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„Több a ’problémás’ gyerek, aki valójában nem is problémás”
Interjú Pálokné Vermes Andreával, az Érd Város Szociális Munkájáért Díj kitüntetettjével

n 4–5. oldal

Buszon, szánon és futva is jött a Mikulás
A Mikulás idén többfajta közlekedési
járművet is igénybe vett, hogy biztosan
szétoszthassa puttonya tartalmát a gyerekek között. A Szivárvány oviba busz,
Simonpusztára lovas szán repítette, a főtéren pedig diáksegédei – az Ifjúsági Önkormányzat képviselői – csaltak mosolyt
a kicsik és nagyok arcára egy kis figyelmességgel. Ötödik alkalommal rendezett
mikulásünnepséget tagcsaládjainak az
Életfa Csoport Egyesület is. Az első még
kisebb, családias rendezvény volt, idén
azonban már mintegy százhúszan várták
együtt a nagyszakállút a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központban. Az érdi futók szintén évről évre megszervezik a
Mikulás- és krampuszkergető kacagva
kocogást a város főterén. A gyerekek egy
kis édesség után a Pelikán sétányon futottak egy nagy kört a Mikulással, aztán
a krampuszt is megkergették, akadt, aki
meg is előzte. A futásnak ezúttal is jótékony célja volt, a Fészek Gyermekvédő
Egyesület családok átmeneti otthonának
lakóit lepték meg Mikulás-csomagokkal.
(Fotó: Győri Lívia)

nQ18-19. oldal

Az itt élők nyugalma a fontos

Egészség nélkül is szeretetben

A VOSZ idén már 21. alkalommal rendezte meg a Vállalkozók napját, amelyre az ország minden megyéjéből mintegy hatszáz vállalkozó érkezett. Az Év vállalkozója díjat
hatvanketten vehették át, köztük három érdi: Kovács Krisztián, Simon János Gergely és Sipos Árpád.
n 3. oldal

Az új városvezetéssel való együttműködésről, a Magyar
Falu Programról és az ország gazdasági-pénzügyi helyzetéről is beszélt tájékoztatóján Aradszki András országgyűlési képviselő. Mint kiemelte, az oktatási rendszer területén is sikereket tud elérni az ország.
nQ7. oldal

Milán, Zénó és Teo, akiket nemcsak az köt össze, hogy testvérek, hanem hogy mindhármuknak maradandó betegségekkel kell megbirkózniuk és együtt élniük. Ahogy édesapjuknak is, aki egy vonatbalesetben elvesztette mindkét
lábát, és a napokban a munkáját is. Riport. nQ17. oldal

Újságunkat megtalálják a postaládákban
és az alábbi címpontokon:

Különleges, egyedi ékszerekkel várjuk
Önöket idén is! A mi ajándékunk
kimagaslóan kedvező áraink.
Arany - 20% Ezüst - 10-50%
Törtarany beszámítás 13 000 Ft/gr
Coeur de Lion ékszerek
az ünnep jegyében.
Nincs ötlete? Válassza exkluzív
ajándékutalványainkat!
Ha ékszer kell, Marcell kell.

Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.
ÓRA ADÁS-VÉTEL
354085

AlphaZoo
Kabai Bt. ABC
Vitapékség
Lottózó

Kedves Jézuskák!

Érd, Alsó utca 1.
Érd, Alsó utca 3.
Érd, Alsó utca 9.
Érd, Szabadság tér 12.
Érd, Velencei út 39-41.
Érd, Gárdonyi Géza u. 1.
Érd, Gépész u. 14.
Érd, Fő utca 74.
Bagoly utca 62
Lőcsei 4-8
Borszéki utca 22
(Lőcsei/Borszéki sarok)
Diósdi út 42
Balatoni út 18.
Balatoni út 88.
Fehérvári út 42.

358338

Polgármesteri Hivatal
Polgárok Háza
Művelődési Központ
Szerkesztőség
ÉRD Aréna
Gárdonyi Tanuszoda
Parkvárosi Közösségi Ház
COOP Minaret Csemege
Bagoly Csemege
Coop ABC
Rózsakert 97 ABC

Cí�m: É� rd INTÉRSPAR; Százhalom
batta, Piac tér; Dunaújváros,
Dózsa Gy. út 28.; Veszprém TÉSCO;
Veszprém INTÉRSPAR
Részletekről érdeklődjön üzletünkben.
Akciónk visszavonásig érvényes.
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PÁLYÁZAT

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

ügyvezetői munkakörének betöltésére
Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzata a társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére az alábbi
pályázati felhívást teszi közzé.
A társaság az ügyvezetői munkakör betöltésére
határozatlan időre hirdeti meg a pályázatot, 3
hónap próbaidő kikötésével. A munkakör betöltésére a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyról és a vezetőállású dolgozók
munkaviszonyáról rendelkező jogszabályok,
így különösen a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, valamint a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvény az irányadók.
A munkáltatói jogkör gyakorlója: Érdi
Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapítója, Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata.
A munkavégzés helye: a Társaság székhelye:
2030 Érd, Budai út 16–18.
A vezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 2020. február 1.
Munkakörébe tartozó feladatok: a társaság
alapító okiratában és a hatályos jogszabályokban
meghatározottak szerint biztosítani a társaság
hatékony és eredményes működését, a szakmai
tevékenységek szervezését, irányítását; az Érdi
Újság, az Érd Most internetes portál, az Érd TV és
az Érdi FM 101,3 rádió felelős szerkesztői feladatainak ellátása.
Munkabér: a munkabér megállapítása a felek
közötti megegyezés alapján történik, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú humán és/vagy pénzügyi végzettség;
• médiacégnél szerzett legalább egyéves
vezetői tapasztalat;
• büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• televíziós, menedzsment, gazdasági, pályázatírói tapasztalat;
• számítógép-felhasználói ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• a társaság hosszú távú működésére, gazdálkodására, valamint a műsorszolgáltatás tartalmi elemeire kiterjedő szakmai koncepció;

•
•

végzettséget igazoló okiratok másolatai;
a pályázó személy adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
• szakmai, vezetői elképzelések;
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány;
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához,
továbbításához;
• a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása;
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy vele szemben nincs kizáró ok és öszszeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §,
3:115. § rendelkezései, illetve az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §,
valamint a 2009. évi CXXII. tv. rendelkezései
az irányadók).
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.
január 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca
1.) címére történő megküldésével;
• személyesen, a pályázatnak Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzata székhelyén
(2030 Érd, Alsó utca 1.) zárt borítékban történő leadásával.
Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügyvezetői
pályázat”.
A kiíró az alábbi dokumentumokat bocsátja a pályázók rendelkezésére betekintés
céljából:
• 2019. évi üzleti terv;
• 2013–2018. évi mérlegbeszámoló;
• hatályos társasági szerződés.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A
munkacsoport előtti személyes meghallgatás
helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A
pályázatok elbírálása szükség szerinti személyes
meghallgatást követően a 2020. évi januári alapítói ülésen (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésén) történik, amelynek eredményéről
a pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói
jogkör gyakorlója fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró
érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás
alá. A pályázat beadásával a pályázó a pályázati
kiírás valamennyi feltételét magára nézve kötelezőnek fogadja el.

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300;
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301;
E-mail: onkormanyzat@erd.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30,
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30
www.erd.hu
ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail:
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu
OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail:
kormanyablak.erd@pest.gov.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00,
kedd 8.00–18.00, szerda
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 8.00–16.00
Kormányablak
2030 Érd, Budai út 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
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Országos elismerés érdi vállalkozóknak
– Úgy érzem, nagyon so- működik a kamarai adatok azzal, hogy a világgazdaHárom érdi vállalkozó is elnyerte idén az Év vállalkozója díjat. A kitüntetést Varga Mihály pénzügyminiszter kan megérdemelnék ezt a szerint, ám az Ipartestület- ságban lassul a növekedés
díjat, hiszen vállalkozónak nek csupán 150–200 fizető üteme, a jövő év egyik legadta át pénteken a Vállalkozók napja rendezvényen.
lenni nem egyszerű: minden- tagja van, és így nagyon ne- fontosabb kérdése, hogyan
A VOSZ idén már huszon- kat segítettünk egymásnak nap újabb kihívásokkal kell héz az érdekképviselet, lehet az elért teljesítményt
egyedik alkalommal rendezte – hangsúlyozta Kovács szembenézni, meg kell újul- szükség lenne szakmai se- megvédeni. Ezt szem előtt
ni, és minden nap újabb fel- gítségre. Mint megtudtuk, tartva a kormány 2020 elején
meg a Vállalkozók napját, Krisztián.
Simon János Gergely cége adatot hoz. Kívánom minden minapi elnökségi ülésükön újabb gazdaságvédelmi akamelyre az ország minden
megyéjéből mintegy hatszáz az élelmiszer-, a gyógyszer- vállalkozónak, hogy része- részt vett Csőzik László pol- ciótervről tárgyal majd.
vállalkozó érkezett. Az Év és a vegyipar szereplőinek sülhessen ebben az elisme- gármester is, és ígéretet
Tolnay Tibor, a VOSZ elkaptak arra nézvést, hogy nöke köszöntőjében azt
vállalkozója díjat hatvanket- részére szállít berendezése- résben – hangsúlyozta.
ten vehették át, köztük három ket, illetve nyújt szolgáltatáÉrdi vállalkozók ötödik az új városvezetés együtt- hangsúlyozta, hogy a vállalérdi: Kovács Krisztián, a Fó- sokat. Idén ünnepelték tize- éve vehetik át ezt a díjat; az működik majd az Ipartestü- kozók többsége gyarapodott az idei esztendőben. A
kusz Computer Kft. tulajdo- dik születésnapjukat.
első Pataki János cukrász, lettel.
– A cég a negyedik gyernos-ügyvezetője, Simon János Gergely, a Sentimento mekem. Ez alatt a tíz év alatt
Kft. tulajdonos-ügyvezetője sikerült megfelelő színvonaés Sipos Árpád, a Pé-Ta Autó- lú, jó minőségű szolgáltató
kereskedelmi és Szolgáltató céget felépíteni a kollégák
Kft. tulajdonos-ügyvezetője. segítségével. Kaptunk már
Érdemes megemlíteni, hogy szakmai elismeréseket; naPest megyéből rajtuk kívül gyon büszkék vagyunk arra,
hogy elnyertük nemrég a
nem volt más kitüntetett.
Kovács Krisztián az ünne- Richter Innovatív Tudásalap
pélyes díjkiosztást követő Díjat, amit nagy szakmai elfogadáson lapunknak el- ismerésnek éltünk meg. Namondta: vállalkozásuk 22 gyon jó érzés volt átvenni az
éves múltra tekinthet vissza, Év vállalkozója kitüntetést
egy barátjával, Fekete Atti- is; a szakmai sikerek mellett
lával építették fel a céget; a nagyon jólesik, hogy ilyen
csapat már 13 fős, és évről díjban is részesítik a vállalévre fejlődnek, megújulnak. kozókat – mondta Simon Já– Ez volt az első alkalom, nos Gergely.
Sipos Árpádnak már a Az év érdi vállalkozói (b-j): Kovács Krisztián, Sipos Árpád és Simon János Gergely
hogy ilyen kitüntetést vehet(Fotó: Á. K.)
tünk át. Úgy gondolom, ez a szülei is érdi autószervizt
A Művészetek Palotájában kormányzattal közös mundíj azt mutatja, hogy kitar- működtettek, 1966-tól, a sa- volt ipartestületi elnök –
tással mindenki el tudja érni ját vállalkozása pedig 1992- tudtuk meg Csóli Csabától, rendezett ünnepségen Var- ka eredményének nevezte,
a célját. Mi két pillérre tá- ben indult. Azóta cége na- az ipartestület ügyvezető ga Mihály köszöntőjében a hogy kiterjesztették a legkimaszkodhattunk: első a csa- gyobb fejlődésen ment ke- igazgatójától, aki hangsú- magyar gazdaság jó teljesít- sebb vállalkozások áfamenlád, a másik pedig a jó csa- resztül, Peugeot-autókeres- lyozta: Érden kiváló vállal- ményéről beszélt, és hangsú- tességét, és könnyítettek az
pat. Nagyon sokat köszönhe- kedésként működnek, 19 al- kozások vannak, és akik el- lyozta: a gazdaság erősödé- adminisztráción. A VOSZ
tünk nekik, ahogy az ipar- kalmazottal.
nyerik ezt a díjat, komoly sének legfontosabb bázisát a fontosnak tartja a kkv-szekSipos Árpád lapunknak értéket, színvonalat képvi- kis- és középvállalkozások tor adóinak csökkentését, a
testületnek, illetve ügyvezető igazgatójának, Csóli Csa- elmondta, nagyon büszke selnek; mint mondta, na- jelentik. Hozzátette: a kor- hatékonyabb közszféra kibának is – a hasonló szemlé- erre a díjra, ami nem az első gyon sokan megérdemelnék mány az elmúlt években szá- alakítását, a tudásintenzív
mos eszközzel segítette a gazdasági modellre való átletmód közel hozott minket elismerés: pár éve elnyerte ezt a kitüntetést.
egymáshoz, átíveltük a ge- az Érd És Környéke IpartesCsóli Csaba elmondta azt magyar vállalkozások fejlő- állást.
nerációk közti hidat, és so- tület kitüntetését is.
is: Érden 7700 vállalkozás dését. Mivel számolni kell
QQÁdÁm Katalin

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
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Védőnő a motoron
Fiatalasszonyként került Érdre, első körzetét szolgálati
motoron járta be; volt módja megcsodálni az üres telkeken növő árvalányhajat. Később, a Bagoly utca környékén minden anyuka ismerte, ő pedig nemcsak fáradhatatlanul látogatta őket, hanem cserebere-akciókat is
szervezett, próbált segíteni a rászorulóknak. Pálokné
Vermes Andreával, az Érd Város Szociális Munkájáért
Díj idei kitüntetettjével beszélgettünk.
aztán ha már bent vagyok,
átjelentkezem. Persze nem
– Érdi családból származik? így lett: közölték, hogy nincs
átjárás a két szak között. Így
– Nem, Balassagyarmaton múlt el az én „gyógytornászszülettem és Ipolytarnócon ságom”.
gyerekeskedtem, egy csodálatos fekvésű, határmenti
– Megbánta?
kis településen. Nagyon szép
gyermekkorom volt: szalad– Nem. A sors mindig irágáltunk a falumbéli gyere- nyítja az embert, persze,
kekkel, nyáron a patakban erre csak utólag jövünk rá.
meg az Ipolyban fürödtünk, Évek múlva azt mondtam
legurultunk a dombról, télen magamnak: nem biztos,
nagyokat szánkóztunk. Sok hogy gyógytornászként anyszép élményem van abból az nyira szerettem volna a páidőszakból, és jó visszaemlé- lyámat, mint így, védőnőkezni arra az összetartozás- ként. Ez egy nagyon szép,
ra is, ami köztünk, gyerekek változatos pálya, és száközt volt. Nyolcéves voltam, momra mindig kiemelten
amikor beköltöztünk Balas- fontos volt az emberekkel
sagyarmatra. Mikor nyolca- való kapcsolat. Ez teszi teldikos lettem, az egészség- jessé az életemet.
ügyi szakközépiskolát választottam.
– Rögtön Érdre került a főn ÁdÁm Katalin

– Miért erre esett a választása?
– Nem tudnám megmondani. A szűkebb családban
nem volt ápolónő, az unokatestvéreim között ug yan
akadt orvos, de nem ez motivált. Választhattam volna
egyébként a gimnáziumot is,
de valamiért az egészségügyi szakközépiskolát jelöltem meg. Egyébként ebben
az időszakban nagyon sokat
sportoltam: atlétika, kosárlabda, szertorna – ez utóbbiból megyei bajnokságot is
nyertem. Ezt azért tartom
fontosnak megemlíteni, mert
a pályaválasztásban ez már
motivált: az érettségi évében
indult ugyanis védőnő és
gyógytornász főiskolai képzés Budapesten, és én igazából a gyógytornászt szerettem volna választani, hiszen
fontos volt számomra a
sport. Csakhogy jóval több
jelentkezőt vettek fel a védőnői képzésre, mint a gyógytornászra. Arra gondoltam,
jelentkezem az előbbire, hiszen könnyebb bekerülni,

iskola elvégzése után?

– Nem, először Nógrád megyei kis falvakban dolgoztam. Négy kistelepülés, Nógrádmarcal, Nógrádgárdony,
Illiny és Csitár területi védőnője lettem, a körzeti orvos
mellett. Akkoriban csak városon volt gyermekorvos, a
körzeti ellátta a kicsiket is.
A nőgyógyász pedig havonta
egyszer járt ki kismamagondozásra.

