést 0–24 óráig:
06-30-2000-890
macsotay.polgarorseg@gmail.com
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Lengyel dallamokra perdültek táncra szombaton a
Parkvárosi Közösségi Házba érkező vendégek. Az
érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat először
szervezett lengyel–magyar táncházat, amelyre az
Orawiacy lengyelországi táncegyüttest és egy magyar zenekart is meghívott.
A lengyel–magyar kapcsolatok és a hagyományőrzés jegyében telt az érdi
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat első táncháza,
amelynek nagy hagyománya van mindkét országban. Ezeket a hagyományokat szeretnék fenntartani,
élővé tenni a szervezők és
sokan el is jöttek a programra, amelyre egy lengyelországi táncegyüttes
táncosai és zenészei is Érdre utaztak.
– A táncház gondolata onnan jött, hogy a nemrég
megválasztott testület tagjai minél jobban szerettük
volna megszólítani a fiatalságot, hogy minél jobban a
köztudatba kerüljön újra a
lengyel–magyar barátság.
Több évszázados kapcsolatról van ugyanis szó. A
program ugyanakkor kapcsolatban áll a november
11-ei lengyel függetlenség
napjával is, amely Lengyelország egyik legnagyobb
ünnepe – emelte ki Szczerba Roland Dániel, az érdi
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Az eseményen a lengyel
és a magyar táncospárok
az alapoktól kezdve tanították az egyre bonyolultabb
lépéseket a legbátrabbaknak. A dél-lengyelországi

tánccsoport tagjai már jártak korábban Magyarországon, Budapesten és nagyon közel áll hozzájuk a
magyar kultúra.
– A dél-lengyelországi régiók nevezetes táncaival
ismerkedhettek a mai estén
az érdiek. A zenét tekintve
is főként a regionális muzsikát mutatjuk be a vendégeknek, de természetesen
ebben megjelennek akár
Magyarországhoz köthető
motívumok is, amelyeket
például a magyar cigányság is előszeretettel használ zenéjében – mondta el
lapunknak Marcin Kowalczyk zenész.
Szczerba Roland Dániel
tudósítónknak hangsúlyozta, később is szeretnék folytatni a táncházakat és más
programokat is szerveznének, amire az itt élő nemzetiségiek mellett azokat a
magyarokat is várják, akik
szimpatizálnak a lengyel
kultúrával. Hozzátette, ebben a ciklusban igyekeznek
majd megszólítani a fiatalokat, a fő hangsúlyt a kultúrára helyezik majd. Jövő év
elején előadás-sorozatot
indítanának, ez már az előző ciklusban is egy fontos
célkitűzése volt nemzetiségi önkormányzatuknak.
QQgyl

A dél-lengyelországi régiók nevezetes táncaival ismerkedhettek
az estén az érdiek
(Fotó: Gy. L.)

A gyermekeknek is vannak jogaik

Agytorna, alsósoknak

November 20-án az egész világon a Gyermekjogi Egyezmény aláírásának 30. évfordulójáról emlékeztek meg, és
nem volt ez másképp a régi Parkvárosi Közösségi Házban sem, ahol gyerekek szerepeltek a színpadon, a felnőtt szakértők pedig a gyerekjogok érvényesítéséről, a
gyerekvédelmi jelzőrendszerről folytattak diskurzust.

Tizenkettedik alkalommal
rendezett IQ-vetélkedőt a
tankerületi iskoláknak a
Gárdonyi. Idén is minden
érdi iskola képviseltette
magát, és érkeztek csapatok a környező településekről is, Sóskútról és Törökbálintról.

A Gyermekjogi Eg yezmény máig a legtöbb országban elfogadott jogi dokumentum, és azokat a jogokat
tartalmazza, amelyek minden gyermeket megilletnek
– arra való tekintet nélkül,
hogy hol és milyen körülmények között él, milyen nemzetiségű, milyen nyelven beszél, milyen a bőrszíne vagy
a vallása, hogy fiú-e vagy
lány, vagy esetleg valamilyen fogyatékossággal él.
A régi Parkvárosi Közösségi Házban év közben is
rengeteg programot szerveznek elsősorban a rászoruló gyermekek és szüleik
részére a Szociális Gondozó
Központ család- és gyermekvédelmi szakemberei.
Éppen ezért nem volt kérdés,
hogy ezen a napon is itt emlékeznek meg a 30 évvel ezelőtti, mérföldkőnek számító
eseményről, és hogy itt fognak emlékeztetni arra is
minden érdeklődőt, hogy jelenleg hol tart és hogy áll a
gyerekjogok érvényesítése a
gyakorlatban.
Ami a gyerekműsort illeti,
a Szivárvány Tagóvoda csoportjai Márton-napoztak
még egyet Gani Zsuzsanna
meséjével és Mákszem Katalin tánccsoportjával, majd
a nagyobbak, az iskolások is
megmutatták tehetségüket,
akár az éneklés, akár a prózamondás területén.
A gyerekek műsora után
szakmai fórumra került sor
egy gyermekjogi képviselő
vezetésével, a Szociális Gondozó Központ munkatársai,
a Szivárvány Óvoda intézményvezetője, a Lea Otthon,
az Érd Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési tanácsadója
és még számos szakember
részvételével.
– Minden szülőnek a szeme fénye a gyermeke, aki
arról nem tehet, hogy hova,
milyen családba, szociális
körülmények közé születik,
ezért kiemelt hangsúlyt kell
fektetni, hogy minden gyermeknek egyenlő joga van az
élethez, a jó életminőséghez,
a tanuláshoz, az információhoz, a szabadság gyakorlásához – hangsúlyozta kérdésünkre Bertalan Ildikó, a
Szociális Gondozó Központ
intézményvezetője.

