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Interjú dr. Aradszki András országgyűlési képviselővel
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„Sok mélyen megélt öröm van ebben az ünnepben”
n 4–5. oldal

Örökzöld karácsonyi gála szépkorúaknak
Az életkorunk lehet, hogy több egy
kicsit, mint szeretnénk, de a kedélyünk változatlan – ezekkel a szavakkal köszöntötte Kovács Kati az érdi
szépkorúakat az idei Idősek Karácsonyán. A Kossuth-díjas előadóművészt
Korda György és Balázs Klári követte a színpadon. A telt házas rendezvényen dr. Aradszki András országgyűlési képviselő köszöntötte a
megjelenteket. Az Idősügyi Tanács a
Szepes Gyula Művelődési Központ
együttműködésével második alkalommal rendezte meg az Idősek Karácsonyát, ami tavaly is nagyon népszerű volt, idén azonban minden várakozást felülmúlt. Mint Czinderné Tassi
Beáta főszervezőtől megtudtuk, 1100
ingyenes belépőjegyet osztottak szét
az érdi nyugdíjasklubok, a szociális
és nyugdíjasotthonok, a Szociális
Gondozóközpont, a Parkvárosi Református Egyházközség nyugdíjasai, valamint az egyéni jelentkezők között,
és a jegyek nagyon hamar elfogytak.
(Fotó: Boros sándor)

n 6. oldal

Módosuló gyermekorvosi körzetek

Érdről szeretettel

Érdi legek a Sportkarácsonyon

Az előterjesztésről a közgyűlés dönt december 21-ei
ülésén – hangzott el a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón. T. Mészáros András arról is beszámolt,
hogy jövőre folytatják az útrekonstrukciós program
második ütemét.
n 7. oldal

Az Érd TV dokumentumfilmje, a „Szabadulás nélkül” kapta a XVII. Lakiteleki Filmszemle Kisteleki
Emil-különdíját. A fesztiválra 114 filmet neveztek,
ebből az előzsűri 27 alkotást válogatott be a versenyprogramba.
n 18. oldal

A Batthyány lett a legeredményesebb általános iskola, az intézmény tanárát, Biró Attilát választották az Év
Testnevelőjének. Milák Kristóf az Év Legjobb Pest Megyei Utánpótláskorú Férfi Sportolója, Selmeci Attila
pedig az Év Edzője lett.
n 22. oldal
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Kedves Olvasóink!
Az Érdi Újság következő száma
2018. január 10-én jelenik meg.

egy ingatl ant.

***
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
ügyfélszolgálati irodánk és
szerkesztőségünk
2017. december 20-tól
2018. január 4-ig
zárva tart. Legközelebb január 5-én
várjuk Önöket szeretettel.
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Kellemes Ünnepeket kívánunk!
Szerkesztőség

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

540935
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A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

A képviselők fogadóórája
1. ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP)
 06-20-259-2555
 antunovits.antal@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

10. KÉRI MIHÁLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-800-9079
 keri.mihaly@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2. SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-564-4276
 simo.karoly@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11. DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP)
 06-30-962-6292
 veres.judit@erdifidesz.hu
Telefonos egyeztetés alapján, minden
hónap harmadik hétfőjén, 18–19 óra
között a Polgárok Házában.

3. MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-280-8197
 moras.zsolt@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
4. DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
 06-23-522-313
 bacs.istvan@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
5. TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-914-4037
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
6. KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP)
 06-30-211-1963
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig,
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.
7. DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP)
 06-20-571-1063
 donko.ignac@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
8. DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP)
 06-20-569-9243
 demjen.attila@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
9. FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP)
 06-20-513-7218
 fulop2004@freemail.hu
Telefonon történő egyeztetés alapján
minden hónap második csütörtökén,
18–19 óra között, Összefogás Egyesület
Székháza, Alsó u. 8.

ünnepi köszöntő

közérdekű

12. SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP)
 06-30-827-3467
 szabo.bela@erdifidesz.hu
Telefonos egyeztetés alapján, a Parkvárosi
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre
u. 206–208.
CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT (MSZP–DK–
EGYÜTT)
 06-30-986-8808
 cs.romhanyi.judit@gmail.com
Telefonon vagy e-mailen történő egyeztetés
szerint.
DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030)
 06-30-268-3852
 csozik@csozik-szala.hu
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján
folyamatosan.
DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-30-683-7509
 havasi.marta.erd@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.
PULAI EDINA (JOBBIK)
 06-70-374-8877
 pulai.edina@jobbik.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 óra
között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés vagy
e-mail alapján minden nap.

A diákpolgármester fogadóórája
FODOR ENIKŐ, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn, telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján.