– Nem lehetett könnyű a
szegény nógrádi falvakban
dolgozni fiatal lányként…
– Valóban nem. De jól éreztem magam: egyszerűek voltak, szerények, de nagyon
emberségesek. Kellett bizonyos idő, hogy megszokjanak, megismerjenek, de utána nagyon nyíltak, közvetlenek voltak velem. Ha végigmentem az utcán, hogy meglátogassak valakit, máshol
is kinyíltak az ajtók, beinvitáltak.

– Mennyire fogadták el öntől, a fiatal lánytól a taná-

ta a doktor úrnak. „Anyuka,
a gyereknek meg kell gyógyulni, vegye meg a gyógyszert” – mondta erre Staud
doktor, és letett az asztalra
ötszáz forintot. Hát ilyen ember volt.

csot, javaslatot az édesanyák, főleg azok, akik tapasztaltabbak voltak már?
– Miután megismertek és
befogadtak, hallgattak ránk.
Hogy így fogalmazzam: súlya volt a szavunknak. Persze, nem mindig volt könnyű,
de ha látták egy-egy javaslatomról, hogy működik, könynyebb volt elfogadniuk a következőt. Az is segített, hogy
a körzeti orvossal és az aszszisztenssel ugyanazon a
véleményen voltunk.

– Ki következett utána?
– Kozaróczy doktor. A humora néha nem tetszett az
anyukáknak, de én vele is
szerettem dolgozni; nagyon
jó diagnosztának tartottam.
Őt aztán Neumann Rita doktornő követte, akivel egy röv idke évet dolgoztunk
együtt, mivel elment szülni,
azóta helyettesítik.

– Mennyi ideig dolgozott a
négy kis faluban?
„A gyerekek ma elevenebbek, mozgékonyabbak, és úgy látom, hogy
– Fél évig. Még főiskolás a felgyorsult világ sajnos nincs rájuk jó hatással”
(Fotó: Á. K.)
koromban férjhez mentem; ő
az egyik közeli faluból szár- hogy négy-öt hónapig nem
– Az a kolléganőm, aki
mazik. Megszületett a lá- volt velünk a lányom, de előttem itt dolgozott, a Tönyunk, én közel három évig édesanyám is nag yon rökbálinti úton építkezett,
voltam gyesen, a következő mondta, hogyha most van felvetődött hát, hogy cserélmunkahelyem pedig már Ér- állás, hát meg kell ragadni, jünk, így mindketten a lakmert lehet, később már nem helyünkhöz közelebb dolden volt.
találok ilyen közel.
gozhattunk.

– Hogy kerültek ide?

– Ismerték már akkoriban
– Dizseri főorvos mellett
kezdett dolgozni.
– A férjem Budapesten Érdet?

dolgozott, a Fővárosi II. sz.
Építőipari Vállalatnál. A
házasság unk kezdetén
édesanyámnál éltünk, én
Nógrádban kaptam állást,
a férjem meg Budapesten,
és csak hétvégenként járt
haza – már amikor hazajárt, hiszen időközben katona is volt. A vállalata építette a Fácánközben lévő lakótelep házait a saját munkatársainak. Mivel kedvezményesen juthattunk hozzá a
lakáshoz, elterveztük, hogy
ide költözünk. Mikor már
tudtuk, hogy hamarosan
átadják a lakásokat, feljöttem érdeklődni, hog y el
tudnék-e helyezkedni. Biztattak, hogy jöjjek, mert a
település várossá alakult,
és rendezni kell a körzeteket. 1980 szeptemberében
megkezdtem hát a munkát.
A gyesem ugyan nem telt
még le, de meg kellett ragadni az alkalmat. A lányom két és fél éves volt, rá
az édesanyám vigyázott,
míg fel nem vették az óvodába, illetőleg be nem rendezkedtünk. Merthogy kezdetben elég nomád körülmények közt laktunk a férjemmel. Nehéz döntés volt,

– Nem, teljesen ismeretlen
– Igen, körülbelül fél-egy
volt a város.
évig, hiszen ő aztán lekerült
a szakorvosi rendelőbe. Dizseri doktor nagyon határo– Melyik körzetet kapta?
zott, nagy tudású szakember
– Parkvárost, a foglalko- volt, emberileg is kiváló. Bár
zás nevű utcákat, az M7-es sosem éreztette és nem is
két oldalán. Akkoriban ez dolgozott azon, hogy kivívja,
még nem volt ilyen kiépített nagy tekintélye volt. Ez az
környék, volt utca, ahol csak egyéniségéből adódott, és
mi, kollégák és a páciensek
egy-két ház volt.
is ezt tapasztalták.

– Ahogy hallottam, akkoriban még a mostaninál is rit– Őt követte a tragikus sorkábban jártak a buszok. Ho- sú Staud doktor.
gyan tudta megoldani a családlátogatásokat?
– Igen, ő szegény egy autó-

baleset következtében halt
meg. Vele tizenöt-húsz évig
dolgozhattam együtt. Ő is kiváló szakember volt, és nagyon közvetlen és kedves a
gyerekekhez. Vele is nagyon
jó volt együtt dolgozni. Van
egy történetem arról, milyen
emberséges volt; egy hatgyermekes anyukától hallottam annak idején. Mint mesélte, egyszer megbetegedett az egyik gyereke, Staud
doktor pedig felírt neki valamilyen gyógyszert. Csakhogy az anyukának nem volt
– Hogy került a Bagoly ut- pénze arra, hogy kiváltsa a
receptet, és ezt meg is mondcához tartozó körzetbe?
– A szolgálati Riga motorral, aztán, miután azt leselejtezték, a Babettával jártam keresztül-kasul Parkvárosban. Annyira szép volt
akkoriban az a rész: ház kevés volt, de árvalányhaj annál több. Másrészről viszont
elmaradott volt az a rész:
villany ugyan már volt mindenütt, de víz nem, és sok
családhoz járt a lajtoskocsi.
Nagy terület tartozott hozzám, ellátott kevesebb.
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– Más volt a férfiak után
egy fiatal doktornővel dolgozni?
– Nyilván más némileg a
légkör, ha nők – illetve anyukák – dolgoznak együtt. A
doktornő rendkívül türelmes volt a szülőkkel, mindenkire volt ideje, energiája.

– Fontos egyébként a védőnő és a gyermekorvos közti együttműködés?
– Szerintem igen, részben
a légkör, részben amiatt,
mert az ellátottaknak is fontos, hogy egy irányba menjünk, hasonlóképp gondolkodjunk.

– A csecsemőgondozással
kapcsolatos alapelvek, ajánlások nagyon sokban változtak az elmúlt évtizedekben.
Hogyan tudja ezeket követni
egy jó védőnő?
– Rugalmasan. Nem is arról van szó, hogy mi elsajátítsuk ezeket, hanem arról,
hogy az anyukát is meg kell
győzni, és nem erőszakkal.
Én mindig a magyarázatra,
a beszélgetésre helyeztem a
hangsúlyt. Rábeszélni senkit sem lehet. Az édesanya
felelőssége és döntése, hogy
hogyan neveli, gondozza a
gyermekét, és ha valami miatt nem tudja pont úgy csinálni, mint ahog y az a
nag yköny vben meg van
írva, akkor sem kell szemrehányást tenni vagy lelkiismeret-furdalást kelteni
benne. El kell fogadni azt is,
hogy nemcsak mi vagyunk
hatással az édesanyákra –
volt példa arra, hogy az
anyuka megfogadta volna a
tanácsomat, ám a család
máshogy gondolta, ő pedig
nem kívánt ellenük tenni.
Ezért senkit sem szabad
bántani. Persze, fontos a

szakszerűség, de van racio- növekszik az autizmus gyerekek ma elevenebbek,
spektrumzavarral élő gyer- mozgékonyabbak, és úgy lánalitás is.
mekek száma.
tom, hogy a felgyorsult világ
sajnos nincs rájuk jó hatás– A napi munkája mellett
vállalt önkéntes feladatokat
– Amikor a problémát ön sal. Már a legkisebbeknél is
is: a körzete egy része perem- veszi észre és nem a szülő – tapasztalom, hog y nincs
kerület, nehéz sorsú csalá- aki esetleg tapasztalatlan elég nyugalom, túl sok a
dokkal. Ön segélyakciókat, vagy másra magyarázza az pörgés. Ez is hozhatja, hogy
adománygyűjtést is szerve- árulkodó jeleket –, hogyan több a „problémás” gyerek,
aki valójában nem is problézett számukra.
tudja ezt kommunikálni?
más, csak épp mese helyett
– Mindenhol vannak sze– Általában a szülő is ész- tévét néz… Nagyon sok függ
gényebb családok, ez a kör- reveszi, hogy a gyermek va- attól, hogy az első pár évben
zet sem rosszabb a többinél. lahogy más. A családlátoga- hogyan támogatjuk a fejlőEzek a családok is ismertek, tásoknál, amikor a saját kö- dését, hogy szeretjük, menyvolt, ahol több generáció is zegükben vagyunk, az anyu- nyire figyelünk oda a valós
felnőtt a kezem alatt, tudták, ka is jobban megnyílik, és igényeire. És a család öszhogy jót akarok, bizalommal miközben mi beszélgetünk, szetartó ereje is rendkívül
fogadtak. Voltak persze a figyelhetem a gyerek játék- fontos.
három és fél évtized alatt ne- tevékenységét, mozgását is
héz kérdések, megoldandó – szóval ilyenkor könnyebb
– És a szociális helyzet?
feladatok is.
szóba hozni ezeket a problémákat mindkét félnek. Nem
– Itt sem rosszabb, mint
véletlen, hogy munkám leg- máshol.
– Meséljen egyet.
fontosabb részének a csa– Még Staud doktor idejé- ládlátogatást tartom. Per– A nehezebb körülmében élt a körzetemben egy sze, van olyan, hogy pont én nyek közt élő szülőknek ön
család, ahol az édesanya al- nyugtatom meg az anyukát, próbált is segíteni.
koholista volt. Szerencsére
volt egy aktív, nagy szeretettel tevékenykedő nagymama, ő gondozta a két gyereket. Az anya ismét teherbe
esett, ráadásul eltitkolta, a
kórház jelentette, hogy gyermeke született. Felmerült a
kérdés, mit tegyünk a picivel? Hazaadjuk a családba
vagy nevelőszülőkhöz kerüljön? A nagymama azt mondta, nem tudná megbocsátani, ha a kicsi nem kerülne
haza, és ő ennek érdekében
mindent megtesz és vállal.
Ismertem őt, tudtam, menynyire megbízható, úgyhogy
Staub doktorral úgy döntöttünk, hogy a nagymama fe- Vermes Andrea Csőzik László polgármesterrel beírta nevét Érd város
lelősségére hazakerülhet a krónikájába
(Fotó: Á. K.)
pici. A nagymama nagyon
boldog volt. Ez a legkisebb hogy amit ő problémának
– Igen, közvetítettem a
gyermek tizenegy éves volt, gondol, az nem is az, és elő- családok között. Ha megmamikor a nagymama már any- fordul olyan is, hogy azt ja- radt valakinek bébiétel, penyira idős volt, hogy már vaslom, forduljon szakem- lenka, amit már nem tudott
nem tudta nevelni a három berhez.
használni, vagy behozta a
unokát, akik nevelőszülőkrendelőbe, vagy én pakolhöz kerültek. De legalább ti– És mi történik akkor, ha a tam fel a biciklire, és vittem
zenegy éves koráig mégis a szülő nem fogadja meg a ta- a nélkülöző családhoz. Volt,
saját családjában nevelked- nácsot?
hog y valaki babakocsit
hetett.
ajánlott így fel vagy gyerek– Nem szabad erőszakos- ruhákat.
– Védőnőként feladata az nak lenni. Volt, hogy a szülő,
– Talán elárulhatunk egy
is, hogy bizonyos fejlődési aki addig nem vett észre
rendellenességeket, problé- semmit, két látogatásom kö- személyes dolgot: Andrea
mákat kiszűrjön. Hogy látja, zött jobban odafigyelt az ál- volt mindkét lányom védőtöbb ma a sajátos nevelési talam említett jelekre, felis- nője. Most, hogy említette a
igényű gyermek, mint egy- merte, hogy helyes az észre- biciklit, beugrott, hogy menyvételem, és ő maga is úgy nyit láttam önt az utcán kekét évtizede?
döntött, hogy szakemberhez rékpározni; hóban, hőség– Autista gyermekből ta- fordul. És persze az is elő- ben, mindig azzal érkezett a
pasztalatom szerint több fordult, hogy a kicsinél egy családlátogatásra.
van az utóbbi öt-tíz évben. fejlődési fázis picit később
Többször gondolkoztam már érkezett el, és valójában
– Igen, miután leselejtezazon, mi lehet az oka. Per- nem is volt ok az aggoda- ték a szolgálati motort, bisze, most már jobban felfi- lomra. Minden gyerek más. ciklire váltottam. Az autót
gyelünk a tünetekre, de me- Visszatérve arra, hogy mi annyira nem szeretem. Rárem állítani, nem ezért van minden változott az elmúlt adásul, gondoljon bele, egy
több eset, hanem azért, mert évtizedekben, úgy látom: a utcában akár ötször-hatszor
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is meg kellett állni. Sokkal
könnyebb volt felpattanni a
biciklire. A munkám örömét
ezek a családlátogatások
adták. Nehéz volt néha, mégis, ebben rejlett a szépsége: a
rendelőben, mikor a szülők
idegesek, mennének már,
nem lehet valódi kapcsolatokat kialakítani. Nagyon sajnálom, hogy ma már az adminisztráció miatt kénytelenek vagyunk többet lenni a
rendelőben, mivel ott a számítógép, amin adminisztrálnunk kell. Ez sajnos a családlátogatás rovására megy.
Volt, hogy itthon, az étkezőasztalon csináltam az adminisztrációt, a családlátogatások után, de most már ezt
nem lehet.

– Hány látogatása volt havonta?
– Havi 80–120 családhoz
mentem el. Ez azért bizony
fárasztó volt.

– Július óta nyugdíjas. Hogyan telnek a napjai?
– Pihenéssel, feltöltődéssel. Sokat olvasok, újra kötögetek és főállású nagymama
vagyok. A szakszervezetben
is munkálkodom, és aktív
tagja vagyok a Katolikus Karitásznak. Januárban azért
még pár hónapra visszamegyek. Mikor eljöttem, 330
gondozottam volt, a várandós
anyukákat is beleszámítva.
Ez jóval több az OEP által elfogadott 250-nél. Ezért átalakítják a körzeteket. Januárra
ez lezajlik, és csak 210–220 fő
lesz a gondozotti létszám,
ami ideális. Sokkal könnyebb
lesz így a munkám. Egyébként másodjára megyek viszsza; voltam már nyugdíjban,
rövid ideig, majd tíz hónapot
még vállaltam. Most megint
fél évre szeretnék visszatérni, de nem többre. Elfáradtam, jólesik a pihenés, a lazítás. Ugyanakkor nagyon szeretnék dolgozni az új rendelőben, főleg, hogy Staud doktorról nevezték el.

– Van-e vágya az elkövetkezendő évekre?
– Erő, egészség legyen, és
ami még hátravan, az tartalmasan, szépen teljen, és persze a gyerekeimnek, unokáimnak azt kívánom, hogy
boldogságban éljenek. Így,
pályám vége felé nagyon jólesett a Szociális Munkáért
Díj. Szívemnek-lelkemnek
öröm volt a megbecsülés, az,
hogy rám gondoltak, amit
mindenkinek köszönök.
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Amikor a túlélés a tét

Megyenapi elismerések

A téli hidegben sokkal kiszolgáltatottabbak az utcán,
illetve rossz körülmények közt, megfelelő fűtés nélkül
élő emberek, az idős, beteg, egyedülálló lakosok. A Szociális Gondozó Központ munkatársai kiemelten odafigyelnek ezekre az ügyfelekre, de a lakosság is sokat
segíthet, már csak az odafigyeléssel is – tudtuk meg
Gecse-Simon Orsolya intézményvezető-helyettestől.

Pest Megye Népművészetéért díjat vehetett át Kóka
Rozália Magyar Örökség-díjas mesemondó, népdal- és
népmesegyűjtő, népdalénekes és az Érdi Bukovinai
Székely Népdalkör a Pest megyei megyeházán. Az elismeréseket a Megyenap alkalmából kapták ünnepélyes
keretek közt.