– A Gyermekjogi Egyezmény elveinek betartása, betartatása nemcsak egy ágazat feladatkörébe tartozik,
tehát nemcsak a szociális
vagy a család és gyermekjóléti területhez, de az oktatásnak, az egészségügynek
is megvan ebben a maga feladata és dolga. Ha ezek a
területek mind együtt tevé-

intézményeknek és szakembereknek, de a törvényeket
alkotóknak is figyelnie és védenie kell a gyerekeket. A
részvétel aktív cselekvésen –
hogy például részt vegyél a
téged érintő döntések meghozatalában – túl azt is jelenti,
hogy a gyerekek megnyilvánulhatnak, egyénenként és
csoportban is, elmondhatják
véleményüket, kifejezhetik
érzéseiket – zárta szavait a
Szociális Gondozó Központ
intézményvezetője.
Az UNICEF friss kutatási
eredményei azt mutatják,
bár az egyezmény aláírásá-

– Az volt a célunk, hogy a
gyerekek játékos formában,
előzetes felkészülés nélkül,
csapatban dolgozva és a legkisebbeket is bevonva versenyezhessenek. Minden csapatban van elsős, másodikos, harmadikos és negyedikes diák is, és együtt oldották meg a feladatokat – tudtuk meg Balláné Nemoda
Éva igazgatóhelyettestől, a
verseny szervezőjétől.
– Minden évben más és
más téma köré csoportosítjuk a feladatokat, hogy a vetélkedő változatos legyen.
Idén az emberi test állt a középpontban: az érzékszerveikre, valamint az emlékezetükre, figyelmükre hagyatkozva kellett elvégezniük játékos feladatokat. Szerveztünk kincskeresést, közmondás-kirakóst, hangfelis-

Sziporkákünnepre HANGolódás
a könyvtárban!

2019. 12. 11.

Minden csapatban volt elsős, másodikos, harmadikos és negyedikes
diák is
(Fotó: Á. K.)
merést, mozgásos játékokat
is. Az alsós munkaközösség
minden tagja szerepet vállalt a versenyben, amely a
bemelegítő kvíz után több
állomáson zajlott, forgószínpadszerűen. A bemelegítőre
egy becsapós agytornával
készültünk; tíz találós kérdésre kellett válaszolniuk a
gyerekeknek – mondta a tanárnő.
És hogy miért jó az IQ-vetélkedőre járni? Ahogy az
érdligeti iskolából érkezett
csapat tagjai elmondták,
azért, mert izgalmasak a játékok, és nem az számít,

hogy hányadikak lesznek,
hanem az a fontos, hogy jól
érezzék magukat.
Persze észrevétlenül a tudásuk is gazdagodott, és
megtapasztalták azt is, milyen csapatban dolgozni. A
hangfelismerő játéknál például, amikor el kellett dönteniük egy pár másodperces
hangminta alapján, hogy tűz
ropog vagy a jég rian, gyorsan kellett megegyezésre
jutniuk, a mutogatós játéknál pedig kipróbálhatták,
milyen egymásra utalva játszani.

17 órai kezdettel
Előadók:

Szigeti Eszter, Spánitz Éva
Az est folyamán kerül sor

Fotómontázs Pályázatunk
eredményhirdetésére is.

QQÁ. K.

MEGJELENT A CSALÁDI LAPOZÓ
A Szivárvány óvodások Gani Zsuzsanna Márton-napi meséjét adták elő
(Fotó: J.A.N.)

kenykednek, akkor tud hatékonyan működni a rendszer
– emelte ki az intézményvezető, majd hozzátette: – Azt
gondolom, van még mit tenni, és mi nap mint nap megtesszük ezt kollégáinkkal
együtt, akiket ezért köszönetet illet most is.
Bertalan Ildikó hozzátette, hog y a Gyermekjogi
Egyezmény a következő három fontos pillérre épül: a
gondoskodás-ellátás, a védelem és a részvétel joga.
– A gyerekek ellátása, táplálása, tanítása, testi-lelki védelme minden társadalom kiemelt feladata. A gondozás és
ellátás azt is jelenti, hogy a
gyerekek is hozzáférhetnek
különféle erőforrásokhoz, de
olyanokat is megkaphatnak
általa, mint a szeretet, az önbecsülés, a tudás, és a bennük
rejlő képességek kibontakoztatása. A védelem nemcsak a
szülők dolga, hanem mindenki másé is, aki a gyerekekkel
kapcsolatba kerül, így a családnak, a kisközösségnek, az

hoz képest jelentősen javult
a helyzet ezen a téren már
sok országban, azért még
mindig akad teendő. Jelen
pillanatban is 41 millió gyerek szorul azonnali segítségre a világban. Sok gyermek számára az ivóvíz és a
megfelelő táplálék is elérhetetlen, miközben a fegyveres
konfliktusok minden évben
egyre több gyermekáldozatot követelnek vagy tesznek
otthontalanná és fosztják
meg családjuktól őket. Itthon számos gyermek nevelkedik a vér szerinti szülei
nélkül, fontos, hogy sorsukról kellő körültekintéssel és
empátiával döntsenek a
gyermekvédelmi hatóságok,
akár nevelőszülőknél, akár
örökbefogadó szülőknél helyezik el őket. Mert a gyermeknek joga van ahhoz is,
hogy családban nőjön fel, hiszen ez szolgálja legjobban
érzelmi és szociális fejlődését, biztonságérzetét a szakemberek szerint.
QQJakab-aponyi noémi

A CSALÁD MAGAZINJA

Ízelítő adventi számunk tartalmából:
Gasztro
MELENGETŐ
TÉLI ITALOK

Otthon
ÜNNEPI DÍSZBEN
AZ ASZTAL

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

FÓKUSZBAN A CSALÁD!