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300;
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301;
E-mail: onkormanyzat@erd.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30,
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30
www.erd.hu
ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail:
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu
OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail:
kormanyablak.erd@pest.gov.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00,
kedd 8.00–18.00, szerda
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 8.00–16.00
KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail:
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; 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

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

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu
GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23420-336, 06-23-420-337; E-mail:
birosag@budaors.birosag.hu
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
rendje: minden hónap első hétfőjén
9.00–11.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján. A kezelőirodák
ügyfélfogadási rendje: hétfőn
9.00–12.00 és 13.00–15.30,
szerda-péntek 9.00–11.00. Panasznapi ügyintézés: minden hétfő
9.00–11.00. Illetékességi terület:
Budapest Környéki Törvényszék.
ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,
06-23-365-041
ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu
ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;
E-mail: kozpont@szocgond.hu
ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZEwww.szocgond.hu
LÉSI NONPROFIT KFT.
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
2030 Érd, Sas u. 2.
KÖZPONT
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
eth@eth-erd.hu; ÜgyfélfogaTelefon: 06-23-366-104;
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.szocgond.hu
www.eth-erd.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-366-105;
Telefon: 06-23-365-610;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
www.szocgond.hu
www.ekfi.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL- 2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
GÁLTATÓ KFT.
E-mail: habilibi@szocgond.hu
2030 Érd, Felső u. 2.
www.szocgond.hu
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuIDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
vek.hu
2030 Érd, Topoly u. 2.
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
Telefon: 06-23-375-185;
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
péntek 7.00–13.00.
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Tiszta lélekkel egymás mellett
Karácsony ünnepére, a
feltétel nélküli, tiszta forrásból áradó szeretet és odaadás ünnepére készülünk
ezekben a napokban. Jézus
születésének napja talán a
legszentebb ünnepünk. Varázslatát mindannyian ismerjük, s bár napjainkra az
ajándékozás rendkívül fontos momentuma lett ennek a
napnak, karácsony estéjének csodája nem múlt el. Ez
az ünnep, amelynek valódi
tartalma a legelevenebben él
ma is. Míg advent a reményteli várakozás ideje, a szenteste maga a megvalósult és
beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja. Alkalom arra, hogy a szentség
által megáldott szeretettel
forduljunk családunk, barátaink felé. De ha csak az ünnep napján van lelkünkben a
szeretet isteni csendje –
„semmik vagyunk”. Lelkünk
templomának ajtaját mindig
nyitva kell tartanunk. Ez a
legfőbb ajándék, amelyet
másoknak adhatunk.
Gyermekkorom karácsonyaiból nem az ajándék
okozta öröm a soha el nem

múló emlék, sokkal inkább
az átélt élmény: az együttlét, a szeretettel teli érintések, ölelések és tekintetek.
A meghittség. Én akkor
ténylegesen láttam magam
körül, amint nem csupán az
ünnepi fa, hanem a lélek is
díszbe öltözik. S most, soksok évvel idősebben látom
azt is, hogy erre valóban és
igazán nagyon nagy szükségünk van. A szeretet élménye nélkül ugyan lehetünk
sikeresek, lehetünk elégedettek, csak éppen boldogok
nem lehetünk.
A karácsony lehetőség
számunkra, hogy minden
mást feledve fordulhassunk
egymás felé és meglássuk,
megmutassuk a szeretet arcát. Azt az arcot, amelyet a
hétköznapok gyakran lelketlen rohanásában sokszor
nem látunk meg, sokszor
nem tudunk megmutatni.
Ilyenkor mindannyian letesszük a hétköznapok
gondjait. Lelkünk ünneplőbe
öltözik, megtisztul. Minden
mást feledve telik meg szeretettel. Mert a szeretet a legnagyobb ajándék, amit e na-

pon adhatunk. Mert a másik szemében felcsillanó
fény minden ajándéknál
többet ér.
Ez a fény, ami összeköt
minket, ez teszi igazi,
megbonthatatlan közösségé a családot, a barátokat. Ez az igazi ünnep
kezdete.
Erre azonban készülnünk kell. Ahogy a három
király utazott egykor Betlehemig. Ahogy a Szent
család vándorolt a jászolig. Készülnünk kell, hogy
amikor eljön a pillanat,
tiszta lélekkel álljunk
egymás mellett. Erről az
útról, erről a készülődésről szólnak advent napjai.
Mert a várakozás ideje segít abban, hogy letegyük a
gondokat, az év közben
vállunkra vett nehéz terheket. Segít abban, hogy
megtisztulva várjuk a
szentestét.
Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet
kívánok valamennyi érdi
családnak!
T. Mészáros András
polgármester