– Sokrétű ez a feladat; az utcán élő embereknél minden
nap az életmentésről szól, hiszen mindennap ellenőriznünk kell, rendelkeznek-e elegendő munícióval a túléléshez.
Az utcai szociális munkások
reggel hét órától este tízig járják a közterületeket, hogy időben segítséget tudjanak nyújtani, ne csak akkor, amikor
már túl nagy a baj, és az egészségügy, illetve a rendészet bevonását igényli egy-egy adott
probléma. Azon is folyamatosan dolgoznak, hogy azok,
akik a téli hidegben kint szeretnék tölteni az éjszakát, eljussanak odáig, hogy más lehetőséget, biztonságosabb helyet válasszanak. A fedél alatt,
de rossz körülmények közt élő,
illetve egyedülálló idős emberek esetében a lakosság is sokat tehet már azzal, hogy odafigyel: ha a szomszédban két
napig nem füstöl a kémény,
nem jár ki az illető, érdemes
ezt jelezni. Azzal is segíthetünk, hogy a csúszós időben
odafigyelünk arra, aki nehezen közlekedik – hangsúlyozta
a szakmai vezető. A rendőrség
is fokozottan odafigyel ilyenkor a rászoruló, idős, egyedülálló emberekre, és visszatérően ellenőrzik őket.
A hajléktalanszállón megteltek a férőhelyek; a 23 férő-

helyes éjjeli menedékhely,
valamint az átmeneti szálló is
tele van – ez utóbbiban már
várólista van, mind a női,
mind a férfi részlegen. A nappali melegedő 35 embert tud
fogadni, ez is megtelt.
– Az éjjeli menedék délután
négykor nyit, a kollégák érkezési sorrendben töltik fel a
férőhelyeket. Legkésőbb öthat óra környékén kiderül, ha
valaki már nem tud bejutni az
érdi menedékhelyre; akkor
még van módja és esélye a
százhalombattai, illetve a budapesti szállót választani,
ahol tudják őt fogadni – tette
hozzá Gecse-Simon Orsolya.
Az utcán vagy rejtett hajléktalanságban – azaz fűtetlen, romos házban, nem megfelelő körülmények között –
élőknek nemcsak az éjszakai
fedél jelent segítséget, hanem
a megfelelő minőségű meleg
ruházat, takaró is. A Szociális Gondozó Központ örömmel
és köszönettel fogadja ezeket
a felajánlásokat.
Fontos megemlíteni, hogy
nemcsak a hajléktalanellátó
telt házas, hanem az érdi családotthonok is. Bár szabad
férőhely nincs, ha azonnali
életmentő intézkedésre van
szükség, igyekeznek megoldást találni.
nQÁdÁm K.

Cipősdoboz-akció
A Városunk Érdekében Dolgozunk (V.É.D.) egyesület
karácsonyi ajándékot gyűjt a rászoruló gyermekeknek,
csatlakozva a Baptista Szeretetszolgálat cipősdobozakciójához.
A cipősdobozokat a V.É.D.
Budai út 12. szám alatti irodájában lehet leadni, hétköznaponként 15 és 19 óra között, szombatonként pedig 9
és 12 óra között – mondta el
érdeklődésünkre Dejtári
György elnök, hozzátéve: az
adományokat december 18áig gyűjtik, és 19-én szállítják el a szeretetszolgálathoz, amely országszerte
szétosztja azokat a gyermekek között.
Az eg yesületnél eddig
mintegy száz ajándékcsomagot adtak le. Aki még szeretne cipősdobozt összeállítani, annak először azt kell
eldöntenie – és ezt a csoma-

goláson is fel kell majd tüntetni –, hogy milyen korú és
nemű gyermeknek ajándékozna szívesen. Ennek függvényében kerülhet a dobozba mesekönyv, színező, (társas)játék, higiéniai felszerelés, édesség, író- vagy sporteszköz.
Romlandó ételeket, törékeny tárgyakat, agresszivitásra késztető játékokat ne
ajándékozzunk, a folyékony
dolgokat – tusfürdő, sampon, testápoló stb. – pedig
ajánlatos alaposan becsomagolni. Bővebb információt az ajándékozáshoz a ciposdoboz.hu oldalon találnak az érdeklődők.
n Á. K.

Pest Megye Közgyűlése
1999-ben nyilvánította megyenappá december 4-ét,
amelynek apropóján minden évben átadják a megyei
kitüntető díjakat, elismerve
ezzel a közművelődés, a tudomány, a kultúra, az építé-

A megyenapon számos elismerést adtak át, egyebek
között a szomszédos százhalombattai Szél Pál érdemelte ki az Év Polgárőre
Díjat.
Kóka Rozália és az Érdi
Bukovinai Székely Népdal-

szet, a környezetvédelem,
valamint a közbiztonság és
a társadalmi összetartozás
érdekében tett erőfeszítéseket. Szabó István, a megyei
közgyűlés elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
különleges jelentéssel bír ez
a nap, amikor arra emlékeznek, hogy a Vármegye viszszanyerte egységét.
– A közösséget a szív, a
lélek teremti meg. Ez adja
meg azt a lehetőséget, hogy
habár Pest megyében az ország 13 kisebbségéből 11 jelen van, mégis egy közösséghez tartozunk. A megyének fantasztikus népi-kulturális hagyományai vannak, amiket megőrzünk és
át akarunk adni a következő generációnak. A nagy
elődöknek vannak mai képviselői, akik alkotnak, akik
teszik a dolgukat, akik a jelen és a jövő érdekében cselekszenek. Köszönjük az
erőfeszítéseket, a lendületet
és a bátorságot, az eredményeket és a sikereket – fogalmazott Szabó István.

kör a Közép-magyarországi
Folklórszövetség javaslatára kapta meg a Pest Megye
Népművészetéért díjat.
Kóka Rozáliától az ünnepség után megtudtuk, hogy a
népdalkört azzal a fontos
célkitűzéssel indította el
1971-ben, hogy megmentsék
a bukovinai székelyek népdalkincsét és összefogják
az Érdre telepedett székelyeket, hogy ne merüljenek
feledésbe a közösség értékei.
– Az első előadásunk nag yon emlékezetes volt,
eg yáltalán nem tudtam,
hogy hogy alakul majd. Akkoriban a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban próbáltunk és csodálattal láttam,
hogy teljesen megtelt a gimnázium aulája, 200–300 ember eljött és futótűzként terjedt a hír Érden a népdalkör
megalakulásáról. Hat hónappal ezután már az Erkel
Színházban énekelhettünk
a Röpülj páva programon.
Azt mondhatom, hogy ez a
közel fél évszázad nagyon

Az itt élők nyugalma a fontos

eredményes volt, számtalan
díjat kaptunk. Az is jutalom,
ha elmondok egy mesét és
látom, hogy kacagnak az
emberek, és tudom, hogy
örömet szereztem. Ha azonban még hivatalos helyen is
észrevesznek, az külön
nagy öröm – mesélte boldogan tudósítónknak a Magyar Örökség-díjas mesemondó, aki a megyeháza
dísztermében a közönséget
is megörvendeztette eg y
mesével Ádámról és Éváról,

„Ha hivatalos helyen is észrevesznek, az külön nagy öröm” – fogalmazott Kóka Rozália
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amely egy humoros megfogalmazása volt az első emberpár viszontagságainak.
Az Érdi Bukovinai Székely
Népdalkör pedig dalaival
tette boldogabbá az adventi
készülődés időszakát.
Kóka Rozália lapunknak
azt is elmondta, hogy december 21-én egy nagy ünnepséget rendeznek a bukovinai
székelyek Magyarországra
menekülésének 75. évfordulója alkalmából a Szepes
Gyula Művelődési Központban. Ennek apropóján egy
kiállítás is nyílik a 20 éve
alakult betlehemes csoportjuk játékairól készült fotókból, amely csak azon a napon lesz megtekinthető. A
tárlaton olyan neves fotóművészek alkotásait lehet majd
megcsodálni, mint Korniss
Péter, Kútvölgyi Mihály,
Kun-Kovács László vagy
éppen Harangozó Imre néprajzkutató.
A Pest megyei díjazottakról részletesebben az
erdmost.hu oldalon olvashatnak.
n Győri

Az új városvezetéssel való együttműködés feltételeiről,
a Magyar Falu Programról és az ország gazdasági-pénzügyi helyzetéről is beszélt sajtótájékoztatóján Aradszki
András országgyűlési képviselő. Mint kiemelte, az oktatási rendszer területén is sikereket tud elérni az ország.
Aradszki András decemberi tájékoztatóján kiemelte,
hogy a legutóbbi közgyűlésen elmondta a peremfeltételeket, amik kiindulópontjai
lehetnek az együttműködésnek Érden az új városvezetéssel. Mint mondta, ezek a
peremfeltételek rendkívül
nagy szabadságot adnak az
érdi közgyűlésnek.
– Az egyik az volt, hogy
folytatni kell a Modern Városok programját, mert ezekre
a beruházásokra a városnak
szüksége van. A másik szintén az itt élő emberek nyugalmát szolgálja, arra kértem a közgyűlést, hogy ne
vegyen részt olyan akciókban, amelyek Érdre a migránsok betelepítését szorgalmaznák – hangsúlyozta
Aradszki András, aki kiemelte, hogy bízik az együttműködés elindulásában.
Az országgyűlési képviselő a héten benyújtott törvényjavaslatokról is szót ejtett, mint mondta, volt egy
vitatott javaslat is a tervezetek között, amely előírja az
önkormányzatok számára,
hogy az iparűzési adót elsősorban a helyi közösségi
közlekedés finanszírozására kell fordítani.
– Érd esetében ez egy minimális kötelezettség, mert a
helyi közösségi közlekedés
itt döntő többségében helyközi közlekedés. Az Ófaluban
közlekedő járatokat pedig

eddig is Érd finanszírozta –
hangsúlyozta a képviselő.
A Magyar Falu Program
kapcsán elmondta, hogy Sóskút és Pusztazámor is nyújtott
be pályázatot, amelyekből
utak újulhatnak meg és járdák
épülhetnek. A kormány ezeket

– Az ügyfelek számára eddig hátrányos gyakorlat szűnik meg, amely szerint például az építési ügyeket két
helyen intézték: a megyei
jogú városokban, ha azok
egyben járásközpontok, illetve a kormányhivataloknál. Ezt a kettősséget szünteti meg az új javaslat, a továbbiakban a kormányhivataloknál kezelik az építésügyeket – emelte ki Aradszki
András. Hozzátette, hogy az

nek számít. Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy
a kormány által elindított
gazdaságpolitika jótékony
hatással bír a magyar gazdaság egészére.
– A magyar költségvetési
hiány nem éri el a 3 százalékot, sőt, 2 százalék körül fog
mozogni. Ebből következik,
hogy ha nem lenne európai
uniós forrás, akkor is tudna
a magyar gazdaság 3–4 százalékos növekedést produ-

Aradszki András bízik az együttműködés elindulásában az új városvezetéssel
a támogatási összegeket megemelte, hogy a beruházások
teljesen elkészülhessenek. Az
országos ügyekre rátérve elmondta, hogy a héten számos
törvényt módosítanak a parlamentben. Mint arról beszámolt, módosul a közigazgatási
eljárásról és a járási hivatalokról szóló törvény.

utak és járdák építésére is
elegendő lesz a bejelentés.
A magyar gazdaság növekedése kapcsán kiemelte,
hogy az utolsó negyedévben
az előző év hasonló időszakához képest 5 százalékos
növekedés történt, ami az
Európai Unióban a legnagyobb gazdasági növekedés-

kálni – fogalmazott Aradszki András. Az országgyűlési
képviselő arról is beszámolt,
hogy növekszik a foglalkoztatottak száma, mára mintegy 800 ezerrel többen dolgoznak, mint 2010-ben és
mint mondta, a munkanélküliség mértéke a 3,5 százalékot éri el. Kiemelte, hogy

más területeken is sikereket
tud felmutatni az ország. Az
oktatási rendszerek eredményességét mérő PISA-teszt is
mutatja, hogy a természettudomány, a szövegértés és a
matematika területén is javult a magyar diákok teljesítménye.
A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy egyszerűsítik a fogyatékkal élő
gyermeket nevelő családok
életét. A 18. életévüket még

(Fotó: Gy. L.)

nem betöltött fogyatékkal
élőknek, akiknek kimondták, hogy az állapotuk valószínűsíthetően nem változik,
nag ykorúságuk eléréséig
nem kell újabb vizsgálaton
átesni. Emellett minden 18
év alatti SMA-beteg megkaphatja a kezelést.
nQgyliv

Az Érdi Fidesz a városfejlesztés folytatását szorgalmazza
Nem szabad tovább halogatni a közbeszerzések kiírását
és a szerződések megkötését – hangsúlyozta Simó Károly. Az Érdi Fidesz szóvivője mindezt a város fejlesztésére biztosított 40 milliárd forint kapcsán emelte ki pénteki sajtótájékoztatóján.
A szóvivő a sajtótájékoztatón ismertette a Fidesz–
KDNP javaslatát az ápolási
díjra jogosultak jövedelemkorlátjával kapcsolatban, végül üdvözölte az érdi adventi
programok folytatását.
Mint azt megtudtuk, a Fidesz–KDNP javasolni fogja a
decemberi közgyűlésen, hogy
emeljenek az ápolási díjban
részesíthető családok esetében megállapított, egy főre
jutó, maximális jövedelemkorláton, annak érdekében,

hogy a bér- és nyugdíjemelések miatt ne eshessenek el
ettől a települési támogatástól azok, akik korábban részesültek benne.
– A Fidesz–KDNP mind a
kormányban, mind az önkormányzatban támogatja azokat, akik vállalják azt a nem
könnyű feladatot, hogy otthon
ápolják rászoruló hozzátartozóikat – hangsúlyozta Simó
Károly, majd hozzátette: –
Ezért vezette be ugyanis a
kormány a gyermekek otthon-

gondozási díját és emelte meg
az eddigi ápolási díjakat. Érden pedig éppen az én javaslatomra emelte meg a Fidesz–
KDNP vezette önkormányzat
20%-kal az ápolási díjat. Szeretnénk, ha továbbra is megkapnák ezt a díjat azok, akik
eddig megkapták, mert rászorulnak. Bízom benne, hogy a
többség is támogatni fogja ezt
a javaslatunkat majd a decemberi közgyűlésen.
Dr. Csőzik László polgármester brüsszeli látogatása
kapcsán a szóvivő kiemelte,
hogy ha sikerül pályázati
pénzt nyernie a városnak útépítésre és csapadékvíz elvezetésére, akkor az erre vonatkozó előterjesztéseket a Fi-

desz–KDNP is örömmel támogatni fogja.
– Addig is azt javasoljuk,
hogy írják ki a közbeszerzéseket és kössék meg a szerződéseket annak a 40 milliárd
forintnak a felhasználásával,
ami a város kasszájában van,
és aminek a nagyobb részét a
kormány célzottan az érdiek
számára fontos fejlesztésekre adta. Ha már itt vannak a
pénzek és arra adták, hogy
Érd fejlődjön, épüljön, akkor
ebből tényleg ez valósuljon
meg. Ebben a témában öszszességében az a véleményünk, hogy ideje lenne elkezdeni dolgozni a város építésén, és felejtsük el azt az
egymásra mutogatást és fele-

lősséghárítást, ami az elmúlt
heteket jellemezte.
Végül Simó Károly felhívta
a figyelmet arra, hogy a korábbi városvezetés már
nyolc éve minden évben adventi programokat tartott a
főtéren.
– Örülünk, hogy ezt továbbvitték, és kiegészítették egy
korcsolyapályával is, amit főleg az elején nagyon-nagyon
sokan vettek igénybe. Egy picit hiányoljuk a gyermekeket
a főtérről, de bízunk abban,
hogy később jönnek szervezetten az iskolákból, óvodákból is és mindenki örülni fog
annak, hogy van egy adventi
forgatagunk – fogalmazott a
szóvivő.
n noi

kultúra

Hagyományos év végi pódiumestjét tartotta a városi
könyvtárban a Poly–Art Alapítvány. A programban
Wenszky Ágnes festményeivel, Habos László új kötetével
ismerkedhettek meg a résztvevők, bemutatták a már jó
ideje évente megjelenő Poly–Art Antológia című kötetet
és átadták az alapítvány irodalmi díjait is. Az est vendége volt a gánti Fecskepalota igazgatója, Orbán Péter.

Nagy Albert: Árvácskák

málva, hogy a látvány talán
még fölül is múlja az eredetit. A színek, a formák – egy
domboldalé, egy facsoporté,
egy ködös tóé – egészen
más hangsúlyt kapnak egy
megkomponált képen, egy
képkockába sűrűsödi k
szinte minden, amiért az

(Fotók: M.N.P.)