Családi kör
TÉLAPÓ IS
MÁR ELJŐ

Életmód
ÜNNEPEK
SPORTJAI

Érd

Szombathely
Veszprém

Hévíz
Zalaegerszeg
Keszthely

Keresse városunk és a környék legforgalmasabb
csomópontjain, kereskedelmi helyein,
illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

Nagykanizsa

Székesfehérvár

Siófok

Programajánló
6 megyéből

Sztárinterjú

Bede Róberttel

361009

Lengyel, magyar,
sok jó barát
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apróhirdetés

Adószám: 18707379-1-13,
Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában
jártas autóvillamossági szerelőket keresünk
a XI kerületbe azonnali kezdéssel.
Autóvillamossági szerelői vagy autóelektronikai
műszerész végzettség szükséges.

karosszérialakatosokat
keresünk!

357256

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában
jártas karosszérialakatosokat keresünk
a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.
Karosszérialakatos végzettség szükséges.

KARBANTARTÓ
– 2 műszak

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
– 2 műszak

ÁLLÁST KÍNÁL

Amit kínálunk:
• Akár bruttó 350.000.-Ft/hó
• Nettó 50.000 Ft belépési bónusz
• Nettó 50.000 Ft ajánlási jutalom
• Ingyenes céges buszjárat*
• Céges rendezvények

Amit kínálunk:
• Akár bruttó 270.000.-Ft/hó
• Nettó 50.000 Ft belépési bónusz
• Nettó 50.000 Ft ajánlási jutalom
• Ingyenes céges buszjárat*
• Céges rendezvények

Elvárások:
• Műszaki végzettség
• Többműszakos munkarend vállalása
• Teljesítményorientált, precíz munkavégzés

Elvárások:
• Általános iskolai végzettség
• Többműszakos munkarend vállalása
• Teljesítményorientált, precíz munkavégzés

Érdi Peugeot márkaszervizbe autószerelőt keresünk. Jelentkezni lehet:
petakft@peta.hu Tel.: 23/521-620.

*54068*

*55307*

ÉrDIGONDOZÓ iroda munkalehetőséget keres ügyfelei számára: gondozásra szoruló személyeket, illetve gyermekek felügyeletéhez, valamint takarítói munkakörbe. 06-70674-5281

ÁLLAT
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva
700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
*59601*

Kérjük, hogy személyes iratait minden esetben hozza magával.

352012

„ÉrDIGONDOZÓ” Iroda gondozást
igénylő rászorultak, valamint gyerekfelügyelethez és takarítói munkakörbe jelentkezőket keres. 06-70674-5281

*58083*

Tájékoztatás és tesztírás minden hétfőn 8:00 órától cégüknél:
2440 Százhalombatta, Iparos u. 2.
Jelentkezni a 23/540-711-es telefonszámon vagy
a hr@toyoseat.hu e-mail címen lehet.

* Céges buszaink a következő településekről járnak: Vál, Kajászó, Baracska, Martonvásár,
Dunaújváros, Szórád, Ercsi, Ercsi/Sinatelep, Pusztaszabolcs, Besnyő, Ráckeresztúr,
Beloiannisz, Iváncsa, Adony, Kulcs, Rácalmás.

Jelentkezni Kátai Zoltán
műszaki vezetőnél lehet
az alábbi elérhetőségeken:
katai.zoltan@homm.hu
tel: 36-20-2369011

BÚTOR
Eladó sarokgarnitúra, fotel, konyhai
asztal, könyvespolcok, kerekesszék,
konyhai szekrény. 06-30-477-88-01

*59676*

356607

202722

Barna Zoltán, Érd, Papagáj u. 12.
t: 06-23-368-016, 06-20-942-9676
www.erdiredony.hu

Nyugdíjas hölgy gondozást, eltartást vállal eltartási szerződést fejében. 06-20-617-3409

Konténer

Vidékjáró
magazin
Vidékjáró
magazin

06 70 309 6660/ english

*57208*

Mindenféle

T: 06-20/9-346-354

VegyeS
357218

Konténer

Hulladékhoz
Kézi rakodással is

349158

165958
299691

346858

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!

06-30/2411-343

T: 20/9351-817, 20/9317-114

SzolgáltatáS

Redőny javítás s.O.s.!

Régiség

Csókás vízvezeték-szerelő

*60581*

Méretre, garanciával

hagyaték, könyvek, porcelánok, régi órák, festmények,
ezüstök vásárlása! 06-20-525-1211 358242

Varrógép javítás, alkatrészek eladása, új gépek! 06-30-166-0317
Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szifon, WC-tartály, radiátor szerelés, fürdőszoba felújítás! 70/642-75-26.

napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló
3 rtg üveg ajandék! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

redőny

Redőny
sZúnyOgháló

garanciával, bontás nélkül,
díjtalan kiszállás,
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz.
Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t: 06-20-5858-838

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

50-es, 60-as, 70-es évekből bútorokat, kiegészítő dísztárgyakat, festményeket, kerámiákat vásárolok. 0670/282-5381. Kiszállás díjtalan.
*41723*
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KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS

06-20-487-6413

350247

Autóvillamossági szerelőket keresünk
nettó 300-350 ezer Ft fizetéssel!

Nettó 250-300 ezer Ft-os fizetéssel

Százhalombattán, japán tulajdonban lévő autóalkatrész-gyártó cég,
az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846
H-P: 8–20, Sz: 9–20

*04748*

349158

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók decemberben 30-50%-os kedvezménnyel. Nyugdíjasoknak +10%
kedvezmény! 06-70-676-7722.