A hétköznapi boldogság ragyogása
Hamarosan valamennyien a feldíszített fa köré gyűlünk, s családi körben bontjuk ki a szépen becsomagolt
ajándékokat, majd az ünnepi asztalhoz ülve eg yütt
eszünk a sok-sok finomságból. Az újévig hátralévő néhány – ha szerencsések vagyunk, akkor csendesebb –
napban talán több idő jut
arra, hogy beszélgessünk
egymással, meghallgassuk
egymást – és önmagunkat.
Az ünnep időt ad a számvetésre. Én ilyenkor végiggondolom, hogy milyen ajándékot adott az elköszönő év.
Ezt a képzeletbeli csomagot
is – bár nincs a fa alatt – érdemes kibontanunk, hogy
lássuk, mi az, aminek valóban örülni tudtunk az év
során.
Érdiként és a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökeként, öt gyermek
édesanyjaként is jó érzés kimondani: Érd egyre inkább
a családok városa. Szeretek
itt élni! Jó érzés látni és tapasztalni, hogy ez a város
odafigyel a családokra. Hiszen a család az első olyan
közösség az életünkben,

amelyben megtanulhatjuk
az odafigyelés, a segítés, a
szolidaritás fontosságát.
Megtanulhatjuk azt, hogy az
egymás iránti szeretet olyan
erő, amivel a legnagyobb
gondok is leküzdhetők. Mert
a család az együttlét, az
odafigyelés, a támogatás ünnepe. S ha ezt megtapasztaljuk a családban, akkor az
így nyert erő más közösségekben is építő lehet.
Hiszem, hogy a gyermek
megszületése a legnagyobb
boldogság az életben. Nem
az álomszerű, lányregényekben papírra rótt, rózsaszín boldogságra gondolok –
ilyen elvétve, ha létezik. A
hétköznapi boldogság nem
ilyen. A hétköznapi boldogság az, ami a számolatlan
feladat, a rohanás, a stressz,
a nehéz felelősség sűrű szövetén is átragyog. A hétköznapi boldogság az első mosoly, az első lépések, az első,
alig érthető szavak. A gyermeki kéz fonta ölelés. A bizalom, ami felénk, szülők felé
árad a világra csodálkozó
gyermekből. A gyermek a
boldogság. A meg valósult
csoda, amikor végre karja-

inkban tarthatjuk, akire várakoztunk.
Ezt a hétköznapi boldogságot emeli az emberiség közösségének ünnepévé a karácsony. Kétezer éve erre a
csodára emlékezik a keresztény világ szenteste. A Gyermek születésére. És amikor
körbeálljuk a feldíszített fát,
hirtelen semmivé lesznek a
gondok, s a hétköznapi bol-

dogság végre teljes fényében
ragyog és eltelik bennünk.
Ezt a fényt igyekszünk
őrizni magunkban az év többi napján, ez ad erőt a hétköznapokban.
„A kéklő félhomályban /
Az örök mécs ragyog, / Mosolygón álmodoznak a barokk angyalok… / Hideg kövön anyókák / Térdelnek.
Ifjú pap / Magasba felmutatja

/ Szelíden az Urat. / Derűs hit
tűnt malasztját / Könnyezve
keresem. / Ó gyönyörű gyerekség, / Ó boldog Betlehem.”
Juhász Gyula gyönyörű
soraival kívánok áldott, békés karácsonyt és örömökkel teli új évet!
Kardosné Gyurkó Katalin
a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének elnöke

4

| 2017. december 20. |

interjú

interjú

A szeretet kapujában
Gyermekként, apaként, majd nagyapaként átélt karácsonyokról, az adventi készülődés fontosságáról és varázsáról, az ünnep jelentőségéről és tartalmáról beszélgettünk dr. Aradszki András államtitkárral, országgyűlési képviselővel, aki azt is elárulta, ki főzi otthon a karácsonyi halászlét, ki választja a családban az ajándékokat, és mitől lesz igazán különleges számára 2017
karácsonya.
n ÁdÁm Katalin

– Képviselő úr hogyan készülődik a karácsonyra?
– Sok mélyen megélt öröm
van ebben az ünnepben.
Nemcsak karácsony estéje
fontos, hanem az advent ide
je is: hogy advent első vasár
napján ott legyen az aszta
lon az adventi koszorú, és
közösen imádkozva gyújt
suk meg az első gyertyát. Az
advent a böjt, a lelki odafor
dulás időszaka is, amikor
ig yekszün k eg y mássa l
szemben fig yelmesebbek,
türelmesebbek lenni – ami a
karácsonyi, sokszor erőt
próbáló készülődés idején
nagyon fontos. Azt, hogy mi

Nagyon vártuk ezt az idő
szakot, nemcsak az ünnep
miatt, hanem mert lehetett
szánkózni, hógolyózni. Fon
tos esemény volt kisgyer
mekkoromban, mikor elmen
tünk a templomban felállí
tott jászolhoz, és volt, hogy
részt vettem a templomi bet
lehemezésben is. A karácso
nyi előkészületek alól egé
szen sokáig mentesültem,
úgy tíztizenkét éves koro
mig úgy intézte a család,
hogy a karácsonyfa megle
petés legyen. Nagyon nagy
élmény volt, mikor meglát
tam a feldíszített fenyőt.
Szenteste szűkebb családi
körben ünnepeltünk, a szü
leimmel és a velünk élő
nagymamámmal, majd ka

városában, és egyegy apró
ajándéknak számomra ha
talmas értéke volt. Hatéves
lehettem, mikor kaptam egy
darab előrecsomagolt izraeli
narancsot, és utána még so
káig őrizgettem a csomago
lását… Emlékszem a kará
csonyi szentmisék áhítatá
ra, bensőségességére is,
arra az ünnepélyességre,
ahogy a kórus készült. Ak
koriban a tőlünk háznyira
lévő egykori katolikus le
gényegylet szolgált temp
lomként – mert az eredetit a
világháborúban lebombáz
ták – egészen 1994ig, ami
kor is az önkormányzat által
adományozott telken fel nem
építettünk egy új templomot.