Nagy Albert: Kitörés (jégmadár)
ez többszörös örömforrás,
hiszen már a felkészülés, a
portya megtervezése is élvezetet okoz – ismerni kell a
madarak költözési, párzási,
fészekrakási szokásait, élőhelyeit –, aztán jön az igazi
boldogság, amit a helyszínen
való megfigyelés okoz, a
fényképezés lényegében már
csak hab a tortán.
De micsoda hab! Minden
egyes madárfotón látszik az
évtizedes tapasztalat, gyakorlat és a szenvedélyes érdeklődés. De látszik az is,
hogy hiába vallja magát elsősorban madárfotográfusnak Nagy Albert, nem megy

el exponálás nélkül a természet kínálta egyéb szépségek mellett sem, tájképei, virágfotói azt az érzést sugallják, hogy a dombokról, hegyekről, tavakról vagy növényekről készült fotókban az
évtizedek során begyűjtött
képek sűrűsödnek egy-egy
kompozícióba.
E tárlaton a fotográfus
mindenből akart egy picit
mutatni – na jó, madarakból
kicsivel többet –, amennyi
ezen a kiállítófelületen elfért, de érezzük, tudjuk a képeket nézve, hogy a hab alatt
ennél sokkal vastagabb torta bújik meg.
n (mnp)

A Poly-Art decemberi pódiumestje negyed század óta
hagyományos forgatókönyvet
követ. A házigazda Somfai
István, a kuratórium elnöke
rendre bemutat egy, az alapítvány köréhez tartozó képzőművészt s egyvalakit, aki
az irodalomban jeleskedik.
Idén Wenszky Ágnes hozta el festményeit, akiről kiderült, hogy az alkotás folyamatába már gyerekként belekóstolt, mint elmondta:
„megéreztem az alkotás
semmihez nem hasonlítható,
minden mást kizáró varázsát”. Ennek ellenére először
varrónő lett, s a képzés so-

gyesben a tulajdonos vendégeiként alkotó közösség
munkájába.
Habos László az Irodalomkedvelők Körének nem csak
egy szerkesztője, a kiadványok sajtó alá rendezője, de
egyik legtermékenyebb szerzője is, hiszen ezúttal nyolcadik kötetének megjelenése
okán volt a pódiumest szereplője, s megtudtuk tőle,
hogy az első két könyv kivételével versgyűjteményekről
van szó, amelyekben a megjelenését megelőző időszak termését adja közre az életművét meghatározó tematika
szerint: úgynevezett istenes

és mai napig vezetőjeként,
aki ebben a minőségében
rendszeresen vendégül látja
az érdi alkotóközösség tagjait Gánton. De a legaktuálisabb apropó, hogy Orbán
Péter a minap vehette át – feleségével, Lévai Zsuzsa orvossal közösen – a talán nem
sokak által ismert, de szakmai körökben rangos elismerést, a Kopp-Skrabski-díjat, amelynek alapítói a Három királyfi, három királylány nevű mozgalommal
szív vel-lélekkel tesznek
azért, hogy megszülessenek
a kívánt és tervezett gyerekek. Azt szeretnék elérni,
hogy a gyermekvállalás ne
terhet és gondot jelentsen,
hanem áldás és boldogság
legyen. Nem véletlen hát,
hogy elismerésre méltónak
találták az öt gyereket nevelő Orbán házaspárt, amely
megszervezte a Fecskepalo-

Az, hogy a lengyel–magyar barátság nem üres szólam,
rendre bizonyítást nyer az érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület programjain, amelyek újabb és újabb
adalékokkal szolgálnak ehhez, ahogy legutóbb a Néha
fordítva című könyvvel is, amelyet Asztalos András, a
mű fordítója mutatott be.

Magyarország első országos reklámkiadványa
2020 januárjától Érden és környékén is elérhető!

Juttassa el hirdetését közvetlenül

80 000 olvasóhoz

Megjelenési lehetőségeiért vegye fel velünk a kapcsolatot
a 23/520-117 telefonszámon vagy
a szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu címen!

366747

Érden, Tárnokon, Budaörsön, Törökbálinton, Diósdon,
Százhalombattán, Herceghalmon és Budakeszin!

Asztalos András sokakhoz
hasonlóan kalandvág yból
utazott először Lengyelországba az 1960-as években,
hogy utána azonnal elkezdje
a nyelvet tanulni, ahonnan
már egyenes volt az útja odáig, hogy külkereskedőként,
majd diplomataként dolgozzon és éljen az országban, s
kutassa nyitott szemmel a két
nép kapcsolatának epizódjait.
Így került látókörébe Stefania
Seniow különleges élete.
Az asszony Lwów városában született a II. világháború előtt. A német megszállást
hamis papírokkal vészelte át,
majd a bázeli és a genfi orvostudományi egyetemen tanult
orvosnak. 1956-ban a Lengyel Vöröskereszt megbízottjaként kulcsszerepet játszott
a Magyarországra érkező
lengyel segélyszállítmányok,
főleg vér-, gyógyszer- és élelmiszer-adományok szétosztásában – ez tehát a magyar
szál, ami Asztalos András

érdeklődését is felkeltette,
ezért döntött úgy, hogy lefordítja az önmagában is izgalmas életrajzot. A magyarországi megjelenésben partnere lett barátja, Barnaföldi
Gábor kiadó.
Stefania Seniow gazdag
életpályájának egyik fejezete
volt, amikor 1956-ban Komáromban és Budapesten irányította a magyaroknak öszszegyűjtött lengyel segélyek
elosztását. Határozott fellépésének, tekintélyt parancsoló egyéniségének köszönhető,
hogy a határt ellenőrző orosz
egységek parancsnoka hoszszas alkudozást követően beengedte Magyarország területére Krakkó város több tehervagonnyi küldeményét, továbbá, hogy a szóban forgó
konvojt kísérő, fiatal krakkói
munkásokból és diákokból
álló csoport, a Lengyel Vöröskereszt tagjai a szállítmányt
elkísérhették Budapestre.
nQ–y–

Örvendjetek az Úrban,
Mert az Úr immár közel van hozzánk!
AZ ÉRD-ÚJVÁROS JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN

2019. december 15-én, vasárnap, a 18 órai szentmisén

Érd-Újváros Jézus Szíve Plébánia
Énekkara énekel
Vezényel Gáborné Harmath Aliz
Orgonál Honvári Károly

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Vidékjáró
magazin

| 2019. március |

FENYŐ VÁSÁR!

6 településen

30 000 példányban

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban érdeklődjön
a következő elérhetőségeken:
orsolya.csere@maraton.hu
andrea.szirmak@maraton.hu

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

A magyar szál

A Szuperinfó 30 éve bizonyít Magyarország hirdetési piacán,
szolgálva a hirdetők és az olvasók igényeit.

Lætamini in Domino

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

Wenszky Ágnes és festményei
rán szerzett rajztudás – amit
aztán alkotótáborok sorában fejlesztett és fejleszt ma
is – később előnyére vált,
aminek eredménye rézkarcain látszik igazán, aztán
dolgozott könyvkiadói szerkesztőként, mígnem a sors
úgy hozta, hogy környezetvédelmi szakmérnök lett; így
vált hát a viszonya „törvényessé” az erdővel, a réttel, a
fákkal, a virágokkal – a természettel tehát, amit legszívesebben megörökít képein,
bár a rögtönzött kis bemutatón láttunk tőle csendéletet,
portrét és mozgalmas akvarellt is. A Poly–Art közösségébe Czabai Balázs révén
került, akihez negyvenesztendős barátság fűzi, érthető
hát, hogy bekapcsolódott a
néhány éve az érdi őstöl-

ta üdülőt a Vértesben, ahol
26 év alatt 35 000 fogyatékos, egészségkárosodott
ember közösségi rekreációjára nyílt lehetőség.
A Poly–Art irodalmi elismerésére méltónak tartott
szerzőket idén 25 alkotás
alapján választották ki. Vers
kategóriában első díjat kapott Kósa Márta, második
lett Habos László, harmadik
pedig Kreischer Kornélia. A
próza kategóriában a sorrend: Kovács F. István,
Nagy-Rakita Melinda és
Magyarádi Ágnes. Természetesen az ő műveik is olvashatók a Poly–Art Antológia
idei kötetében, amelyben öszszesen 45 szerző írása kapott
helyet, és amelyben 14 képzőművész munkája szerepel illusztrációként.
n M. Nagy

Konyhabútor Készítése
Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
adambutor.business.site

ÉRDI BÉTA KKT.

(Fotó: M.N.P.)

verseket, valamint a természetről és a családról szóló
költeményeket olvashatunk.
Az utóbbi három válogatást
már a Poly–Art valamely alkotójának művei illusztrálják, ezúttal Nagyszalóki
András képei kerültek a borítóra és a belső oldalakra, a
művekről természetesen vers
is született, amelynek ugyancsak helye van a Sóhajok
című kötetben.
Akár válogathatunk is az
indokok közül, hogy miért
hívták vendégnek a pódiumestre Orbán Pétert. A pályáját Érden kezdő, családjával
ma is itt élő gyógypedagógusra sokan emlékeznek
még a fejlesztő napközi munkatársaként, de ismerjük őt
a gánti Fecskepalota megálmodójaként, létrehozójaként

Zalából frissen vágott luc, ezüst.
normand fenyő termelői áron.
• befaragási lehetőség
• 3-4 m fák kedvező áron
Érd területén ingyenes
házhozszállítással!
Kapuvári Zoltán
Érd, Alsó utca 25.

346725

Csodálkozni tehát nem
csodálkozunk, annál jobban ámulunk, ahogy mindig, amikor a természet
csodáit látjuk – valójában
mindig ilyenkor szembesülünk azzal a szépséggel,
ami mellett esetleg naponta
elmegyünk – úgy képpé for-

ember erdőre-mezőre szeret járni.
Nagy Albert nem ma kezdte a természetet járni, ismert
természetfotós, a tárlatát Vizur János fotóművész ajánlotta a közönség figyelmébe.
Elsősorban a madarak élete
érdekli, közülük is a vízi- és
gázlómadarak a kedvencei.
Nem akárkitől örökölte ezt a
szenvedélyt a fotográfus, s
tanulta ki a szárnyasok életének titkait. Mestere, de
még inkább példaképe nagybátyja, ifjabb Tildy Zoltán –
a háború utáni köztársasági
elnök fia – volt, akinek kedvéért érdemes annyi kitérőt
tenni, hogy 15 éves korától
fényképezett, majd az Országos Természetvédelmi
Hivatal elnökeként kimunkálója volt az első természetvédelmi rendeletnek, ismert
fotóművészként alapító és
elnökségi tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének, fél tucat természetfilmet jegyzett íróként és
operatőrként.
Így talán érthető, hogy
Nagy Albertbe is beleivódott
a természet iránti olthatatlan szeretet, ahogy mondja,

366255

Már meg sem lepődünk, hogy egy érdi fotókiállítás a
természetet megörökítő képekből áll. Ahogy a legutóbb
a Parkvárosi Közösségi Házban nyílt tárlaton is, aminek
még a címe is nemes egyszerűséggel és tárgyszerűséggel ennyi: A természet képei. Nagy Albert képei január
22-ig láthatók.

9

Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.hu

346742

Poly–Art pódium
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facebook.com/erdibeta
346505

Képkockákba sűrűsödő természet

366748

kultúra

346512
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349153
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James Bowen: Bob, az utcamacska
Vajon mitől függ, hogy az
ember doromboló vagy csaholó négylábú társat választ
maga mellé? Vagy néha nem
is mi választjuk őket, hanem ők
minket?
James Bowen, a történet főszereplője 1997-től élt az utcán,
és egy úgynevezett „metadonprogramban” vett részt, ami a
heroinról való leszokást segíti
elő. Mentora támogatásával
kapott egy átmeneti lakást,
ahová egyik nap egy sebesült
kis betolakodó mászott be az
ablakon. Ő lett Bob, a vörös
szőrű kandúr, aki megmentette
James életét mindenféle tekintetben.
A férfi utcazenélésből ten-

gette életét, de egy napon vállára kuporodva Bob is elkísérte
a „munkába” menet újdonsült
gazdiját. Innentől változott
meg mindkettőjük élete. Egyre többen álltak meg előttük
az utcán, talán nem is a zenét
hallgatva, hanem rácsodálkozni ember és állat szimbiózisára.
Hírük egyre gyorsabban terjedt, a közösségi média is egyre
több videót osztott meg a furcsa párosról. Turistalátványossággá váltak.
Ebben az időben döntött
úgy Bowen, hogy befejezi a
programot, és újra teljesen
tiszta lesz. Csak Bob volt vele,
aki végignézte gazdája újjászületését. James rádöbbent,

hogy életébe azért jött és kért
segítséget a vörös kandúr, mert
mindkettőjüknek többre volt
szükségük, mint a saját testük
gyógyulására.
Határozottan
megkapta a helyes irányt az
élete éléséhez.
Zseniális kameraállásból mutatja meg a film Bob szemével
a gazdáját, a nyüzsgő londoni
utcákat. Igen, úgy érzi a néző,
hogy nem kell szinkronhang
Bob macska nyelve mellé,
hiszen minden reakciója, dorombolása érthető az emberek
számára. Zseniális, pozitív élettörténet állatról és emberről.
Megtalálható és kölcsönözhető a Csuka Zoltán Városi
Könyvtár Zenei Könyvtárában.

A PolY–ArT
AlAPÍTVánY

Így írok én...

Az érdi SzEPES GYULA MŰVELŐdéSi KÖzPONT
irOdALMi PáLYázATOT hirdET
áLTALáNOS éS KÖzéPiSKOLáS diáKOK réSzérE
A MAGYAr KULTÚrA NAPJA ALKALMábóL.

A pályázat témája kötetlen.
KATEGÓRIÁK:
vers, mese, monda, rövid elbeszélés
A PÁLYAMŰVEK BEADÁSI HATÁRIDEJE:

2020. JANUÁR 02.
A pályaműveket az alábbi címekre várjuk:
elektronikus formában az
igyirokenerd@gmail.com e-mail címre.
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
maximális terjedelem 10 000 karakter,
2 cm margók, 1-es sorköz.
A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét,
értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét,
életkorát és a tanintézet nevét.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására
2020. január 18-án, a MAGYAR KULTÚRA
NAPJA alkalmából rendezett műsor keretén belül
kerül sor a Szepes Gyula Művelődési Központban.
További információ Varga Katalintól kérhető
a következő telefonszámon:
06/23/365 490 – 112-es mellék.

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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Megérkeztek a fenyőfák
A késő őszi csapadék nagyon jól jött a fenyőnek: üde maznak, hanem a termelők
saját ültetvényeiből – erdőzöld, egészséges fák közt válogathatunk az idén.
ben fenyőt kivágni ugyanis
A jó hír, hogy idén sem nyugodtan a hálójában – bűncselekmény. Érdemes
drágultak az árak, sőt az elég díszítés előtti nap ki- tudni azt is, hogy egy fenyő
egyik érdi őstermelő lapunk- bontani, hiszen annyi idő hét-nyolc év alatt nő meg;
nak elmondta: a nordmann elegendő arra, hogy az ágak leggyorsabban a luc – ezért is
fenyő ára valamivel alacso- kirúg ják mag ukat. A ki ez a legolcsóbb –, leglassabnyabb, mint az előző évek- akarja, vízbe is állíthatja a ban pedig a nordmann, azaz
ben, az ezüsté nem változott, várakozás időszakában – a legdrágább. Egy nagyobb
a lucfenyő viszont többe kerül, mint tavaly, abból
ugyanis hiány van.
– A luc métere 1500–2500
forint, a fa minőségétől függően, az ezüsté 2500–3500
között mozog, a nordmanné
pedig 4000–5000 forint. Azt
javaslom a vásárlóknak,
hogy magyar termelőktől vásároljanak, mert mi később,
december elején vágjuk ki a
fenyőket, és 6–10-e körül
kezdjük el árulni. Amikor
választunk, érdemes megnézni a törzs alját, a vágásnál, a frissen kivágott fenyőé
ugyanis nedves, gyantás –
mondta.
Arra a kérdésre, hogy mit
visznek leginkább, már nehezebben tudott válaszolni,
hiszen ahány ház, annyi szokás – és annyi lehetőség. Sokan viszik a háromméteres
fákat, de van, aki inkább a
keskeny jegenyefenyőt veszi A jó hír, hogy idén sem drágultak az árak
(Fotó: Á. K.)
meg, mert az jobban elfér.
Már most is sokan érdeklőd- ezt főleg a lucnál és az ezüst- fenyő pótlása hét esztendőbe
nek, illetve vásárolnak, de nél javasolja a termelő.
kerül; ennek köszönhető,
vannak, akik az utolsó pillaA gyökeres fácskákra is hogy az igények változásait a
natra hagyják, ami nem any- nagy a kereslet – ezek azon- fenyőfapiac nem képes évről
nyira jó taktika, mert lehet, ban drágábbak, mert kiásá- évre követni. Ez persze nem
hogy akkor már nem talál az suk munka- és időigénye- olyan nagy baj, hiszen a kíigényének megfelelőt.
sebb, mint a kivágás. Fontos, nálat akkora, hogy bárki taHa sikerült választani és hogy ezek a fenyők egyéb- lálhat kedvének megfelelőt.
hazavinni a fát, hagyjuk ként nem az erdőkből szárQQÁdÁm K.