*52005*

Duguláselhárítás non-stop,

215875

Jelentkezni Kátai Zoltán
műszaki vezetőnél lehet az
alábbi elérhetőségeken
katai.zoltan@homm.hu
vagy 36-20-236-9011

Jelentkezni Kátai Zoltán
műszaki vezetőnél lehet az
alábbi elérhetőségeken
katai.zoltan@homm.hu
vagy 36-20-236-9011

PaPucsok,

Érdligeten, a Borbála utcában kisebb tégla családi ház
500 m2-es telken TULAJDONOStól eladó.
Irányár: 23 millió Ft. Tel.: 06309292622

HIRDESSEN ÖN IS
A VIDÉKJÁRÓ
MAGAZINBAN!
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6 településen

30 000 példányban
6 településen

30 000 példányban

Megjelenik Pest megyében: Budaörs, Törökbálint,
Százhalombatta, Diósd, Tárnok, Sóskút településeken.
Hirdetését 78 000 olvasónkhoz juttatjuk el!
Újságunk 30 000 példányban jelenik meg.
Hirdessen Ön is a Vidékjáró Magazinban!
Megjelenik Pest megyében: Budaörs, Törökbálint, Százhalombatta, Diósd,
Hirdessen ÖnTárnok,
is a Vidékjáró
Magazinban!
Sóskút településeken.
Hirdetését Budaörs,
78 000 olvasónkhoz
el!
Megjelenik Pest megyében:
Törökbálint,juttatjuk
Százhalombatta,
Diósd,
Újságunk
000 példányban
jelenik meg.
Tárnok,30Sóskút
településeken.
TerjesztésiHirdetését
területeinken
minden
postaládába
ingyenesen
78 000
olvasónkhoz
juttatjuk
el! juttatjuk el.
Megjelenés:
havonta
Újságunk 30 000
példányban
jelenik meg.
Terjesztési
területeinken
minden postaládába ingyenesen juttatjuk el.
Terjesztési
területeinken minden
postaládába
Apróhirdetési
árak:ingyenesen juttatjuk el.
Megjelenés: havonta Megjelenés: havonta
Lakossági 10 szavas blokkár
Normál

Apróhirdetési árak:

nettó
bruttó
Lakossági 10 szavas blokkár
850 Ft
1 080 Ft
Normál

nettó

Üzleti 10 szavas blokkár

Elérhetőség:
Szirmák Andrea (andrea.szirmak@maraton.hu)
Csere Orsolya (orsolya.csere@maraton.hu)
06-23-520-117
2030 Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)

Normál
nettó
bruttó
Üzleti 10 szavas blokkár
1 700 Ft
2 159 Ft
Normál

bruttó

bruttó
Elérhetőség: nettó
850 Ft szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
1 080 Ft
1 700 Ft
2 159 Ft
06-23-520-117
Elérhetőség:
2030 Érd, Szabadság
tér 12. (Siker Üzletház)
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

361320

Ha örökbe fogadná Foltit vagy Marcót, vegye fel a
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állatés Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

Munkavédelem
Munkaruházat

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

ÉRDI GYORSSZERVIZ

Ingatlan

000000

A Bau-Haus Kft. felvételre keres könnyű fizikai munkára korrekten bejelentett fizetéssel megbízható segéd- illetve betanított dolgozót 8 órás munkarendben.
Munkavégzés helye: Törökbálint
Feladatok:
• fémlemezek darabolása, bevonatolása
• lemezhajlítás, csavarozás
• műanyag habok, cementlapok méretre vágása, ragasztása
• elemek összeszerelése
Előny: CO hegesztési tapasztalat (nem elvárás)
Amit kínálunk:
• stabil, hosszútávú munkalehetőség
• korszerű munkavégzési körülmények, változatos munkák
• korrekt vezetői hozzáállás
• összetartó csapat
• versenyképes fizetés, teljesítményarányos ösztönzők
• segítségnyújtás a betanulási folyamatokban
Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
e-mail: bela.bagyon@bau-haus.hu
telefon: 06-70/380-8785

357261

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA

Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27% kedvezménnyel. Hétvégén is. Garanciával. 06-30/318-21-73.

06-20-525-1211

*78115*

357260

Marco kedves, emberbarát,
nagyon hízelgős, élénk, mozgásigényes, közepes termetű, 8 hónap körüli kan. Még
nevelést igényel, szuka kutyákkal jól kijön. Talált kutyaként került a gondozásunkba.

346710

Folti 4 év körüli, közepes termetű, ivartalanított szuka.
Rossz körülmények közül
mentett kutyus, előélete miatt más kutyákkal általában
nem túl jó a viszonya, de emberekkel nagyon barátságos,
szeretetéhes.

AzonnAli készpénzfizetéssel!

VállalKozáS

keresünk nettó 300350 ezer Ft fizetéssel!

ÁLLÁSAJÁNLAT

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
t: 06-30-682-1390

Autószerelőket
Autóbuszok és tehergépjárművek
javításában jártas autószerelőket
keresünk a XI. kerületbe azonnali
kezdéssel. Autószerelői végzettség
szükséges.

*60146*

Házak, lakások, telkek teljes
lomtalanítása pincétől a padlásig
Hagyatékokból, költöztetés után
megmaradt lomok elszállítása,
zöldHulladék elszállítás,
gyökérkiszedés, kisebb bontások.
betonozás, burkolás,
kerítésjavítás és festés!

Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

164255

Dél-Budai régió, Pest megye
351568

0620/981-6474

Jelentkezz:
+36 20 366-3993
oneletrajz@napra-forgo.hu

Szórólapterjesztő

Fiat Stilo, garázsban tárolt, karbantartott, 141 ezer km-t lefutott autó eladó. 06-20-99-11-025

LOMTALANÍTÁS

164210

349146

Dr. Fekete Balázs

Szigetszentmiklós

354999

kiszállással.

Felvásárolunk törött, hibás
gépjárműveket, márkától és típustól
függetlenül. Bontási igazolással!
Taskó Autó Kft. 0630-329-18-39

357974

Gyál, Budaörs, Törökbálint, Tárnok

Autófelvásárlás.

165245
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Veszettség Dolgozz velünk!
elleni
Csomagoló-címkéző-áruösszekészítő
védőoltás, Dísznövény-kertész

Gazdikereső

JárMŰ
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sport

A dán Herning Ikasttal, a
címvédő Siófok KC-val, illetve a török Kastamonuval
került a második kalapba a
sorsolás előtt az ÉRD. A
sorsoláskor azonos nemzetekből érkező csapatok nem
kerülhettek össze, így az
ÉRD a negyedik kalapban
érdekelt DVSC-Schaefflert
nem kaphatta. Az első kalapban a Bajnokok Ligája
csoportkörében negyedik
helyen végző csapatok szerepeltek: a horvát Podravka, a cseh Banik Most, a
német Bietigheim és a lengyel Lublin.
A harmadik kalapban pedig a német Thüringer HC,
a napokban doppingbotrányba keveredő román
CSM Corona Brasov, a szintén román Magura Cisnadie, illetve az orosz Lada
Togliatti kapott helyet, míg
a negyedikben a már említett DVSC mellett két dán, a
Kobenhavn és az Odense,
illetve a norvég Storhamar
szerepelt.