– Milyen fogások szerepeltek gyermekkorában az ünnepi menüben?
– A hal nem volt divat a mi
családunkban. Szenteste
napján böjtös ételek, mákos
tészta – ahogy Békéscsabán
mondják: haluska – került az
asztalra, karácsony
első napjától kezdve
pedig a disznóvá
gásból származó
hurkát, kolbászt, ci
gánykát ettük. El
maradhatatlan volt
a mézes sütemény
és a bejgli is.

– Én is. Nem azért, mert
nem szeretek ajándékozni,
hanem azért, mert nincs
hozzá érzékem. A férfiak
gyakran a legpraktikusabb
megoldást választják, amiben nem látszik az egyéni íz,
ezt én felvállalom. A feleségemnek viszont remek érzéke és ízlése van ahhoz, hogy
kiválassza, minek örülnek a
családtagjaink, és az öltözködéshez is – amikor a parlamentben megdicsérik a
nyakkendőmet, mindig elmondom, hogy a feleségem
választotta.
„Régen mindennek megvolt a maga ideje, módja: tudták, mikor kell
elrakni a savanyú káposztát, levágni a disznót, hogy karácsonyra
legyen friss sült, illetve töltött káposztának való, maguk készítették a
díszeket, a szaloncukrot”
egyébként a régi szokáso
kon, hogy miután Érdre köl
töztünk, és nagyobb házunk
lett, nem utaztunk a nagy
szülőkhöz, hanem meghív
tuk őket hozzánk, és sokszor
egészen szilveszterig nálunk
maradtak. Igazi családi ösz
szejövetel volt. Ez így lesz az
idén is. Míg a gyerekek ki
csik voltak, én vittem őket a
templomba, játszótérre, bet
lehemet nézni, a feleségem
pedig feldíszítette a fát, amit
én korábban a talpba állítot
tam, és a pincébe tettem. A
mai napig övé a készülődés
oroszlánrésze, ami rám vár
minden évben szentestén, az
a Biblia olvasása, no meg a
halászlé elkészítése.

ni fogja azt is, hogy ez az
ünnep a szereteté, amikor
arra emlékezünk, hog y
megszületett a kisded, aki
megváltotta a világot. Abból
a szempontból is különleges
az idei ünnep, hogy fiata
labb lányom már menyasz
szonyként, a vőlegényével
látogat el hozzánk.

– Mi lesz idén szenteste a fa
alatt?
– Könyvek, apróságok, én
kesztyűt biztos, hogy kapok,
mert azt mindig elhagyom.
Nem ajándékozunk nag y
dolgokat egymásnak, ami
biztos, az a könyv.

– A karácsony ma már
– Mi minden kerül 24-én, nem ugyanazt szimbolizálja
– Felnőttkorában 25-én és 26-án az ünnepi mindenki számára, mint pár
továbbvitte ezeket a asztalra?
emberöltővel ezelőtt. Önnek
mit jelent?
h a g y o m á ny o ka t
vagy új szokásokat
– Bajai, azaz Dunamenti
halászlé, merthogy tészta is
alakítottak ki?
– Az örömvárást, ami foly

– Megmaradtam a
hag yományok nál,
Az Idősek Karácsonyán Simó Károly alpolgármesterrel és Kovács Katival
annál is inkább,
mert a feleségem
lyen is legyen maga az ün rácsony első és második ugyan Kalocsa környékéről
nep, rendszerint már szep napján a másik nagyszüle jött, de az enyémhez hasonló
temberben elkezdik tervezni imhez mentünk, és a nagy tradíciójú családból, így a
a család nőtagjai, hiszen az nénéimmel, nag ybátyáim karácsony számára is elsőd
utóbbi években unokákkal mal is meglátogattuk egy legesen a Megváltó születé
bővült a család. A karácsony mást. Hagyományos ünne sének ünnepe. Megmaradt a
peink voltak, kora este ke szentesti bibliaolvasás ha
ma már róluk szól.
rültek a fa alá ajándékok, gyománya és az a szokás is,
– Milyen hagyományokat majd következett az éjféli hogy egy almát annyifelé vá
hoz otthonról, Békéscsabá- szentmise – vag y, mivel gunk, ahányan vagyunk, és
ról, milyenek voltak azok a rendszerint nem sikerült en mindenki eszik belőle egy
karácsonyok, amelyek még gem felkelteniük, első napi egy szeletet. Most már nehéz
mise. Emlékszem még a ’60 lesz akkora almát találni,
önről szóltak?
as évek karácsonyaira, ami mint ahányan együtt le
– Akkoriban még igazi hi kor egy nagyon pici lakás szünk, de megpróbálom.
degek voltak karácsonykor. ban éltünk Békéscsaba bel A nnyiban változtattunk