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK

Jézuska Járat Érden is
Petrus Márta 2012-ben indította újtára a Jézuska Járatot, aminek különlegessége és egyedisége abban rejlik,
hogy valóban a gyermekek egyéni kívánságait valósítják meg önkéntes angyalkái. Orosháza, Szeged, Szigetszentmiklós és Üllő után idén Érdre is eljutott az akció,
ahol még ön is lehet angyal, és segíthet abban, hogy egy
érdi gyermek álma valóra váljon.
– A gyermeknek akkor van
igazán boldog karácsonya,
ha a csoda megvalósul. Amikor együtt van a család, a
mézeskalács illata keveredik
a karácsonyfáéval, nagypapa elmeséli a gyerekkori történeteit, és közben ott lapul a
fa alatt a csomag, a meglepetés, az álom. Mégis ez nagyon
sok gyermek életéből kimarad, pedig minden gyermeknek jár a karácsony csodája.
Ezért hoztuk létre a Jézuska
Járatot – vallja Márti.

A hátrányos helyzetű vagy
gondozott gyermekek Jézuskának írt listáját a Szociális
Gondozó Központ Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatának
munkatársai gyűjtötték össze,
amelyek aztán felkerültek a
jezuskajarat.hu oldalra. Itt
várnak arra, hogy egy önkéntes (angyal) kiválassza azt a
kívánságot a listáról, amelyet
teljesíteni tud. Ehhez nem kell
mást tenni, csak regisztrálni,
a vállalt ajándékot bejelölni,
egy kapott e-mailben 15 per-

MEGHÍVÓ

az Érdi Kamarazenekar
ADVENTI HANGVERSENYÉRE
cen belül megerősíteni a szándékunkat, és aztán eljuttatni
az ajándékot – feltüntetve rajta a kívánságlistán kapott sorszámot – a Család- és Gyermekjóléti Központba (Rómer
Flóris tér 1.) december 17-éig.
Az ajándéknak nem kell mindenképp újnak lennie, de legyen tiszta és működőképes,
azaz legyen olyan, amilyennek mi is örülnénk hasonló
esetben. Az átadó ünnepségre
december 19-én délután kerül
sor a Szepes Gyula Művelődési
Központban.
Ha szeretné ön is teljesíteni egy érdi gyermek karácsonyi kívánságát, válaszszon egyet a jezuskajarat.hu
oldalról, ahol minden további információt is megtalál.
QQJAN

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
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műsor

kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

A múzeum tetőtéri előadóterme és
a kocsiszín rendezvényekre bérbe
vehető kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Borsos Andrásné
06 23 363 036

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Hétfő szünnap, kedd-péntek 10–17
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

PROGRAM
MÚZEUMBARÁT KÖR
Srí Lanka, az édeni sziget
Dr. Gercsák Gábor előadása
December 17-én, kedden 17 órakor
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

KARÁCSONYFA
VÁSÁR!
Zalai, friss vágású
fenyők árusítása
december 9-24-ig
a DIÓSDI
Intersparnál.

349146

Veszettség
elleni
védőoltás,

Luc, ezüst, normand
1-4 m-ig, elérhető áron!

0620/981-6474

Gazdikereső

Frodo fél év körüli, eleinte félénk, de nagyon barátságos,
kis termetű, puha szőrű kanocska. Kertes házban érezné
jól magát, benti kedvencként.

356664

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Pompázatos ősz
A Duna-Art Fotóklub nógrádi fotóstúrájának képei
Megtekinthető december hónapban
KAMARATEREM
Poly-Art csoportos kiállítás
2030 Érd, Alsó u. 9.
A kiállítást megnyitja Takács Péter
Tel.: 06 23 365 490
műgyűjtő. Közreműködik Deák
szepesmk.hu
Mihály előadóművész, Szabóné
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek zár- Bán Ildikó zongora, valamint Habos
va; kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütörtök László vers
12–19 óráig. A pénztári nyitvatartáson
December 13-án, pénteken 18 órakor
kívül az előadások előtt 1 órával!
KLUBÉLET
Kertbarát kör
ÜNNEPI NYITVATARTÁS
Művelődési központunk 2019.
Kertészkarácsony
december 23-tól január 5-ig zárva
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u.
tart. Január 6-án a megszokott
nyitvatartással üzemelünk.
2/B.
Minden kedves látogatónknak
áldott, békés karácsonyi
December 13-án, pénteken 17 órakor
ünnepeket kívánunk!
Irodalomkedvelők Klubja
A Poly-Art kiállításának megnyitójáPROGRAM
hoz kapcsolódóan
A fajok eredete
December 13-án, pénteken 18 órakor
A Nézőművészeti Kft. előadásában.
Kézműves klub
Belépő 2900 Ft
Ünnepi készülődés
December 15-én, vasárnap 15 órakor „Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u.
KIÁLLÍTÁS
2/B.
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
December 21-én, szombaton 10–12
A Poly-Art alkotók iparművészeti óráig
kiállítása
Fazekas-keramikus szakkör
Megtekinthető 2020. február 4-ig
Hétfőnként 18–19.30 óráig

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjet
unióba kényszermunkára elhurcolt
honfitársaink emlékére
Ideiglenesen zárva!

A részvétel ingyenes
14 órakor
Így tedd rá!
Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

Pimpa kistestű, 7 hónap körüli, kedves, jóindulatú kanocska, talált kutyaként került a gondozásunkba. Fázós,
kinti-benti tartásra vihető.

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.
Telefon: 06 30 276 6071 vagy 06 30 910 6987.
E-mail: siriusalapitvany@gmail.com.
Honlap: www.siriusalapitvany.hu.

363518

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés

Adventi koncert
December 14-én, szombaton 17
órakor
Egy tea – Női Körben
December 17-én, kedden 10 órakor
Ház-karácsony
December 20-án, pénteken 16 órakor
A természet képei
Nagy Albert fotókiállítása
Meridiántorna
Megtekinthető január végéig
Minden hétfőn és kedden 9 órakor
HETI ESEMÉNYEK
Szövőszakkör
KEDDENKÉNT
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u.
Bukfenc torna
2/B.
9 órakor
Szerdánként 15.30–18 óráig
Hozd a kezed!
Guzsalyas Kézimunka Szakkör
Kerámiaszakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u.
16.30 órakor
2/B.
Zumba
Csütörtökönként 15.30–18 óráig
Érdi Hungarikum Klub – Érdikum 18.30 órakor
Minden hónap második csütörtökén
SZERDÁNKÉNT
18 órakor
Senior torna
8.30 órakor
A Szepes Gyula Művelődési Központ
Kerekítő
termei bérbe vehetők kulturális,
közművelődési alaptevékenységgel
Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45
összeegyeztethető célokra.
Információ:
órakor
Cseke Gabriella 06-23-365-490/102
Szenior Örömtánc
PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 14 órakor haladóknak
Zsírégető erősítés
2030 Érd, Gépész utca 14.
19 órakor
Tel.: 06 23 746 118
kozossegihaz@szepesmk.hu
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Zumba
A Parkvárosi Közösségi Ház 2019.
december 20. és 2020. január 6.
18.30 órakor
között zárva tart!
PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
PROGRAM
8.30 órakor
Görög karácsony
Ringató
Az Érdi Görög Nemzetiségi Ökor9.30 és 10.15 órakor
mányzat programja
December 13-án, pénteken 16 órakor Meridián torna

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Részlegeink nyitvatartási rendjéről,
rendezvényeinkről, a könyvtár szol
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb
információkat a fenti elérhetősége
ken kaphatnak az érdeklődők
VÁLTOZÁSOK ÉV VÉGI
NYITVATARTÁSUNKBAN
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
Kiállítás
A fotómontázspályázat alkotásaiból
December hónapban
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GYERMEKKÖNYVTÁR
Karácsonyváró foglalkozások
December hónapban
Internetes játék 2. forduló
December 1-jétől
Változás a Zenei Könyvtár nyitva
tartásában 2020. január 1-jétől:
Kedd 10.00–18.00 óra, csütörtök
9.00–17.00 óra

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Ünnepi készülődés
Karácsonyi mesék és kézműves
foglalkozás
December 16-án, hétfőn 18 órakor
A belépés minden
rendezvényünkre ingyenes!
Foglalkozásokra csoportokat csak
előzetes egyeztetés után tudunk
fogadni. Kérjük, hogy legalább két
héttel előre kérjenek időpontot,
azon részleg e-mail címén,
telefonszámán vagy személyesen,
ahol a foglalkozás zajlik majd.

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
VERNISSZÁZS
XI. Érdi Művésztelep
Köszöntőt mond Csőzik László
polgármester. Megnyitja Novotny
Tihamér művészeti író. Közreműkö
dik Dresch Mihály szaxofonon
December 13-án, pénteken 18 órakor

DEcEMbEr 16., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 2019–2020. évi női kézilabdabajnokság
ÉRD–DVSCSchaeffler
(2019. október 9ei meccs)
20:45 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:55 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:25 bibliai Szabadegyetem
22:15 Fény-Kép kulturális magazin
22:45 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:00 Híradó
23:20 Verses percek

DEcEMbEr 17., KEDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
ICE CREAM BAND 1. rész
20:45 Flóra Film – Európa-Diplomás
természeti kincseink
ismeretterjesztő filmsorozat
21:15 2019–2020. évi labdarúgó-bajnokság
ÉRDI VSE–Sárvár FC
22:55 Műábránd
PARADISE CITY SZABÓ KRISTÓF
23:10 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:45 Verses percek

DEcEMbEr 18., SZErDA

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Mozgás sportmagazin
20:05 bibliai Szabadegyetem
20:55 Globo TV – Portré
Vályi István újságíró

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 – Malaysia 1. rész
útifilmsorozat
21:45 Sztárportré 226. rész
22:10 Fény-Kép kulturális magazin
22:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
22:55 Híradó
23:15 Verses percek

DEcEMbEr 19., cSÜTÖrTÖK

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fény-Kép kulturális magazin
20:05 Sztárportré 226. rész
20:30 2019–2020. évi női kézilabdabajnokság
ÉRD–DVSCSchaeffler
(2019. október 9ei 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 19., PÉNTEK

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Érdi Szenior akadémia
A demencia felismerése, típusai és
a tanulás 1. rész
20:05 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:15 Gogo & George
dokumentumfilm – Flóra Film
21:00 Vajtó és a Világ – Izsák – Fülöpszállás
útifilmsorozat
21:50 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:20 Fény-Kép kulturális magazin
22:50 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

23:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:55 Verses percek

DEcEMbEr 21. 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 227. rész
21:05 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 Globo TV - Portré
Vályi István újságíró
22:00 Egy nap a világ – Malaysia 1. rész
útifilmsorozat
22:25 bibliai Szabadegyetem
23:15 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
23:45 Verses percek

DEcEMbEr 22. 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 Gogo & George
dokumentumfilm – Flóra Film
21:15 Vajtó és a Világ – Izsák - Fülöpszállás
útifilmsorozat
22:05 Mozgás sportmagazin
22:35 Fény-Kép kulturális magazin
23:05 Érdi Szenior akadémia
A demencia felismerése, típusai és
a tanulás 1. rész
23:35 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
00:05 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
00:35 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.
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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.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ, Férfi Hajléktalan Szálló

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;

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.

Közérdekű tájékoztató

•

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.

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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KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI
A hét minden napján,
0–24-ig hívható telefonszámok:
Szociális Gondozó Központ:
Utcai szociális munkás:

20/576-9021

Gyermekjóléti Szolgálat:

20/231-8561

Hajléktalanszálló:

20/336-8773

Polgárőrség:

30/200-0890

Érdi Vöröskereszt:

70/933-8306

Mentő, Rendőrség

104; 112

Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ügyelet

23/365-770

Felnőttorvosi ügyelet

23/365-274

Közérdekű tájékoztatás
A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
nyitvatartási rendjéről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk
2019. december 14-én ZÁRVA tart.
Ezeken a napokon az ügyeleti ellátás a munkaszüneti és ünnepnapokon megszokott rend szerint
vehető igénybe az alábbiak szerint.
Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum (2030 Érd, Szabadság tér 9.)
Telefonszámok: felnőtt ügyelet: 23/365-274; gyermek ügyelet: 23/365-770.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Az Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Diósdi út 95–99.)

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.

Közérdekű tájékoztatás

A hulladékszállítás ünnepi járatrendjéről
Az ÉTH Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakókat, hogy a karácsonyi ünnepek
alatt a szállítás folyamatos, a szokásos rend szerint mindennap gyűjtik a
hulladékot. Kérik, hogy mindenki reggel 7 órára helyezze ki ingatlana elé
a kukát, hogy kollégáik folyamatos tudjanak haladni. 2020. január 1-jén,
szerdán, újév napján a szállítás szünetel, helyette január 4-én, szombaton
pótolják a kommunális és szelektív hulladék szállítását.

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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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.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

sebészeti 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:
általános sebészeti szakrendelés asszisztensi
feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•
középfokú képesítés, felnőtt szakápoló;
•
járóbeteg-ellátásban szerzett, legalább
1–3 év szakmai tapasztalat;
•
felhasználói szintű MS Windows
NT/2000/XP;
•
büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
emelt szintű szakképesítés.
Elvárt kompetenciák: jó szintű, betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
szakmai önéletrajz;

riport
•
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.

•
végzettséget igazoló iratok;
•
érvényes működési engedély;
•
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 17. 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: 4657/
KSZK/2019, valamint a munkakör megnevezését: sebészeti 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.

Közérdekű tájékoztatás

A Polgármesteri Hivatal
karácsonyi ünnepek körüli munkarendjéről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje decemberben
a 2019. munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018.
(VIII.23.) PM rendelet, valamint Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
243/2019. (XI.28) határozata alapján az alábbiak szerint alakul:
2019. december 14. (szombat) Munkanap 800–1200 óráig
Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálaton 800–1200 óráig
2019. december 23. (hétfő)
Igazgatási szünet
Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálaton 1300–1830 óráig
2019. december 24. (kedd)
Pihenőnap
2019. december 25–26. (szerda-csütörtök) Ünnepnap
2019. december 27. (péntek)
Pihenőnap
2019. december 30. (hétfő)
Igazgatási szünet
Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálaton 1300–1830 óráig
2019. december 31. (kedd)
Igazgatási szünet
Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálaton 800–1200 óráig
Az igazgatási szünet időtartama alatt
a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Az ügyfelek ellátása az ügyfélszolgálat által lesz biztosított.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Dr. Csőzik László
polgármester

Segítünk, hogy minél több
fiatal sportolhasson
A Kárpáti Farkasok SE közösen a Bayer Cégcsoporttal igyekszik szebbé
varázsolni fiatal sportolók karácsonyát.
Karácsonykor, a szeretet ünnepén minden emberben erősebben él a másokra
figyelés, a törődés, és ezzel így vagyunk mi is. Ilyenkor az is könnyebben tudatosul
mindenkiben, hogy vannak, akik csak vágyakoznak számunkra természetesnek
tűnő dolgokra. Ez késztet arra az elhatározásra, hogy segítsünk néhány fiatalnak
megvalósítani álmaikat.
Pályázatot hirdetünk: olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik nehezebb
anyagi körülmények között élnek, és amiatt nem adódhat meg nekik az
a nagyszerű lehetőség, hogy sportoljanak.
A sportban nem számíthat a társadalmi különbség, minden gyereknek egyenlő
joga van az egészséges élethez, amelyhez a sport vezet.
Éppen ezért keresünk olyan fiatalokat, akik:
•
14 év alattiak;
•
Érden vagy Érd környékén élnek;
•
szívesen sportolnak;
•
2019. december 16-ig elküldenek nekünk egy rövid anyagot, amelyben
leírják melyik az ő kedvenc sportjuk, miért űzik szívesen, milyen jótékony
hatását tapasztalták már meg, és hogy hol látják magukat a sport terén
15 év múlva;
•
mellékelik edzőjük, tanáruk ajánlását.
A Kárpáti Farkasok SE néhány pályázó számára felajánlja az Érdi Jégcsarnok 2019.
december 8-ai közönségprogramjából származó teljes bevételt, amelyet a Bayer
Cégcsoport kiegészít majd egy jelentős összeggel.
A támogatás felhasználható felszerelésvásárlásra, tagdíjbefizetésre, szállításra!
A pályázatok beküldhetők:
•
elektronikusan az office@karpatifarkasok.hu e-mail címre;
•
postai úton az Érdi Jégcsarnok, 2030 Érd, Velencei út 39–41. címre;
•
leadhatók személyesen a jégcsarnokban.
Amennyiben sorainkat olvasva Te is kedvet kaptál az adományozáshoz,
megteheted azt az Érdi Jégcsarnokban (2030 Érd, Velencei út 39–41.)
előre egyeztetett időpontban (tel: 06-70-409-2939).
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Egészség nélkül is szeretetben
Három fiú. Milán, Zénó és Teo, akiket nemcsak az köt
össze, hogy testvérek, hanem az is, hogy mindhármuknak maradandó, élethosszig tartó betegségekkel kell
megbirkózniuk és együtt élniük. Ahogy édesapjuknak
is, aki egy vonatbalesetben elvesztette mindkét lábát, és
a napokban a munkáját is. A nehéz helyzetbe került Lukács család megsegítésére rendeznek süteményvásárt
december 14-én, a Magyarok Érdi Vására keretében jóakaratú ismerőseik.
A kilencedikes Milán három éve lett epilepsziás;
gyógyszerrel a nagyobb rohamai kivédhetőek, a fiú
„szinte” egészséges, ha nem
számítjuk, hogy a korábban
négyes-ötös, kiváló matekos
általános iskolás életében a
betegség megjelenése óta
nehezebb és könnyebb időszakok váltogatják egymást,
már ami a tanulást illeti.
Öccse, Zénó fejlődési
rendellenességgel, egy ritka
csontdaganattal született,
pici babaként már műtötték.
Altatás közben olyan súlyos
anafilaxiás sokkot kapott,
hogy újra kellett éleszteni.
Az ekkor elszenvedett oxigénhiány miatt látássérült
lett, enyhe agykárosodást
szerzett, de szerencsére fejlesztésekkel ez utóbbit sikerült korrigálni, és bár mozgássérült, egy hosszú és fájdalmas kezelésnek köszönhetően ma már ez sem feltűnő. A szemén sajnos nem lehetett segíteni, így Zénó a
gyengénlátók bentlakásos
pesti iskolájában végzi a
harmadik osztályt.
A négyéves Teo a 26. hétre
született, számos súlyos koraszülött-betegségen átesett. Járni nem tud, de forog, kúszik, felül és babanyelven beszélget. Édesanyja, Andrea Biatorbágyra viszi heti két-három alkalommal fejlesztésre, mivel nincs
közelebb óvoda, ahol ellátást