Az ÉRD a lengyel MKS
Lublinnal, a román Corona
Brasov és a dán Odense
csapataival került egy négyesbe. A sorozat ezen fázisa január 4-én, 18 órától a
dánok ellen kezdődik az
ÉRD Arénában, ezt követően az első idegenbeli meccsre január 11–12-én kerül
sor Brassóban. A harmadik
körben, január 18-án, szombaton 19 órától a Lublin érkezik, majd egy héttel később Lengyelországban is
megmérkőznek a felek. Ezt
követően február első napjaiban Dániában vendégszerepelnek Janurik Kingáék, akik a csoportkört
február 9-én, 17 órától zárják a Brassó elleni hazai
találkozóval. Az ÉRD idegenbeli EHF-Kupa mérkőzéseinek pontos időpontja
egyelőre nem ismert.
Az EHF-Kupa csoportköréből a kvartettek első két
helyezettje jut az egyenes
kieséses szakaszba.

Nem kis meglepetésre már az első percben megszerezte
a vezetést a házigazda Hévíz SK az Érdi VSE ellen, a
második játékrészben emberhátrányba is kerülő éllovas
azonban hiába tett többet a sikerért, Damina László
együttese óriási bravúrt elérve győzött 1–0-ra az NB III
Nyugati csoportjának 16. fordulójában.
Idilli környezetben, szélcsendes, hideg levegőjű,
ugyanakkor napsütéses időben fogadta a „tavasz” első
fordulójában a sereghajtó
Hévíz SK a listavezető Érdi
VSE-t, hiszen az NB III Nyugati csoportjának 16. fordulója hivatalosan már a tavaszi félévhez tartozna.

kapura, ám Kertész bravúrral kiöklözte azt.
Bő fél óra játék után ismét
nagy lehetőség adódott a
házigazdák előtt, amikor
Pajor Imre tört be a balszélről, majd a tizenhatos
vonalától harcolt ki szabadrúgást, de ezt Horváth Márió fölétekerte.

tüzelt ballal, amelyet Czirjék
bravúrral védett. A folytatásban az ember- és gólhátrányban lévő érdiek így is
saját kapuja elé szegezték a
Hévízt, a szünetben csereként beálló Balogh Ádámnak is elsült a bal lába, Czirjék azonban ezt is védte.
Aztán újabb pillanatokkal
később Kollega Krisztián
szöglet utáni kipattanót
szúrt kapura, melyet többen
már bent láttak, de nem talált kaput. A hajrában sem
történt változás, az Érdi VSE
veretlenségi szériája a Hévíz

Ezüstérmesek a szuperminik
Második helyen végzett a Delta RSE Érd szupermini
korosztályú lány csapata a Budapest-bajnokság soros
állomásán. A klubhoz nemrég csatlakozott edző, Kiss
Regina második dobogós, egyben első ezüstérmes helyezését érte el a csapattal.
A csoportmérkőzéseket a
Kertvárosi SE ellen kezdte
a Delta RSE Érd a XVIII. kerületben rendezett utánpótlás teremröplabda-tornán.
A nyitány 2:0-s győzelemmel zárult, ami után a Pénzüg yőr SE fiúcsapatával
szemben 2:0-ra alulmaradt
a Delta. A következő összecsapáson a Lőrinc 2000 SE
felett újabb sikert arattak
az érdi gyerekek, a 2:0-s sikerrel pedig a csoport második helyén továbbjutottak
a keresztjátékba. A döntőért a Vasassal kellett megküzdeni, amelyen 2:1-re
nyertek az érdi tigrisek. A
finálé visszavágót hozott a
fővárosi Pénzüg yőrrel,
amelyet viszont ez esetben
sem sikerült legyőzni: hiába vezettek Kiss Regina
játékosai 1:0-ra, az ellenfél
kiegyenlített, majd meg is

Kiss Regina edző: „Elégedett vagyok a lányok teljesítményével. Sok mecscset játszottunk és jól bírták a folyamatos stresszt.
A legizgalmasabb párharc
az elődöntő volt, ahol izgalmak közepette, jó játékkal sikerült felülkerekedni a Vasason. A döntőben a Pénzügyőrnek szerettünk volna visszavágni
a csoportban elszenvedett
vereségért, de sajnos nem
sikerült. Jól indult a
meccs, mert az első szettet
behúztuk. A nyitások jók
voltak és nagyon lelkesen
játszottunk. A második
játszmában eg y kicsit
megtorpantunk, többet hibáztunk, nem figyeltünk
kellőképpen, így azt a fiúk
nyerték. A harmadik játékrészben rosszul indítottunk és sajnos később

QQDomonkos

RÖVIDPÁLYA

Kézilabda
Egy győzelemmel és két vereséggel zárta a magyar női kézilabda-válogatott a Szöul-kupa felkészülési tornát. Kim Rasmussen szövetségi kapitány együttese az első fordulóban 29-25-re kikapott Oroszországtól,
majd a második körben 31-25-re legyőzte a vendéglátó Dél-Koreát. A
záró játéknapon Szerbiával kerültek szembe a mieink és 25-23-ra alulmaradtak. A nemzeti csapatban három érdi játékos, Kiss Nikolett, Tóth
Gabriella és Szabó Laura szerepelt. A válogatott részt vesz a november
30-án kezdődő japán világbajnokságon.