van benne. Aztán töltött ká
poszta, kolbász és hurkafé
lék, bejgli és egyéb sütemé
nyek – a hag yományos
menü. Lehet, a lányaim vál
toztatnak majd ezen, én
nem fogok. Pár év szünet
után a család újra együtt
tölti a karácsonyt, ugyanis
a lányomék hazaköltöztek
külföldről. És ez lesz az első
olyan karácsony is, amit há
rom unokával ünneplünk,
ráadásul a legnagyobb, aki
márciusban tölti be a har
madik évét, már át is tudja
érezni, mit jelent a kará
csony. A középső unokám és
a pici – ők tizenöt, illetve
négy hónaposak – még nem.
Reméljük, a nagy már érez

tatódik egészen húsvétig.
Ezért is tartom fontosnak a
bibliaolvasást karácsony
kor. És amire a feleségem
még nagyon odafigyel, és
szintén nagyon fontos, az a
zenei háttér. Klasszikus
zene és népi karácsonyi éne
kek csendülnek fel ilyenkor
otthon, ez adja a hátterét a
köszöntésnek. Mi egyébként
24én nemcsak Jézus szüle
tését, hanem a feleségem,
Éva neve napját is ünnepel
jük – és nem a szentestével
egybevonva, hanem ebédkor
köszöntjük fel őt.

aztán visszatérek a munká- jük? Nyilván másként látja
ba, bár a parlamenti ülések ezt egy hívő és egy nem hívő
olyankor még szünetelnek.
ember, de abban lehet közös
álláspontunk, hogy kulturá– Államtitkárként sokat lis értelemben a nem hívő emutazik. Találkozott-e emléke- ber is keresztény, hiszen ebzetes karácsonyi szokásokkal ben a kulturális közegben
a külföldi nagyvárosokban? nőtt fel, ezeket a normákat
sajátította el akkor is, ha
– Számos kisebb-nagyobb soha nem tette be templomba
jelét látom annak, hogy az a lábát. Tudja, hogy van valaeurópai nagyvárosokban el- mi, amihez kötődünk, ami
tűnik a karácsony. No nem kétezer éven keresztül meg-

megvolt a maga ideje, módja:
tudták, mikor kell elrakni a
savanyú káposztát, levágni a
disznót, hogy karácsonyra
legyen friss sült, illetve töltött káposztának való, maguk készítették a díszeket, a
szaloncukrot. Ez volt az igazi
módja a karácsonyi készülődésnek, ami sokkal kevésbé
frusztrálta az embereket,
mint a mostani lázas készülődés. Ha a fogyasztáson van

– Szoktak egymásnak élményt – színház-, koncertjegyet – adni?
– Igen, főleg a kisebbik lányom lep meg minket ilyesmivel: kaptunk már operabérletet, volt, hogy moziba
mentünk el együtt. Mikor a
gyerekek kisebbek voltak,
megnéztük együtt a Diótörőt, de az igazat megvallva
nem szeretem ezeket a kulturális élményeket karácsonyra időzíteni – az maradjon meg bensőséges családi ünnepnek. A színházjegyeknek persze nagyon örülök, mert azok rendszerint
januárra szólnak, és kicsit
elnyújtják az aktív pihenés
időszakát.

– Mennyi ideje lesz a pihenésre az ünnepek alatt,
után?
– Erre mindig fordítok
időt. Sokat járunk ki a szabadba – reméljük, szép téli
hideg idő lesz. Ekkor többet
tudok olvasni is, ami nagyon
jólesik. Január első hetében
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réz Anya Nővérei) érdi házának szoktunk adni minden nag yobb ünnep előtt
készpénzt és különféle
szükséges dolgokat, hog y
adják át az elesetteknek.
Volt rá példa, hogy éjféli misére is a nővérekhez mentünk. Különleges élmény
volt: egy indiai verbita atya
tartotta a szentmisét; világos, egyszerű üzenetei megkapóak voltak, és a mai napig elkísérnek. A szertartás
puritánsága megerősítette
a szentmise üzenetét, lelki
tartalmát. Mint egyházközségi tag, részt veszek az
Emma utcai ételosztásokon
is, amit a Szociális Gondozó
Központ és az eg yházak
szerveznek. Úgy érzem, a
karitatív tevékenység elengedhetetlen része a karácsonynak.

– Mit üzen az olvasóknak
karácsonyra és az új esztendőre?