kaphatna. Ezért aztán Andrea nem tud állást vállalni,
párja, Gábor az egyedüli kereső a családban. Illetve
csak volt kereső, mivel nemrég elvesztette az állását,
leépítés miatt. Bár nagyon jó
szakmája van, épületgépész
és programozó, nem könynyen talál munkát, mivel kerekesszékes: egy vonatbalesetben vesztette el mindkét
lábát 2002-ben.
– Az elsők között vannak
a leszázalékoltak, akiket elküldenek. Bár sok cég alkalmaz meg változott munkaképességűeket, nem olyat
választanak, aki kerekesszékes, mert annak rámpa
meg akadálymentes mosdó
kell. Inkább olyat keresnek,
akinek megvan a keze-lába.
Most intenzív munkakeresésben vagyok. Az önéletrajzomba nem szoktam beírni, hogy kerekesszékes
vagyok; sok állásajánlatot
kapok, de mikor a telefonban elmondom, mi a helyzet,
azonnal visszakoznak – meséli Gábor.
A családi házuk konyhájában beszélgetünk egy zimankós téli reggelen. A mellettünk lévő szobában Teo
alszik; mikor felébred és sírni kezd, Gábor megy be hozzá, nyugtatja, elkészíti a
reggelit, és megeteti a speciális tápszerrel a kicsit. A
szobából kihallatszik a halk
hangja, nevetése. Ha Gábor

A szülők egymásnak nem ajándékoznak, de a gyerekeknek mindig jut valami

nem talál munkát – vetem fel
–, miért nem marad itthon ő
a kicsivel? Szemlátomást nagyon jól el tudja látni, és
örömmel foglalkozik a gyerekkel. Hát persze, feleli
Andrea, csakhog y Gábor
nem tudná bevinni Teót a fejlesztő foglalkozásra, mert
hiába szállítja őket a támogató szolgálat, a kerekesszékes apuka a járni nem tudó,
szintén kerekesszékes Teót
nem tudja betolni az épületbe, így aztán marad az eredeti felállás: Gábor munkát
keres, Andreának pedig ott
a napi rutin és a megoldhatatlannak tűnő problémák
megoldása.
– Csak hogy egy példát
mondjak: Milánnak gyógytornát írtak ki Érden. De a
fiam kollégista Pesten, nem
tud hazajárni délutánonként. Az iskolában nincs
gyógytorna, a sulihoz közeli
szakrendelő tizenhat éves kor
alatt meg nem
fogadja. Most kereshetek magán
g yóg y tornászt,
akinek fizetni
kell – meséli
Andrea.
Kérdem, milyen segítségük
van – erre csak
néznek mosolyogva egymásra. Egy nagymama van a családban, ő beteg, ráadásul a fővárosban él, nagyon szereti az
Sok állásajánlatot kapok, de mikor a telefonban elmondom, mi a helyzet, azon- unokáit, de nem
tud napi szinten
nal visszakoznak – meséli Gábor

segítséget nyújtani. Volt
olyan, hogy míg Andrea Teót
látogatta a kórházban, a
szintén beteg Zénóra egy
sorstárs – azaz kacifántos
gyereket nevelő – anyuka vigyázott, aki az intézmény
közelében lakott. Ezek az
anyukák összetartanak, segítik egymást; Andi tagja az
Életfa Csoportnak is, és ha
máshogy nem, legalább írásban, telefonon beszélgethetnek, ha úgy érzik: összecsapnak a fejük felett a hullámok.
– Amire leginkább szükségünk lenne, az a segítő családi háttér – mondja Andrea.
Mivel ez nincs, örökös készenlétben élnek. Ahogy az
anyuka fogalmaz: a gyerekek az elsők, nekik mindent
előteremtenek. Persze, nekik, szülőknek is vannak vágyaik: jó lenne kicserélni a
régi sütőt, venni egy tévét a
nem működő helyére, de ez
várhat. Az ortopéd cipő fontosabb, merthogy azért is fizetni kell, közgyógyellátást
erre nem kapnak. A nyaralás, pláne kettesben, vágyálom: egyszer voltak nyaralni három napot, egy felajánlás segítségével. Mivel Gábornak is, Teónak is kerekesszéke van, akkor sem
lenne könnyű megfelelő úti
célt találni, ha telne rá. Még
a strandolás sem könnyű;
Szigetcsépre járnak, és bár
a homokban nehezen gurul a
kerék, legalább a vizet meg
tudják közelíteni.
Kérdezem, mire vágynak
most, hogy jön a karácsony
– extra igényeik nincsenek.
A szülők egymásnak nem

(Fotók: Á. K.)

ajándékoznak, de a gyerekeknek mindig jut valami.
Zénó nagyon szeretne biciklizni, de a gyengénlátás és a
mozgásproblémák miatt legfeljebb triciklire ülhet, megpróbálnak neki valahonnan
szerezni egyet. Milán kabátot szeretne, új fülhallgatót,
és a számítógépéhez – mivel
informatikát tanul – ilyenolyan alkatrészeket.
– Zénónak az a vágya,
hogy menjünk el együtt, családostul moziba. De úgy,
hogy Teo is ott legyen, aki
sajnos nem tud végigülni egy
filmet. Megegyeztünk hát
abban, hogy tavasszal autós
moziba megyünk, és ha Teo
unja magát, kimegyek vele
sétálni – mondja Andrea.
Arra a kérdésre, hogy a
december 14-ei sütivásár ötlete tőle származik-e, nemmel válaszol. Hozzá már úgy
jutott el az akció híre, a kezdeményezés az Érd és Környéke Rászorulók Megsegítése csoportból indult. – Sajnos, az én rossz sütőmmel
nem tudok sütit készíteni, de
az életfás anyukák ott lesznek, és mások is ajánlkoztak
– mosolyog.
Hogy mire fordítják a bevételt? A különféle fejlesztő
eszközökre, amelyek nem
olcsók, és amelyekre úgy,
hogy nincs kereső a családban, nem tudnának költeni.
A befolyó pénz talán átsegíti
őket az álláskeresés nem
könnyű időszakán is – az pedig, hogy sokan összefognak, segítenek, lelkierőt, támogatást jelent a kis családnak: az érzést, hogy nincsenek egyedül.
n ÁdÁm K.
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Mikulás minden mennyiségben

Ötödik alkalommal rendezett mikulásünnepséget tagcsaládjainak az Életfa Csoport Egyesület. Az első még
kisebb, családias rendezvény volt, idén azonban már
mintegy százhúszan várták együtt a nagyszakállút a Dr.
Dizseri Tamás Habilitációs Központban.

A Mikulás idén többfajta közlekedési járművet is
igénybe vett, hogy biztosan szétoszthassa puttonya
tartalmát a gyerekek között. A Szivárvány oviba busz,
Simonpusztára lovas szán repítette, a főtéren pedig diáksegédei – az Ifjúsági Önkormányzat képviselői –
csaltak mosolyt a kicsik és nagyok arcára egy kis figyelmességgel.

– Nagy öröm a sajátos nevelési igényű, illetve tartósan beteg gyerekeknek és
szüleiknek egyaránt, hogy
együtt lehetünk, hogy odafigyelhetünk egymásra, törődhetünk egymással. Ahol
a családban sérült gyerek
van, ott nagyon nehéz nyitni a külvilág felé, itt azonban olyan megerősítést
kaphatnak, amelynek köszönhetően ez is megvalósulhat – mondta lapunknak
Tarsoly Anikó, az Életfa
egyik alapító tagja.
A Mikulást énekkel, versekkel várták a gyerekek. A
nagyszakállút egy manó és
egy rénszarvas kísérte, ők
segítették az ajándékosztásban. Minden gyerek kapott eg y-eg y különleges
ajándékcsomagot: a zacskót tárnoki önkéntesek
varrták, régi ingekből, ebben bújtak meg a csokoládék; rákötöztek eg y-eg y
karácsonyfadíszt, amit pedig egy horgolós csoportban készítettek a kacifántos gyerekeknek, és mindenki kapott egy-egy plüssmackót is – mindezt a támogatók jóvoltából, hiszen a
civil, szülőkből álló egyesület másként nem tudott volna finanszírozni egy ekkora ünnepséget. A harapnivalókat is a szülők készítették; az alapanyagokat ők,
illetve szponzorok biztosították.

A sok finomság, ajándék
mellett külön öröm volt, hogy
az életfás Mikulás egyáltalán nem sietett. Nem várta a
többi gyerek, egész délután
az életfásokkal maradt, és
még azt is megengedte, hogy
a kételkedők, illetve kalandvágyók meghúzzák a szakállát. Nagy, piros könyvéből
nemcsak a gyerekek neveit
olvasta fel, hanem azt is elmondta, miben fejlődtek sokat tavaly óta, és nem volt
olyan gyerek, aki ne kapott
volna dicséretet tőle. Ezek a
személyre szóló mondatok
ugyanakkora örömet okoztak, mint az ajándékok, hiszen a kacifántos gyerekek
közül sokan magántanulók,
nem kapnak naponta visszajelzéseket a tanáraiktól, társaiktól. Számukra az együttlét, a gyerektársaság is hatalmas élmény; még a súlyos
mozgásszervi vagy mentális
problémákkal élő gyerekek
arcán is ott fénylett az
együttlét öröme. Szerencsére az együttlétre egyre több
alkalom adódik: az Életfa
beindította fejlesztő napközijét, zene- és vízi terápiát
tartanak, és szeretnének minél gyakrabban szülőtalálkozókat tartani. A rendezvényre ellátogatott dr. Csőzik László polgármester is;
mint elmondta, a város a jövőben szeretne együttműködni az egyesülettel.
QQÁdÁm K.

A Télapó nagy, piros könyvéből nemcsak a gyerekek neveit olvasta
fel, hanem azt is elmondta, miben fejlődtek sokat tavaly óta
(Fotó: Á. K.)

A Bem téri óvodába az Ikarus szárnyán repült el a Mikulás, illetve ott, egy nosztalgiabusz fedélzetén fogadta az óvodásokat, akik a
mondókákért, dalokért cserébe – és persze azért, mert
egész évben jó gyerekek voltak – egy tucat édességgel a

ejtették egymás után ámulatba a gyerekeket. Sőt, a
Mag yarságkutató Intézet
még egy érdekfeszítő előadást is tartott a számukra
a magyar népmesevilágról
harminc percben.
Közben az Érd Tv riportere arról faggatta a gyereke-

Rengeteg gyerek várta a Mikulást idén is Simonpusztán
zsebükben vagy kapucnijukban távozhattak. Ottjártunkkor épp a Csiga csoport
szállta meg a Mikulásbuszt.
Volt, aki már rögtön az elején
odament a nagy szakállúhoz, hogy megölelje, és bevallja neki, mennyire szereti,
volt, aki csak a végén tette
ezt meg, amikor már megkapta méltó jutalmát. Az oviban idén minden gyermek jó
volt, és senkinek sem kellett
virgáccsal a kezében távoznia a Mikulásbuszból.
Simonpusztára, a Nemzeti Lovaskultúra Központba
idén már harmadik éve,
hogy lóháton, azaz lovas
szánon érkezett a Mikulás
több száz érdi és környékbeli gyerek nagy örömére.
De még mielőtt megérkezett
volna, a szervezők egy tucat
más programmal szórakoztatták a kicsiket és nagyokat. Szebbnél szebb és
ügyesebbnél ügyesebb lovak bemutatói, a Nemzeti
Lovas Színház társulata által előadott mesemusicalek

ket, ki mit szeretne a Mikulástól. A legtöbben csokit
vártak, de olyan is akadt,
aki quadot kért volna vagy
épp a már eladott lovát szerette volna visszakapni. Aztán vég re megérkezett
maga a nagyszakállú is,
akit ha nem is rénszarvasok, de lovak húztak, és kifogyhatatlan zsákjából – ha
nem is quad vagy ló, de –
egymás után kerültek elő az
édességek.
– Aki mosolyt lát gyerekei, unokái arcán, aki megérzi a szeretet összetartó
erejét, annál nincs elégedettebb ember – mondta el a
gyerekeknek Csőzik László
polgármester, aki Arkhimédészt idézte beszédében:
„Adjatok egy szilárd pontot,
és én kifordítom sarkaiból a
világot”, mondta egy görög
bölcs több mint kétezer évvel ezelőtt. Mint apa, hiszek
abban, hogy ez a szilárd
pont a szeretet. Mint polgármester, tudom, hogy a cselekvő szeretetnél nincs na-

gyobb erő. Érd közössége,
sőt egész Mag yarország
apraja-nagyja csak akkor
jut előre, ha nem hagyja az
út szélén a rászorulókat. A
város és a nemzet akkor
lesz sikeres, ha polgárai
odafigyelnek egymásra. A
legkisebbekre, a leggyengébbekre, a legszerényebbekre és a legszegényebbekre is. A szeretet hajtja a
legjobban az együttérzés
szánját. Ha meg rakjuk
ajándékokkal, hogy másokkal jót tudjunk tenni, mi is
boldogabbak, gazdagabbak

(Fotó: J.A.N.)

leszünk – tette hozzá a polgármester.
Ez a jót tenni jó szellem
hajtotta az Ifjúsági Önkormányzat képviselőit is, akik
szintén kivették a részüket
a mikulásozásból. A dermesztő hideg ellenére szombaton egész nap a főtéren
kínálgatták a szaloncukrokat nemcsak a gyerekeknek, de az idősebbeknek is,
és városnéző kisvonatról is
gondoskodtak, ami egész
nap szorgosan szállította
utasait a Szepes Gyula Művelődési Központ és Ófalu
között.
– Ifjúsági Önkormányzatként a kisebbekért is felelünk, de nem hagytuk ki az
idősebbeket sem a szaloncukorosztásból. Illet ve
szerveztünk mára egy városnéző kisvonatot is, ami
egészen sötétedésig az érdeklődők rendelkezésére
áll – mondta el kérdésünkre
Harkai Márton sajtókapcsolatokért felelős referens.
QQJAN

Megkergették a krampuszt a főtéren
Az érdi futók évről évre megszervezik a Mikulás- és
krampuszkergető kacagva kocogást a város főterén,
idén is karácsonyi dalokkal és télapó-versekkel várták
a gyerekek a nagyszakállút. A futásnak ezúttal is jótékony célja volt, a Fészek Gyermekvédő Egyesület családok átmeneti otthonának lakóit lepték meg Mikuláscsomagokkal.
A számos futós program
mellett idén sem maradt ki
a Mikulás- és krampuszkergető kacagva kocogás a
város főterén. Ezúttal rengeteg kisg yermek g yűlt
össze a koripálya körül,
akik karácsonyi dalokkal
hívogatták a Mikulást. A
szép énekek célba is értek,
sikerült előcsalogatni a
nagyszakállút és a kicsik
azonnal körbe is vették izgalmukban.
Muk András Róka BSI futónag ykövet, az esemény
szervezője elmondta, hogy
minden évben van egy jótékony célja is ennek a programnak, ezúttal is a Fészek
Gyermekvédő Eg yesület
családok átmeneti otthonának lakói számára gyűjtöttek édességet és ajándékokat, hogy meglephessék az
ott lakókat a Mikulás-ünnepségen.