Futsal
A 2019. november 27-re kiírt 5 Stars Érdi VSE–Tihanyi FC férfi futsal Magyar Kupa-mérkőzés elmarad. Az ellenfél kérésére elhalasztott találkozót egy későbbi időpontban pótolják.

Kosárlabda
Súlyos vereséget szenvedett itthon a VMG DSE férfi kosárlabdacsapata.
Az NB II Közép A csoport hetedik játéknapján a vendég BLF KK ellen 8749-re maradt alul az érdi alakulat. A fordulót követően hetedik helyen
állnak Valaczkay Gáborék a tabellán.

Röplabda
Két vereséggel és egy győzelemmel zárta a Delta RSE Érd a 15 év alatti
lány országos röplabdabajnokság aktuális játéknapját. Dömötör-Mátrai
Beáta együttese a BVSC-től 3:0-ra, a Gödöllőtől pedig 2:1-re kapott ki a
budapesti tornán. A VSD ellen azonban 3:0-ra nyertek a tigrisek. A fordulót követően ötödik helyen áll az érdi klub a húszcsapatos első osztályban.

Labdarúgás
3-0-ra győzött az Üllő vendégeként az Érdi VSE női futballcsapata, a Pest
megyei háromnegyedpályás bajnokság II. osztályának Déli csoportjában. A listavezető góljait Lőrincz Teréz és Fekete Mária szerezték, előbbi
labdarúgó duplázott. Az Érdi VSE hét kör után hibátlan teljesítménnyel,
Q P. P.
hét sikerrel és kilencpontos előnnyel vezeti a bajnokságot.

Hiába a számos helyzet, Mojzer Györgyék (zöldben) elbuktak Hévízen
A mérkőzést rosszul
kezdték az érdiek, hiszen
rögtön az első percben egy
felívelt hazai labdát Bozsoki Imre fejelt haza, amely
Kertész Ferencet is meglepte, a labda kiesett a kezéből,
épp Török Milán elé, aki
éles szögből passzolt a kapuba (1–0). Ezután az érdiek előtt is megnyílt az
egyenlítés lehetősége, de
hiába mentek el a vendégek
a bal szélen, a második hullámban érkező Gera Dávid
nem talált kaput.
Az első percek helyzetei
után kissé alábbhagyott a
lendület, az érdiek birtokolták többet a labdát, akik a
következő nagy helyzetig a
15. percben jutottak, amikor
Németh Gábor bal oldali beadását Koós Gábor fejelte
nem sokkal a kapu fölé.
Azért a Hévíz is megmutatta
oroszlánkarmait: a 25. percben Horváth Márió bal oldali szögletet tekert az érdi

A játékrész hajrájában
Czirjék Zoltán kapus hibája
után két védő mentette meg a
góltól a Hévízt, amikor
Mojzer elől tisztáztak, majd
Németh bal oldali betörés
után készített Gera Dávid
elé, aki húszról, ballal tekert
mellé. A szünet előtti pillanatokban pedig Koós Gábor
lapos, megpattanó lövése
tartott a kapu jobb alsó sarkába, ám Czirjék menteni
tudott. Sőt, a kétperces ráadásban Koós szépen vett le
egy labdát, amit egyből kapura küldött, de léc alá tartó
kísérletét is védte Czirjék.
A fordulás után nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért a vendégek, azonban
Kónya Benjámin a játékrész elején két sárga lapot is
begyűjtött, a listavezető pedig bő egy óra játék után emberhátrányba is került. Ennek ellenére is veszélyesen
játszottak az érdiek, nem
sokkal később Gera Dávid

HÉVÍZ SK–ÉRDI VSE 1–0 (1–0)
Hévíz, 200 néző. V: Kovács J. Z. (Rózsa, Schweighardt)
Érdi VSE: Kertész F. – Májer (Balogh Á., a szünetben), Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – Gera D., Koós, Kónya B., Melczer – Mojzer, Kollega. Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól: Török M. (1. perc).

(Fotó: Balogh István)

SK vendégeként tört meg,
Limperger Zsolt együttese
pedig vereséggel kezdte a
„tavaszt”.
– Ez nem az első meccs,
amikor az ellenfél megint
egy ajándék góllal tud vezetni, utána próbálkoztunk becsülettel, voltak lehetőségeink is. Nem szokásom a játékvezetővel foglalkozni, de
most úgy gondolom, elég érdekesen vezette, és akkor
enyhén fogalmazok… Volt
két olyan tizenegyes, amit
mindenki látott a pályán,
csak ő nem, de nem kifogásokat akarok keresni, mert
sokkal jobban kellett volna
játszanunk. Tudtuk, hogy
nyolcan-kilencen védekeznek, kicsi a pálya, ettől függetlenül voltak helyzeteink,
az ellenfél pedig rúgta a labdát, amerre állt. Sajnálom,
hogy így alakult – értékelt
Limperger Zsolt, az Érdi
VSE vezetőedzője.
Az Érdi VSE a 2019-es esztendő utolsó tétmérkőzését
december elsején, 13 órától
játssza, amikor az NB III
Nyugati csoportjának 17. fordulójában a Sárvár FC-t látja vendégül az Ercsi úti
Sporttelepen.
QQDomonkos Bálint

Itthon nyertek ob-t az akrósok
Remek hétvégét tudhat maga mögött a Masters Sportegyesület. Az érdi akrobatikus rock and roll táncklub
hat csapata és két párosa lépett fel a helyi rendezésű
Magic magyar bajnokságon, összesen öt dobogós helyezést elérve.
Harmadik alkalommal
adott otthont az Érd Aréna
az akrobatikus rock and roll
magyar bajnokság fináléjának. A felnőtt- és utánpótlásversenyen magas színvonal

küzdött meg egymással a
dobogós helyezésekért.
Ebben a mezőnyben bizonyítottak az érdi Masters
Sportegyesület párosai és
csapatai. Nem is akárho-

ban, míg a junior girls formation egy nyolcadik helyezést hozott a Mastersnek az
Atomic által.
A párosok versenyében a
serdülőknél 5. helyen zárt a
Barthos Bence–Ambruzs
Kinga kettős. A debütálóként középdöntőbe jutott
Koncsek József–Szalma Júlia children páros tizenharmadikként fejezte be a sze-

Az Xpress nagyformáció harmadikként végzett a ladies formation versenyszámban

(Fotó: P. P.)