Szenteste 1992-ben
azért, mert nem díszítik fel a
várost, nem állítanak karácsonyfát, hanem a szakrális,
keresztényi tartalom oldódik
fel, válik láthatatlanná, érzékelhetetlenné. Először 2012ben, a brüsszeli városháza
előtti főtéren felállított „karácsonyfa” szembesített ezzel, ami olyan volt, mint egy
kubista szobor. Ezt tapasztalva az jár a fejemben, hogyan jutottunk el idáig, és
miért kell restellkednünk
amiatt, hogy mi karácsonykor Jézus születését ünnepel-

határozta az európai létet és
morális, lelki tartalmainkat.
A mai világban ugyan ezeket
igyekeznek a háttérbe szorítani, de a keresztény hagyomány akkor is jelen van, ha
nem beszélünk róla. Ezzel
párhuzamosan tapasztalhatjuk azt a jelenséget, hogy
már az adventi időszak előtt
megjelennek a karácsonyi
termékek a boltok polcain.
Londonban már szeptemberben láttam olyan üzletet, ahol
a karácsonyi kínálatot reklámozták. Régen mindennek

a fő hangsúly, akkor az egész
ünnep szellemiségét, lelkiségét romboljuk le, és nem marad más, mint az ajándékok
utáni rohangálás és az élelmiszerek beszerzése.

– Karácsony előtt a legtöbb ember megpróbál segíteni a nálánál nehezebb
helyzetben élőknek. Ennek is
megvan a hagyománya a
családban?
– Természetesen. A Szeretet Misszionáriusai (Te-

– Ferenc pápa egyszer a
szeretet kapujáról beszélt,
amit méltósággal kell kinyitni és bezárni, és mindig meg
kell nézni, van-e a kapu előtt
olyan esendő ember, aki szeretne bejönni, de nincs hozzá bátorsága. A becsületes
emberek, a jó szándékú emberek a kapun keresztül jönnek be, és őket úgy kell fogadnunk, mint szeretett vendégeinket. A rossz szándékúak nem a kapun keresztül
jönnek. Ez egy többféleképp
értelmezhető üzenet, ami rámutat arra, miért kell óvatosan használnunk a fizikai
kaput, és miért kell hitünkhöz hűen használni a lelki
kapuinkat.

Áldott karácsonyt
és boldog új évet kíván az
minden munkatársa!

– Szeret ajándékozni? A
férfiak ezt gyakran a feleségükre bízzák…
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Nagycsaládos kedvezmény

zalék kedvezményben részesülnek függetlenül attól, hogy a család melyik
tagja vagy tagjai vásárolnak jegyet.
– Ez azt jelenti, hogyha
például a családfő egyedül
jön úszni, ugyanúgy megkapja az engedményt, mint
amikor mindnyájan igénybe veszik a szolgáltatásainkat – magyarázta Zólyomi
Ádám, aki hozzátette, minden, az Érd Aréna által
szervezett eseményre is érvényes az engedmény.
A kedvezményt nemcsak
az érdiek, hanem minden
kártyával rendelkező NOEtag igénybe veheti.

A kormány igyekszik minden generációt szolgáló intézkedéseket hozni, és 2017ben is azon volt, hogy olyan
juttatásokat, előnyöket biztosítson a nyugdíjasoknak,
amelyek javítják élethelyzetüket – hangsúlyozta dr.
Aradszki András.
– Reméljük, ezt folytatni is
tudjuk. Bízom abban, hogy
jövőre is sokan itt leszünk,

QQNyilas H.

Ötszáz doboznyi öröm
Kiemelkedően sikeres volt a városi Szeretetcsomag
akció: közel ötszáz ajándékcsomag gyűlt össze tíz nap
alatt, magánszemélyek, egyesületek, intézmények jóvoltából. A cipősdobozokat nehéz helyzetben élő érdi
gyermekek kapják karácsonyra.
A december 9–16. között
beérkező adományok szétosztását még az akció lezárása előtt megkezdte a Család- és Gyermekjóléti Központ. Mint Bereiné Petrik
Mária intézményvezető az
Érdi Újságnak elmondta,
munkatársai listát állítottak össze azokról a gyerekekről, akik a szeretetcsomagokat kapják. Bár a
szervezők előzetesen 200–
250 csomagra számítottak,
mind az ötszáznak van helye.
– A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai december 21-én házhoz
viszik az ajándékcsomagokat a nehéz helyzetben élő
családoknak. A Fészek, illetve a Lea Otthonban, illetve a három érdi családotthonban lakó gyermekek is
kapnak a szeretetcsomagokból – hozzájuk már a

Január elsejétől módosulhatnak a gyermekorvosi körzetek Érden. Az ezzel kapcsolatos előterjesztésről a közgyűlés dönt december 21-ei ülésén – hangzott el a múlt
szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón.

Dr. Aradszki András köszöntőjében azt kívánta: az ifjonti derű tartsa
egyben az érdi nyugdíjasokat
meg az Idősek Karácsonyát,
ami tavaly is nagyon népszerű volt, idén azonban minden
várakozást felülmúlt. Mint
Czinderné Tassi Beáta főszervezőtől megtudtuk, 1100
ingyenes belépőjegyet osz-

napokban kiszállítottuk az
ajándékdobozokat. És nem
csak gyerekeket támogattunk: a hajléktalanszállón
élnek édesapák is, akik
szeretnék ilyenkor megajándékozni a gyermeküket – őket is segítettük egyegy dobozzal, ahogy a nehéz anyagi helyzetben élő
nagymamákat, illetve az
idősotthonban lakókat is,
akiknek az adományba kapott rengeteg pipereszappanból is adtunk – tette
hozzá Bereiné.
– Az ajándékcsomagokkal az advent négy üzenetét
tudtuk eljuttatni mindenkinek: a hitet, a reményt, a
szeretetet és az örömöt –
tette hozzá az intézményvezető, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik
ebben a karácsonyi akcióban részt vettek.
QQÁ. K.