– Először mindig osztunk
egy kis szaloncukrot a gyerekeknek, aztán megérkezik
a Mikulás, kergetőzünk egy
kicsit a téren, ami most kifejezetten jólesett mindenkinek, mert nagyon hideg volt.
Meg is lepődtünk, hogy idén
milyen sokan jöttek, biztosan a jégpálya is közrejátszik ebben. Úgy látom, hogy
egyre több embert érünk el
és várják is a családok a Mikulás-futást – emelte ki Muk
András Róka, aki azt is hozzátette, hogy előzetesen felmérték a Fészeknél, hány
kisgyermek lakik most ott és
Mikulás-csomagokat állítottak össze. A futásra érkezők
egyéb ajándékokkal is készültek, azokat is átadták a
Fészek munkatársainak.
Nyitrai-Hell Szilvia, a
Fészek Gyermekvédő Egyesület kommunikációs munkatársa lapunknak elmond-

A főtérre érkező gyerekek dalokkal és versekkel szólongatták a Mikulást, aki egy kis várakozás után meg
is érkezett
(Fotó: Gy. L.)
ta, hogy évről évre mindig
jönnek a gyerekekkel a Mikulás futásra, de év közben
is igyekeznek átmozgatni az
átmeneti otthon lakóit.
– Idén Mikuláskor eg y
fénybusszal készültünk a
gyerekeknek, illetve kézműveskedést is szerveztünk ne-

kik, és a futóknak nagyon
köszönjük a csomagokat, így
ezekkel is kedveskedni tudunk a kicsiknek – emelte ki
Nyitrai-Hell Szilvia.
A főtérre érkező gyerekek
egy kis édesség után a Pelikán sétányon futottak egy
nagy kört a Mikulással, az-

Vitara, S-cross azonnal,
amíg a készlet tart!

tán a krampuszt is megkergették, akadt, aki meg is
előzte a Fészek lakói közül.
Az érdi futók szerdánként
és vasárnaponként továbbra
is összejönnek egy kis közös
sportolásra, de várják az érdieket idén is a szilveszteri
futásra.
n (gyliv)

Márkakereskedés és szerviz

V-Strom 650 bemutató
darabok akciós áron!

További részletek a márkakereskedésben.

Elérhetőség:
2060 Bicske, Csabdi út 2.

telefon:
06/22 509-510

e-mail:
info@suzuki-interat.hu

354196

Kacifántos Télapó

| 2019. december 11. | 19

apróhirdetés

Házhoz megyek! Fogsor készítését,
javítását vállalom. Hívjon bizalommal. 06-20/980-3957

*62928*

keresünk 3,5 tonnás
ponyvás furgonra belföldi
fuvarozásra B kategóriás
jogosítvánnyal érdi
telephelyre.
Érdeklődni Mizsei Istvánnál
lehet a 30 200 1426- os
telefonszámon.

SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG

OKTATÁS
Segítség matematikából, mielőtt
késő lesz! Érettségire, felvételire való felkészítés. Házhoz megyek! 0670-9-410-775

Dél-Budai régió, Pest megye

202722

Duguláselhárítás non-stop,

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

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

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

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szifon, WC-tartály, radiátor szerelés, fürdőszoba felújítás! 70/642-75-26.

Keményfa brikett

*52005*

*60581*

LOMTALANÍTÁS
Házak, lakások, telkek teljes
lomtalanítása pincétől a padlásig
Hagyatékokból, költöztetés után
megmaradt lomok elszállítása,
zöldHulladék elszállítás,
gyökérkiszedés, kisebb bontások.
betonozás, burkolás,
kerítésjavítás és festés!
06-20-525-1211

Régiség

házhozszállítással!
06-20-407-5707

Költöztetés, áruszállítás és fuvarozás 8.000.- Ft-tól 06204379673

*65460*

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390

rEdőNy

Redőny
sZúnyOgháló

napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

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

KRAUSE Kft. (Érd)

Tájékoztatjuk
kedves
olvasóinkat, hogy
irodánk
2019. december
19-től
2020. január 9-ig
zárva tart.
Megértésüket
köszönjük!

Jelentkezz Érd térségébe autóbusz-vezetőnek!

Legyél csapatunk tagja!
További információ: +36 1 465 5711

*41723*

Méretre, garanciával

Amit kínálunk:
versenyképes teljesítményarányos fizetés, Cafeteria, utazási
hozzájárulás
Amit elvárunk:
precíz munkavégzés
A munkavégzés helye: Érd

allas@volanbusz.hu

*63788*

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

349158

klumPák

betanított munkásokat
Amit kínálunk:
stabil vállalati háttér,
100%-ban bejelentett munkaviszony,
kedvezményes utazási lehetőség,
családtagok részére is.

*66468*

Vásárolok Simson-t, Mz-t, kismotort, robogót, stb! Hibás elektromos
kerékpárt. 06706503168

Autófelvásárlás.

Munkavédelem
Munkaruházat

keres kiemelt kereseti
lehetőséggel kétműszakos
munkarendbe

Vedd kezedbe az irányítást!

*66450*

Vásárolok ipari ezüstöt, forrasztópálcát, platina hőelmszál, érintkező
pogácsa, nitrát, paszta, amalgánpor
stb. Tel.:06-20/923-4251

JÁrmű

AA6338606

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

TŰZIFA ELADÓ
kályhakészen
130000 ft/m3-től. Akác ,tölgy, cser,
juhar. Tel:70/2908860, AA6258001

357974

*78115*

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

165958

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

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

SZOLGÁLTATÁS

366476

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

VÁLLALKOZÁS

*66492*

*25662*

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

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA

06-20-487-6413

Előrendelhető szárnyasok konyhakészen szállítással májkacsa, kakas,
tyúk, csirke 06-30/572-0032

165245

*63840*

Gépkocsivezetőt

164210

361959

Külkerügyintézői feladatokra német/angol nyelvtudással keresek
munkatársat. +36-20/946-1140.

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS

VEGyES

Jelentkezni önéletrajzzal:
elek.szabo-vitez@krause-systems.hu
email címen vagy
a 06-30-335-8307
telefonszámon lehet

2019. 10. 08. 11:06

Érdi Újság
367013

Önéletrajzokat MAPEI KFT
2040 Budaörs, Pf.6.
és allas@mapei.hu
címekre kérjük elküldeni.

*58083*

ÁLLÁSAJÁNLAT

330063

346450

Előny:
• Sóskút vagy környéki
lakóhely

351568

354999

355437

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig
8.30-16 óráig

Szirmák Andrea
andrea.szirmak@maraton.hu

Magyarország ÉRDI raktárába!
Gyere és DOLGOZZ VELÜNK modern
környezetben, rugalmas vezetőkkel
és élvezd annak az előnyeit,
hogy dm-es munkatárs vagy!
Az utazáshoz céges buszt vagy utazási
hozzájárulást biztosítunk.

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

Dísznövény-kertész
Szórólapterjesztő

E-mail:
Csere Orsolya
orsolya.csere@maraton.hu
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Gyál, Budaörs, Törökbálint, Tárnok

(Siker Üzletház)

keres a

un

Csomagoló-címkéző-áruösszekészítő

Feltételek:
• targoncavezetői
jogosítvány
• raktárkezelési gyakorlat

Szigetszentmiklós

Telefon:
06-23/520-117

A pozícióról és juttatásokról részletes
információt a www.karrier.dm.hu oldalon
az „Állásajánlataink˝, majd ˝Állások – raktár˝
menüpontban találsz, és a jelentkezésedet is
itt tudod leadni.

Dolgozz velünk!

Raktárost

06-30/2411-343

361030

óra, amit bármelyik iskolában megírhat a felvételiző,
nem feltétlenül kell a Gárdonyiba elmennie ezért. A kijavított írásbeli dolgozatokat
január 30., 8.00–16.00 között
lehet megtekinteni, az eredményt pedig február 6-án
8.00–15.00 között lehet átvenni. A jelentkezési lapok
beküldési határideje: 2020.
február 19, a szóbeli felvételi
vizsgák pedig 2020. február
24–27. között zajlanak majd.
Minden további információ a felvételi eljárásról és az
iskoláról megtalálható az
iskola honlapján (www.gardonyi-erd.hu).
n JAN

sóskúti gyárába keres:

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!
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portot nem indítanak. A választott idegen nyelvből (angol vagy német) felvételiznek
majd a diákok a szóbelin,
aminek témái szintén megtalálhatóak az iskola honlapján. A második idegen nyelvként az iskolában lehet majd
választani a fentieken kívül
az olasz és a spanyol közül,
ezekből természetesen nem
kell szóbeliznie a felvételizőknek. Az idegen nyelvet,
csakúgy, mint a matematikát, a táncot és a drámát,
csoportbontásban tanulják a
diákok a Gárdonyiban.
A központi írásbeli felvételi ideje: 2020. január 18., 10

ka, idegen nyelv, történelem,
földrajz, fizika, kémia, biológia, informatika) adja, 50%át (max. 100 pont) a központi
írásbeli felvételi pontszám,
végül 25%-át (max. 50 pont) a
szóbeli vizsga eredménye. A
sportosztályba jelentkezőknél ezenkívül sporteredményeket is beszámítunk, a
honlapon megtalálható tájékoztató szerint – mondta el a
felvételivel kapcsolatban
Pintérné, aki arra is felhívta
a figyelmet, hogy az emelt
óraszámú idegennyelvi osztályba csak az általános iskolában már tanult nyelvből
lehet jelentkezni, kezdő cso-

Kft.

Csókás vízvezeték-szerelő

363996

(Fotó: J.A.N.)

Érd,
Szabadság tér 12.

Komissiózó munkatársakat

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

352162

Sok szülő és leendő gárdonyis volt kíváncsi a gimire és a nyílt órákra

m

Érdeklődni az intézet személyzeti osztályán lehet.
Tel.: 22/454-023, e-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.

06-20-2065956

346858

A MAPEI

ELÉRHETŐSÉGE

Munkavégzés helye: Baracska vagy Székesfehérvár vagy Martonvásár.
Egyéb felvételi feltételek: büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

festés, burkolás, víz- , villanyszerelés
és egyéb ingatlannal kapcsolatos munkák.

*54068*

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
felvételt hirdet hivatásos, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyú beosztások és munkavállalói munkakör betöltésére:
Szakápoló (OKJ54 és OKJ55 ápoló/asszisztensi végzettség)
Felügyelő
Gépjárművezető („D” kategóriás jogosítvány)
Fegyveres biztonsági őr

Érd Parkvárosban működő gyártó
cég keres legalább 5 éves számviteli
program gyakorlattal, pontos munkát
végző kollégát régen együtt dolgozó
csapatba. Megfelelő díjazás.
Önéletrajzot várjuk
info@comfort52.com email-re.

Lakásfelújítás

Érdi autószervíz tapasztalattal
rendelkező autószerelő munkatársat
keres kiemelkedő fizetéssel.
Tel.: 06 70 33 60 476,
erdiauto@gmail.com.
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diákok, a másik köznevelési
típusú középfokú sportosztály, ahová csak egyesületnél leigazolt sportolók jelentkezhetnek. Bár a Gárdonyi
általános iskola is, de az itt
tanuló, most 8. osztályosoknak ugyanúgy felvételizniük
kell a gimnáziumi osztályokba, mint a más általános iskolából érkezőknek. Tavaly
mindkét osztályba túljelentkezés volt, tudtuk meg Pintérnétől. A legnépszerűbb az
angol volt, amire tizenháromszoros túljelentkezést, a
németre hatszoros, a sportra
– az egyesületi megkötés miatt – „csak” háromszoros
túljelentkezést tapasztaltak.
– A felvételi eljárás során
szerezhető pontok 25%-át
(max. 50 pont) a 8. félévi jegyek átlaga (magyar nyelv,
magyar irodalom, matemati-

366010

Részmunkaidős,
Bejelentett állás

366655

– Kilencedik alkalommal
tartunk nyílt napot, mert
úgy gondoljuk, hogy minden
gyermeknek meg kell néznie
azt az iskolát, ahol meg szeretné kezdeni középiskolai
tanulmányait. A nyílt napokon mind a tanulók, mind a
szüleik bőven tájékozódhatnak mindenről, nemcsak tőlem, hanem a diákoktól is,
másrészt beülhetnek nyílt
óráinkra, hogy személyesen
is lássák, tapasztalják, hogyan folyik nálunk például
az idegen nyelv oktatása –
mondta el kérdésünkre Pintérné Bernyó Piroska igazgató.
A
G á r d ony i b a n
a
2020/2021-es tanévben is két
gimnáziumi osztály indul, az
egyik osztályban emelt óraszámban angol, illetve német nyelvet tanulhatnak a

Irodavezető pozíció.

takarítónői
állásra

A részletekkel kapcsolatban
érdeklődni és jelentkezni az
alábbi elérhetőségeken lehet:
anita.balazs@jslogistics.eu
vagy telefonon: 06 70 372 81 64

*65465*

350247

Megváltozott
Munkaképességű
hölgyet

Nyílt napot tartottak az Érdi Gárdonyi Géza Általános
Iskola és Gimnáziumban a nyolcadik osztályos tanulók
és szüleik számára. Az érdeklődők az iskoláról, illetve a
felvételi követelményekről tájékozódhattak, és beülhettek nyílt órákra is.

Tűzifa eladó kalodás vagy mázsára
06204379673 (AA6231305)

ÁLLÁST KÍNÁL

366781

Nyílt nap
a Gárdonyiban

J.S. LOGISTICS KFT.
ÉRDI IRODÁJÁBA KERES
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Új ellenfelet
kapott az ÉRD
Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) hivatalos oldalán
tudatta, hogy kizárta az EHFKupa küzdelmeiből az ÉRDdel azonos csoportban szereplő román együttest, a
CSM Corona Brasovot, helyére pedig a szintén román CS
Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
kerül a C-jelű négyesben. A
brassóiak több játékosáról
novemberben derült ki,
hogy a Nemzetközi Doppingellenes
Ügynökség
(WADA) tiltólistáján szereplő
intravénás, lézeres kezelésen
estek át, amelyet követően a
klub játékosait felfüggesztették, majd az együttest mind
a hazai, mind a nemzetközi
porondról kizárták. Ezt követően az EHF a brassóiak ellen
a selejtező harmadik körében kieső CS Gloria 2018
Bistrita-Nasaudot kérte fel,
hogy vegyen részt a csoportkörben. A beszterceiek csupán idegenben szerzett kevesebb góllal, 49-49-es öszszesítéssel „estek ki”. Az ÉRD
a CS Gloria 2018 Bistrita-Nasauddal a csoportkör második körében (január 11–12.)
idegenben, illetve a hatodik
fordulóban (február 9.) hazai
pályán csap össze.

Csak egy vereség
Mezőfalva adott otthont november 7-én a gyermek korosztály szabadfogású birkózóviadalának, a Majosházi
István-emlékversenynek. A
szombati tanítási nap miatt
az érdiek csökkentett létszámmal, mindössze három
versenyzővel mérették meg
magukat. Az eseményt a helyi városvezetés mellett Kiss
Balázs világbajnok birkózó és
Hadfi Dániel cselgáncs Európa-bajnok is megtisztelte jelenlétével. Az érdiek remekül
teljesítettek a viadalon, hiszen egy pontozásos vereségen kívül minden mérkőzésüket tussal, illetve technikai
tussal nyerték meg, így a 32
kilogrammosoknál Jakab Roland, a 28 kilósoknál Marcinkovics-Kovács Bende is győzött, míg a 26 kilóban érdekelt Narancsik Levente a második helyet szerezte meg.
QQDB

Kevés volt a jó kezdés

Elsőévesként ezüstig ment

A hazai környezetben remeklő VMG DSE 2019 utolsó
bajnoki mérkőzését vívta a Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokában, ahol a házigazda remek kezdés
után hat ponttal kapott ki a Józsefvárosi KC-tól.