és remek hangulat volt tapasztalható. Lengyel Veronika főszervező, a Rock and
Magic SE vezetője elmondta,
hogy az Érd Aréna ideális
otthonává vált az elmúlt
évek során a Magic magyar
bajnokságnak, így annak ellenére ide szervezték, hogy a
csarnok rendkívül sűrű
programja miatt nem volt
könnyű megfelelő időpontot
találni a lebonyolításra. A
sportvezető hozzátette, hogy
az év legfontosabb és legnívósabb versenyén több mint
hétszázkilencven induló

QQPecsu

gyan! Aranyérmes lett a
Wait for it kisformáció a ladies contact style kategóriában, mint ahogyan a Militans is megnyerte a felnőtteknél ezt a versenyszámot,
csak a nagyformációknál. A
Jolly Joker kisformáció második helyen végzett a ladies
dance mezőnyében, az
Xpress nagyformáció pedig
harmadikként végzett a ladies formation versenyszámban. A végső győzelemre is esélyes Rockets egy
rontás után ötödik lett a ladies dance plus kategóriá-

replést. A Masters Sportegyesület vezetőedzője, Sárdi Anita elégedetten nyilatkozott a versenyt követően.
Elmondása szerint minden
érdi egység és páros igyekezett kihozni magából a maximumot és a lehető legjobb
eredményt próbálta elérni.
Az akrobatikus rock and
roll versenyzőknek még nem
ért véget a szezon, a magyar
bajnokság szombaton folytatódik Pécsett, ahol újabb öt
egység küzd a dobogós pozíciókért.

BRAZIL JIU JITSU

A lányok jól bírták a folyamatos stresszt
nyerte a döntőt 2:1-re. A
Delta RSE Érd ezüstéremmel zárta a versenyt, amely
az országos bajnokságra
való felkészüléshez nagyban hozzájárult.
A csapat tagjai: Dozet
Ana (csapatkapitány), Tóth
Luca, Serényi Szandi,
Kozma Janka, Dömötör
Emese, Sánta Laura.
Edző: Kiss Regina.

(Fotó: Delta RSE Érd)

sem sikerült felzárkóznunk, a lányok kicsit elfáradtak. De így is mi lettünk a legjobb lánycsapat,
amihez gratulálok a játékosoknak!”
A gárda legközelebb
szombaton a Közgáz SC otthonában lép pályára,
ugyancsak a Budapest-bajnokság soros fordulójában.
QQPecsuvácz Péter

Érd, Tárnoki út 12.

TOYOTA HYBRIDEK ÉRD-en!

Hétfő és szerda 19:30-21:00

Vezeti: Huber Márk

Magyarországon forgalomba helyezett, használt
- 3 -9 hónapos, kevés km-es TOYOTA HYBRID gépkocsik gyári garanciával,
nagy választékban autókereskedésünkben!

(barna öves instruktor)
2019. IBJJF Budapest Open NoGi – ARANY
2019. IBJJF Budapest Open Gi – EZÜST
2018. BJJ Hungarian Open NoGi – BRONZ
2018. BJJ Hungarian Open Gi – BRONZ
2018. Austrian Open – ARANY
2018. London Open NoGi – EZÜST
JELENTKEZÉS:
+36308899482
cgarrebentateam@gmail.com
https.://carlsongracie.hu
Facebook: Carlson Gracie Arrebanta Team

Készlet és egyéb információkért keresse értékesítő kollégánkat
elérhetőségeinken vagy látogasson el hozzánk személyesen.
PÉ-TA Kft.

Érd, 6-os fo
˝ út 23 km. Tel.: 30 530 7120
E-mail:ertekesites.m6@peta.hu

www.peta.hu

358545

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) bécsi központjában elkészítették a női kézilabda EHF-Kupa csoportkörének sorsolását. Az ÉRD a C-csoportba került
a lengyel Lublin, a román Corona Brasov és a dán
Odense társaságában.

A sereghajtó törte meg a szériát

359508

EHF: az ÉRD a C-csoportban
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Az elválás kezdete
Hetedik alkalommal tűzték fel az elválást jelképező
szalagot a Gárdonyi gimnázium végzős diákjaira. Az
ünnepséget pénteken tartották az Érd Arénában; a diákokat Pintérné Bernyó Piroska igazgató köszöntötte, az
érettségizők nevében Lázár Evelin volt diákpolgármester is búcsúzott.
Ötvenhét tizenkettedikes
diák ballag ebben a tanévben a Gárdonyi gimnáziumban. Az iskolától való elválás
kezdete, mint minden évben,
most is a szalagavató ünnepség volt.
– Ez az első lépés az érettségi felé; végleg majd egy
bankett keretében köszönünk el egymástól, persze ez
a végleg csak a tanulói jogviszonyt jelenti, hiszen reméljük, hogy vissza-visszalátogatnak majd hozzánk –
mondta lapunknak Pintérné
Bernyó Piroska.
Ahogy minden iskola, úgy
a Gárdonyi is kialakította
saját szalagtűzési ceremó-

niáját. A tizenkettedikesek
hagyományos keringővel és
osztálytánccal készültek, és
bemutatójukkal mondtak köszönetet és búcsút tanáraiknak, diáktársaiknak.
– Mindkét osztály nyomot
hagy az iskola életében. Ebben a tanévben ballag el az
utolsó informatikai osztályunk, jövő évben már az
első sportosztályunk végez.
Humoros, kedves emlékeket
hagynak maguk után, így kicsit szomorúan kezdjük meg
az utolsó hónapokat – tette
hozzá.
Lázár Evelin volt diákpolgármester is végzős ebben a
tanévben.