Hatalmas siker volt Korda György és Balázs Klári koncertje
és abban, hogy a test fáradása mellett a maihoz hasonló
alkalmakon tapasztalhatjuk: a lélek ifjonti derűje
megmarad. Kívánom, hogy
ez az ifjonti derű minél tovább itt legyen, tartsa egyben az érdi nyugdíjasokat,
Érd városát, a nemzetet.
Ezen gondolatok mentén kívánok mindannyiuknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet – zárta szavait az államtitkár.
A köszöntő után Kovács
Kati lépett színpadra, aki
közvetlenségével, kedvességével, humorával, no meg az
énekhangjával elvarázsolta
a közönséget, és hatalmas
siker volt Korda György és
Balázs Klári koncertje is.
Az Idősügyi Tanács a Szepes Gyula Művelődési Központ együttműködésével második alkalommal rendezte

tottak szét az érdi nyugdíjasklubok, a szociális otthonok, a nyugdíjasotthonok, a
Szociális Gondozóközpont, a
Parkvárosi Református Egyházközség nyugdíjasai, va-
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Módosulnak a gyermekorvosi körzetek

Az életkorunk lehet, hogy
több egy kicsit, mint szeretnénk, de a kedélyünk
változatlan – ezekkel a
szavakkal köszöntötte Kovács Kati az érdi szépkorúakat az idei Idősek Karácsonyán. A Kossuth-díjas
előadóművészt Korda
György és Balázs Klári követte a színpadon. A telt
házas rendezvényen dr.
Aradszki András országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket.

Kardosné Gyurkó Katalin és Zólyomi Ádám
Kedvezménnyel válthatnak jegyet a nagycsaládosok az Érd Arénába, annak
a megállapodásnak köszönhetően, amit Kardosné
Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke kötött Zólyomi Ádámmal, az
Érd Aréna igazgatójával.
Az Érd Arénában is kiragasztották a „nagycsaládos kártya elfogadóhely”
feliratú matricát, amellyel
lassan 2000-re fog bővülni
az elfogadóhelyek száma
az országban. A megállapodás keretében a NOE
nag ycsaládos kártyájának felmutatói uszodabelépő vásárlásakor 30 szá-

Örökzöld karácsony
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lamint az egyéni jelentkezők
között, és a jegyek nagyon
hamar elfogytak – az érdeklődés nagyobb volt, mint a
férőhelyek száma. Jövőre, ha
megoldható, más színpadi
elrendezéssel növelni tudják
a befogadóképességet – tette
hozzá a szervező.
– Tavaly is nagy siker volt
az Idősek Karácsonya, de
idén még jobban sikerült –
mondta lapunknak Druzsin
József, az Idősügyi Tanács
tagja, aki elárulta: jövőre is
megrendezik ezt a népszerű
programot, ahogy a többi sikeres rendezvényüket – mint
a lecsófőző fesztivál, az idősek világnapja, a Szenior
Akadémia –, hiszen az Érden élő tizennégyezer nyugdíjasnak igénye van a színvonalas programokra.
Ahogy az egyik idős hölgy
fogalmazott: bár szívesen elmennek a különféle kulturális rendezvényekre, már
nem tudnak bejutni a fővárosba, így nagy öröm, hogy
ez a koncert „házhoz jött” az
Arénába.
QQÁdÁm

Kovács Kati közvetlenségével, kedvességével elvarázsolta a közönséget

A gyermekorvosi körzeteket évtizedekkel ezelőtt alakították ki, és a ’90-es évek
végén módosították. Azóta –
számos más településsel ellentétben – Érd lakossága
folyamatosan növekedett, de
nem eg yenlő mértékben:
korcsoportonként és városrészenként jelentős eltérések vannak.
– Felvettük a kapcsolatot a
házi- és gyermekorvosokkal. Mint kiderült, legsürgetőbb a gyermekorvosi körzethatárok módosítása –
mondta T. Mészáros András,
hozzátéve: a gyermekorvosok bevonásával elkészítették a körzethatárokat módosító javaslatot.
Érden tíz gyermekorvosi
körzet van. A tavaly év
végi állapot szerint volt
olyan körzet, ahová 566, és
volt, ahová 1512 gyermek
tartozott.
– Ha új körzetet nem is hozunk létre, az a célunk, hogy