Három győztes mérkőzés után csupán a magyar bajnoki időszakban kicsit elment a
döntőben szenvedett vereséget az Érdi Box Klub felnőtt kedve, mert több veresége
volt és most ez egy jó motivá69 kilogrammos ökölvívója, Pócza Milos.
ció lesz számára. Egy naNéhány hónappal ezelőtt sal győzött. Ezt követően a gyon fiatal versenyzőről van
nagy reményekkel igazolt Hegyvidék Harcosai színei- szó, ezért is döntöttem úgy,
Érdre Pócza Milos, aki ered- ben induló Heltai Attilával hogy ne folytassuk a mostaményes felkészülést tudhat találta szembe magát, aki ni döntőt, mert neki nem a
maga mögött, hiszen az el- nem jelentett nagy akadályt mostani, hanem a hosszútámúlt időszak versenyein ren- az érdi számára, hiszen el- vú eredmény a lényeg. Tigeteg tapasztalatot szerez- sőmenetes kiütéssel győzte zenkilenc évesen ez szép
hetett, amire szüksége is le riválisát és biztosította dolog, de a jövőre kell koncentrálnia. Remélem, hogy
volt a felnőtt magyar bajnok- éremszerzését.
Ezután pedig már „csak” céltudatos felkészüléssel be
ságon.
– Milos még csak elsőéves az volt a kérdés, bronz vagy tudja verekedni magát a váfelnőtt és amikor elkezdtük annál fényesebb érem jut-e logatott elitjébe – fogalmaa közös munkát, akkor az el- neki, de Pócza nem bízta a zott Dobrádi Zsolt.
Az Érdi Box Klubból a felsődleges cél az volt, hogy véletlenre. Az elődöntőben
olyan állapotban tudjon in- azzal kőszegi Jankó Krisz- nőtt magyar bajnokságon
dulni a felnőtt magyar baj- tiánnal találkozott, akitől még ug yancsak 69 kilonokságon, amivel helyt tud korábban Egerben megosz- grammban Pálházy Ádám
állni. Aztán amikor közeled- tott pontozással szenvedett volt érdekelt, ám ő az első
tünk az ob-hoz, akkor már a vereséget, ezúttal viszont napon vereséget szenvedett
dobogót tűztük ki célul. Több végig uralta a meccset és a Madárfészek Ökölvívó
versenyen is voltunk, Duna- egyhangú pontozással győz- Akadémia sportolójától, a
későbbi bronzérmes Dióssi
újvárosban és Egerben is jól ve jutott fináléba.

A hazai pályán kiválóan
teljesítő, egy vereség mellett
négy győzelmet arató VMG
DSE a tabella harmadik helyén álló Józsefvárosi KC-t
látta vendégül a férfi kosárlabda NB II Közép A-csoportjának 9. fordulójában.
A tartalékosan felálló érdi
csapat remekül kezdte a
meccset, hiszen az első negyedben jó ritmusban játszva 31–23-as előnyt épített ki.
Hiába a nyolcpontos különbség, a második negyed elején
ezt pillanatok alatt eltüntették a fővárosiak, akik a játékrész második feléhez érve
már tetemes, tízpontos
előnyre is szert tettek, de a
nagyszünet előtt az érdiek is
elkapták a fonalat, így pedig
csak hárompontos hátránynyal fordultak (18–29, 49–52).
A harmadik negyed elején is jól tartotta magát a
VMG, amely nem engedte
meglépni ellenfelét, de egypontos, 60–59-es hátrány
után a Józsefvárosi KC egy
remek 13–0-s szériával
meglépett, a különbséget
pedig az utolsó negyed utolsó két percéig tartotta is. A
hajrában azonban remekelt
a VMG, olyannyira felzárkózott, hogy még a fordításra
is volt esélye. 88–89 után
viszont már csak a JKC volt
eredményes, amely végül
94–88-ra győzött a VMG
vendégeként.

en ez a csütörtöki időpont is
kicsit megzavarta a fejeket
és van egy olyan problémánk, hogy az elmúlt időszakban nem tudtunk együtt
edzeni, de ez nem mentesíti a
– Sokszor problémánk,
játékosokat az alól, hogy
hogy kevesen vagyunk, most
amit mondok, azt be kéne
sem tudtunk cserélni, nem
tartani. Mindenki tudta,
volt minőségi cserejátékohogy Valaczkay Gábor extra
sunk, így hatan játszottuk
dobó, el lett mondva, hogy
végig a mérkőzést és hiába
nem szabad róla lelépni, a védekezésünk
nem állt össze, a hazai csapat pedig szépen felépített játékkal
büntette meg a hibáinkat. Álmosan kezdtünk, a fordulópont az
volt, hogy védekezésben felébredtünk,
tudtunk nyomást gyakorolni, elkaptuk a
ritmust, de túl korán
nyugodtunk meg. Hamar cseréltem bele,
de ettől függetlenül
maximálisan megküzdöttünk a győzelemért és csakis gratulálni tudok a hazai
csapatnak, mert más
csapatok is nagyon
meg fognak itt izzadni – értékelt a Józsefvárosi KC vezetőKis Molnár Zoltán (fehérben) húsz pontja is kevés volt a JKC ellen (Fotó: D. B.) edzője, Zsirai Gyula.
Az érdiek kilenc
bírjuk három negyeden ke- kos-edzője, aki elmondta to- mérkőzés után öt győzelemresztül, előbb-utóbb kijön a vábbá, a közeljövőben három mel és négy vereséggel a tafáradtság, az ellenfél nyolc- játékossal is erősítenek az bella nyolcadik helyét foglaltíz embert forgatott. Lesz érdiek, hiszen egy olasz, egy ják el. A 2019-es év utolsó
hamarosan három új játéko- iraki és egy NB I-ben játszó bajnoki mérkőzését decemsunk, így mi is többet tudunk magyar játékos is csatlako- ber 20-án, 18.30-tól a Honvéd-NKE vendégeként játszmajd cserélni. A legutóbbi zik hozzájuk hamarosan.
– Tudtuk, hogy nem lesz sza a VMG.
hazai meccsen neg y ven
ponttal kaptunk ki, az nem könnyű mérkőzés. AlapvetőQQDomonkos Bálint
volt reális, elkedvetlenedtünk, legutóbb pedig idegenben nyertünk 30 ponttal egy
gyengébb képességű csapat
ellen. Most esélyesebb volt
az ellenfél, ezért azt kértük,
hogy legyen tartásunk és
küzdjünk a végsőkig. Teljesen nyílttá tudtuk tenni a
mérkőzést – értékelt Valaczkay Gábor, a VMG DSE játé-
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Vezéráldozattal járt
a hétvégi siker
Egy hétvége alatt két hazai bajnoki mérkőzést vívott a
női röplabda NB II Nyugat A-csoportjában szereplő
Delta RSE Érd, amely előbb a térségi rangadón kapott
ki a Budaörstől, majd a Szombathelyet múlta felül.
Előbb szombat délelőtt a
bajnokság hetedik körében
a Budaörsi DSE/Emericus
SE-t látta vendégül a Vörösmarty Mihály Gimnázium
tornacsarnokában a Delta.
A térségi rangadó az előzetes várakozások nak
megfelelően kiegyenlített
játékot hozott az első szettben, hiszen Dömötör-Mátrai Beáta harmadik helyen
álló csapata számos játékosát nélkülözte a negyedik
BDSE ellen.
A kiélezett nyitó felvonásban az érdiek is közel
álltak a részsikerhez, de a
vendégek 25:23-ra behúzták a szettet, majd a második játékrészben elkapták
a fonalat a hazaiak, s tíz
ponttal, 25:15-re nyerték a
játszmát.
Az egyenlítés után azonban a harmadik szettben
ismét a vendégek akarata
érvényesült, az érdiekhez
hasonlóan ők is tíz ponttal
bizonyultak jobbnak, a
25:15-ös harmadik játszma
után a negyedik ismét kiélezett küzdelmet hozott,
de a Budaörs nüanszokkal
jobbnak bizonyult, 25:22-re
hozta a játszmát és 3:1-es
idegenbeli sikert könyvelhetett el.
Ezt követően vasárnap a
bajnokság kilencedik for-

dulójából rendezett találkozón a Szombathelyi ESE-t
látták vendégül Flach Dóráék. A hetedik helyezett
Vas megyeiek elleni összecsapást kiválóan kezdte a
házigazda, az első felvonás
nagy érdi fölényt hozott, a
Delta 25:13-as részsikerrel
került előnybe. A második
játszma már szorosabb játékot hozott, de a Delta így
is 25:23-ra jobbnak bizonyult, azonban elvesztette
a súlyos sérülést szenvedő
csapatkapitányát, Végh Angélát, akit kórházba is szállítottak, miután kifordult a
térde.
A harmadik szettre a sérülés ellenére sem roppant
össze az érdi eg yüttes,
amely ezt a felvonást is
25:23-ra nyerte meg, így
3:0-s hazai sikerrel javította ki előző napi fiaskóját.
A Delta ezzel nyolc mérkőzés után a tabella harmadik helyén áll az MTK Budapest és a Veszprémi ESC
mögött tizenhét ponttal. Az
érdiek december 14-én, 19
órától ismét a VMG tornacsarnokában lépnek pályára, amikor a második helyezett VESC-et fogadják,
majd az év utolsó bajnokiján, december 21-én az éllovashoz látogatnak.
QQDomonkos

Puszta formalitás
Négy arany- és egy ezüstérmet szereztek a Budapesti
Kempo SE érdi szakosztályának versenyzői a szigetszentmiklósi UWSKF nemzetközi bajnokságon.
Az United World Sport
Kempo Federation (UWSKF)
nemzetközi bajnokságának
– a korábban ismert Hanshi
Kupának – volt házigazdája
a Szigetszentmiklósi Városi
Sportcsarnok. A háromnapos viadalon a gyermek, az
ifjúsági, a felnőtt és a veterán korosztályokban mérték
össze tudásukat a harcművészek. A magyar mellett
ukrán, szlovák, cseh, francia, portugál, azeri, indiai és
román sportolókat is felvonultató nemzetközi bajnokságon tizenkét harcművészeti stílus került bemutatásra, amelyeken belül fegy-

veres és pusztakezes formagyakorlatokat is be lehetett
mutatni, míg küzdelemben
A- és B-viadalban zajlottak a
vegyes harcok.
A Budapesti Kempo SE érdi
kirendeltsége három versenyzőt indított a bajnokságon: a szakosztályvezető, Antal Róbert három ellenfelét is
legyőzve nyerte meg a 71 kilogrammosok B-viadalát, így
világbajnoki címet szerzett,
emellett népes mezőnyben
végzett ezüstérmesként pusztakezes formagyakorlatával.
Nemes Endre a 62 kilogrammosok között indulva
lett gazdagabb két arany-

Pócza Milos (kékben) elsőévesként ezüstéremmel robbant be a felnőttek közé

Nemes Endre, Antal Róbert és Kárász Klaudia (b-j)
(Fotó: Budapesti Kempo SE/Érd)

éremmel, míg Kárász Klaudia csak formagyakorlatban
szerepelt, ám ő is begyűjtött
egy elsőséget.
Az összesített eredmények alapján Magyarország

nyerte a világbajnokságot,
miután a házigazda versenyzők szerezték a legtöbb
aranyérmet a nemzetközi
bajnokságon.
QQDomi

teljesített. Így úgy vágtunk
neki a felnőtt magyar bajnokságnak, hogy érmet várunk tőle és ő is azt vár magától – tekintett vissza az
elmúlt időszakra Dobrádi
Zsolt, az Érdi Box Klub vezetőedzője, aki nyár óta dolgozik együtt Pócza Milossal.
A 69 kilogrammosok között induló 19 éves öklöző a
magyar bajnokság első napján a rendkívül agresszív
nyíregyházi Vánczku Attilával kezdett, aki ugyan
megnehezítette a dolgát az
erőszakos stílusával, de
Pócza egyhangú pontozás-

Ott azonban a korábbi csapattársával, a vasasos Kozák Lászlóval csapott öszsze, akivel ugyan kiegyenlített első menetet vívott, de a
másodikban belelépett egy
jobbkézbe, s Dobrádi Zsolt
úgy ítélte meg, hogy Póczának felesleges tovább harcolnia, hiszen mindent megtett ezen a magyar bajnokságon és nem lett volna értelme
tovább folytatni a mérkőzést,
ezáltal ezüstérmet szerzett.
– Milos megmutatta, hogy
itt van a helye az ökölvívásban és nem kell máshol megtalálnia a helyét. Az elmúlt

(Fotó: Irmai Zsófia)

Csabától, s nem folytathatta
a későbbi küzdelmeket.
– Ádám első nagyobb versenye volt ez és rögtön az
első napon egy olyan versenyzővel találkozott, aki
később még Kozák László
dolgát is alaposan megnehezítette a döntőbe jutásnál.
Ádám teljesítménye egyben
volt, de a rutintalanság miatt
történt, ami történt. Ő jóval
később kezdte el a sportágat, de ha ilyen céltudatos
marad, akkor ő is szép eredményeket érhet el – mondta
az ÉBK vezetőedzője.
QQdébé
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Születésnap és szalagavató
Idén százharminc végzős tanulóra tűzték fel a szalagot
a Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépiskola szalagavató ünnepségén. A bált a névadó, Kós Károly születésnapjához közel szervezik meg évről évre, ilyenkor
megtelik keringőző fiatalokkal az Érd Aréna.
A búcsúzú diákok közül
hatvannégyen érettségire,
hatvanhatan pedig komplex
szakmai vizsgára készülnek
a tavaszi-nyári vizsgaidőszakban – mondta el tudósítónknak az iskola igazgatója, Dózsa Lajos, aki azt is
hozzátette, hogy immár több
mint hatodik évtizede rendezik meg a szalagavató bált.
– A bálon visszatérő elem
az, hog y saját diákjaink
vagy a hozzájuk közel álló
rokonok, ismerősök produkcióit is bevonjuk a végzősök
búcsúztatásába. Idén élőzenével, egy dobprodukcióval
kedveskedtünk a tanulóinknak. A hagyományokhoz híven keringővel készültek a
szakközépiskolások, a szak-

gimnazisták, volt iskolai
össztánc és nem maradhatott el a meglepetés tanári
tánc sem az este végéről. Ebben a tanévben is remek csapattól búcsúzunk, az a tendencia, hogy a diákjaink tanulmányi eredménye egyre
jobb, ez az évfolyam is kicsivel jobb eredményeket mutatott fel, mint a tavalyi –
mondta el Dózsa Lajos.
Az igazgató ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta,
hogy több mint fél évszázada
hagyomány a Kósban is a
szalagavató ünnepség, ám a
szalagtűzés hag yománya
még régebbre nyúlik vissza.
A szalagtűzés – mint mondta
– a búcsúzásra utal, ám szokásosan a tanév első felében

A Kósban immár több mint hatodik évtizede rendezik meg a bált

történik. A Kósban ez az esemény a névadó születésnapjához, december 16-hoz közel esik, ezért az érdi középiskolák sorában mindig a
Kós szalagavatója esik a
legkésőbbi időpontra és egy
hosszabb készülődés lezárását is jelenti. Mint fogalmazott, az ünnepség öröme annak a több mint száz fiatalnak szól, akiknek volt annyi
kitartásuk és szorgalmuk,
hogy idáig eljussanak. És
szól emellett a szülőknek,
akik segítették a fiatalokat
ezen az úton és szól a tanári
karnak is, akik türelmükkel
és olykor szigorral, de eljuttatták idáig a végzősöket.
Vida Zita Kata irodai titkárnak tanult az iskolában
négyéves képzésen, osztályával most érettségi vizsgára
készül, aztán pedig újabb egy
évük van szakmát tanulni.
– Az osztályunk az utolsó
évre lett összetartóbb, mos-

(Fotók: Gy. L.)

Csóka Gyula, a diákönkormányzat vezetője is egyike a 130 végzősnek, akikre feltűzték a szalagot
tanra nagyon jól megtaláltuk a közös hangot. A keringőben a csapatból csak négyen táncoltunk, de a hangulat nagyon jó volt, szuper
tanárunk volt és hálás vagyok, hogy ebbe az iskolába
járok – emelte ki Vida Zita
Kata, aki hozzátette azt is,
hogy ugyan a tételeket már
összerakták az érettségi
vizsgára, de a tanulás csak
ezután indul.
Csóka Gyula negyedik
éve tanul rendészetet a Kósban és mostanra a diákönkormányzat vezetője lett.
Később főiskolára szeretne
menni és kereskedelmet tanulni.
– A szalagavató nagyon
fontos esemény számomra
és azt gondolom, hogy a többi diáktársam számára is.
Nemsokára vége az évnek,
jön az érettségi, a továbbtanulás, de most még kikapcsolódunk egy kicsit. Ugyan
elég botlábú vagyok, de jól
megtanultuk a táncot és a

csoporton belül is egy nagyon jó közösség alakult ki a
próbák alatt – hangsúlyozta
Csóka Gyula.
A szeptembertől decemberig tartó időszak a szalagavatóra való felkészülésről szólt, ám a következő
hetek és hónapok már az
érettség i vizsgára és a
szakvizsgára való jelentkezésről és a tanulásról szólnak majd. Az érettségi és a
komplex szakmai vizsgára
február 15-ig jelentkezhetnek a diákok. A Kósban a
szakgimnáziumi tanulók az
ötödik évben az OKJ-s végzettséget megszerezhetik,
de sokan munkába állnak
az érettségi megszerzésével, néhányan pedig továbbtanulnak. A szakközépiskolások maradhatnak a Kósban megszerezni az érettségi vizsgájukat, az idei évfolyamban is 18 olyan fiatal
kapott most szalagot, aki itt
folytatta tanulmányait.
QQ-gyl-