Ahogy minden iskola, úgy a Gárdonyi is kialakította saját szalagtűzési ceremóniáját
múlt. Arra ott lesz a ballagás
– mondta mosolyogva.
Az idei tanév eddigi szakasza még a szalagavató
jegyében telt: a diákok ruhát
próbáltak, a táncot gyakorolták, mostantól viszont
már a tanulásé a főszerep:
februárban már jelentkezni
kell az érettségi vizsgákra,
no meg tanulni a nagy megmérettetésre, és azt is el kell
dönteniük a diákoknak, hogyan folytatják tovább. Ez
utóbbi akár egy hosszabb
folyamat eredménye is lehet,
hiszen mint az igazgatónő
elmondta, már kilencediktől
próbálják kideríteni, hogy
eg y-eg y g yerek milyen
irányban szeretne továbbmenni, és tizenegyedik osztályban olyan fakultáció felé
terelgetik őket, amely tantárgyak megerősítése szükséges lesz a felvételihez.

(Fotók: Á. K.)

együtt dolgozni, és még közelebb kerültünk egymáshoz – mondta lapunknak
Evelin.
– Ebben az utolsó évben
már nagyon kell koncentrálnunk a tanulásra, és jó, hogy
ebben az időszakban van ez
az együtt töltött ünnepély,
amin a szüleink is jelen lehetnek – tette hozzá.
– Nagyon felemelő érzés itt
lenni, a család, a barátok, az
iskola előtt kiállni. Rengeteg
táncpróbán és megoldandó
problémán vagyunk túl. Mindenki izgul egy kicsit, de nagyon élvezzük – mondta a
szintén végzős Jakobicz Balázs, hozzátéve: kicsit szívszorítói is a pillanat, szembe
kell nézniük azzal, hogy itt a
búcsú ideje. – Szeretném nem
így felfogni ezt az alkalmat.
Azért vagyunk itt, hogy ünnepeljük magunkat és nem
azért, hogy sirassuk, ami el-

éppen azt ecsetelte, mit tehetünk azért, hogy ezek az alkalmak ritkábbak legyenek,
azaz, mit tehetünk egészségünkért mi magunk, mielőtt
orvoshoz kellene fordulnunk.
Úgy fogalmazott: a legfontosabb, hogy ne engedjük ki
kezünkből sorsunk irányítását, de ennek a legfontosabb
feltétele, hogy ismerjük önmagunkat. De még ennél is
tovább ment Pascalt idézve,
aki szerint legjobb gyógymód a szeretet – s ezt magunkra is vonatkoztatnunk
kell, tette hozzá az előadó.
Tehát ismernünk és szeretnünk kell saját magunkat, s
akkor nagyobb eséllyel maradunk egészségesek. Mert a

betegségek sem véletlenül
találnak meg bennünket,
mindennek oka van. Ahhoz
adott hát tanácsokat a szakember, hogy irányítsuk a
gyógyulási folyamatot, hogyan vegyük észre időben a
figyelmeztető jeleket, miért
forduljunk időben orvoshoz.
S ezzel el is érkezett az előadó a folyamat egyik lényeges eleméhez: a gyógyító
szakemberhez, s föl is vázolta, hogy milyen a jó kommunikáció, milyen az ideális
kapcsolat az orvos és páciens között. Jó volt ezt így öszszefoglalva hallani, de bizony ennek a kapcsolatnak a
minőségét csak elenyésző
részben tudjuk befolyásolni
betegként, alapvetően az orvoson múlik a dolog. Megkérhetjük ugyan, hogy magya-

rázzon el valamit jobban
vagy újra, mert nem értjük –
a doktoroktól kapott információnak nagyjából 12 százaléka marad meg a betegben –, figyelhetünk a metakommunikációra, hiszen az
arckifejezések, a kézmozdulatok sokat elárulnak a beszélő valós gondolatairól. De
végső soron a másik félen
múlik, hogy a kívánatos
partneri viszony alakuljon ki
a két fél között, és ezt semmiképpen ne próbáljuk – figyelmeztetett nyomatékosan Pataky Enikő – hálapénzzel elérni, az bizonyosan nem segíti elő azt, ami egy jól működő beteg–orvos kapcsolat lényege lenne: derűt és lelkesedést, gyógyulásba vetet hitet
vinni haza a rendelőből.

– Ezen a napon már mindnyájunkban tudatosul: ez
már a búcsú ideje. Rengeteget készültünk, sokat próbáltunk. Nagyon jól tudtunk

A tizenkettedikesek hagyományos keringővel és osztálytánccal készültek

Szeressük magunkat!
Az érdi Szenior Akadémia – amit a Milton Friedman
Egyetem szervez immár több év óta – utolsó idei előadásán az érdeklődők újfent teljesen megtöltötték a művelődési központ előadótermét. S hogy ez rendre így van,
már önmagában garanciát jelenthet arra, hogy az előadás-sorozat nem szakad meg, s jövőre újabb aktuális
témákkal várják majd az időseket. Mert a sikernek éppen ez az egyik titka: a korosztály számára izgalmas,
mindennapjaikhoz kapcsolódó kérdéseket venni fel a
programba. De legalább ilyen fontos az előadó személyisége, közvetlen, közérthető stílusa. A mostani utolsó alkalommal mindkettő adott volt: Pataky Enikő a beteg–
orvos kommunikációról beszélt.
Az előadó pontosan tudta,
hogy szóljon közönségéhez,
talán nem véletlenül, hiszen
tizenhárom éven át vezetett
egészségügyi magazinműsort Gyógyhír címmel a Hírtv-ben. A téma pedig minden

túlzás nélkül olyan volt, amivel az idősebb korosztály naponta találkozik, hiszen –
sajnos – ebben az életkorban
szinte mindenki jár orvoshoz
valamilyen okból. Pataky
Enikő elöljáróban viszont

QQÁdÁm K.
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