az átalakítással egységes
legyen az orvosok terhelése.
A javaslat szerint a legkisebb körzetben 952 gyermek, a legnagyobb lélekszámúban pedig 1143 jut a gyermekorvosokra – tette hozzá
T. Mészáros András, aki
kérdésünkre elmondta: a
körzetmódosítás január elsejétől léphet életbe, és minden gyermeket érint, így érdemes tájékozódni. A módosított háziorvosi körzetek
utcalistája megtalálható a
www.erd.hu portálon.
A polgármester elmondta
azt is: módosítani kívánnak
a közterület-használati rendeleten is, a kihelyezett ruhagyűjtő konténerek körül
kialakult szeméthegyek miatt, szeretnék megtiltani
közterületen ezen konténerek kihelyezését.
– Intézmények területén,
ahol mód van az őrzésre,
természetesen továbbra is
elhelyezhetők a gyűjtőedé-

Duna-parti fejlesztések
A jövő évi költségvetés terhére húszmillió forintot tervez
a városvezetés, hogy a Kálvária-hegy tetején lévő kálvária vagy „Szenvedő Krisztus” kápolna és környéke megújuljon. A jó hírt Antunovits Antal ófalusi képviselő jelentette be az Ófalu–Újfalu Településrészi Önkormányzat ülésén. A találkozón részletesen bemutatták, hogy a
Modern Városok programnak köszönhetően milyen fejlesztések valósulnak meg a településrészen.
Mint arról Antunovits Antal beszámolt, a 2018. évi büdzsében húszmillió forintot
szánnak arra, hogy a második világháborúban teljesen
elpusztult kápolnát helyreállítsák és a környezetét is
rendbe tegyék.
Közbiztonsági témában
Kertész Balázs körzeti megbízott azt kérte a jelenlévőktől, hogy a karácsonyi bevásárlás idején mindenki legyen sokkal óvatosabb, mert
például a napokban az egyik
érdi nagyáruháznál úgy lopták el egy óvatlan nő táskáját, hogy nyitva hagyta az
autóját arra a két percre,
amíg visszatolta a bevásárlókocsit. A főtörzsőrmester
elmondta, hogy a rendőrségi
tapasztalatok alapján az ünnepi bevásárlással együtt
járó karácsonyi forgatag
vonzza azokat a bűnelkövetőket, akik ilyenkor megpró-

bálják kihasználni embertársaik figyelmetlenségét és
könnyelműségét.
A részönkormányzati ülésen szó volt arról is, hogy
zöld utat kaptak a Duna-parti fejlesztések. Elfogadta a
kormány Modern Városok
program bizottsága azt a
másfél milliárd forintos fejlesztési javaslatot, amely
alapján három ütemben végeznek komoly fejlesztéseket Ófaluban. Simó Károly
alpolgármester, az Érdi Fidesz szóvivője arról tájékoztatta az eg ybeg yűlteket,
hogy hamarosan a város
kasszájában lesz a pénz, s
ezt követően azonnal nekilátnak a munkáknak. Elmondta: az egykori téglagyár területének megvásárlását és rendbetételét követően annak közösségi hasznosítása a cél, emellett szükséges a terület feltárása,

nyek – tette hozzá T. Mészáros András, aki beszámolt
arról is: módosítani kívánják a közterület-foglalási
díjra vonatkozó szabályozást is. Mint mondta, szeretnék támogatni a civilek városi terekre, utcákba szervezett kulturális, sportrendezvényeit, és szeretnék
beépíteni a szabályozásba,
hog y ilyen rendezvények
esetében a közterület-használati díj mértékét akár nullára is csökkenthessék –
húzta alá a polgármester.
T. Mészáros András végezetül elmondta, hogy a jövő
esztendőben folytatják az
útrekonstrukciós program
második ütemét. Az első
körben kb. 50 kilométernyi
út újult meg a csatornaberuházással összefüggésben. A
második ütem a gyűjtőutakra, illetve azok csomópontjára vonatkozik; a projekt
2017-ben indult, és a Tárnoki út egyik szakasza, az Ürmös utca, a Kalotaszegi
utca alsó szakasza már
megújult. Jövőre a Csaba utcában, az Alsóerdősor utca
egy szakaszán és a Szövő

T. Mészáros András elmondta, a jövő esztendőben folyatatják az útrekonstrukciós program második ütemét is
utcában folynak majd munkálatok, és megújul a Lőcsei, Szovátai, Sóskúti utak
c sapa dék v í z - el vezetése,
majd elkezdik építeni a Sóskúti út Iparos út és Szovátai
út közti szakaszát.
– Reményeink szerint a
jövő esztendőben be tudjuk
fejezni az egész Szovátai út
megújítását, illetve a Szent

István út új hídhoz kapcsolódó részének megépítését –
tette hozzá a polgármester,
aki elmondta azt is: az átalakítás előtt álló 12 csomópont
pályázatait már benyújtották, a közbeszerzések lezárultak, és ahogy érkeznek a
források, megkezdik azok
kivitelezését is.

közterület megfelelő kialakítása, a tervezett kerékpárúthoz történő csatlakozás a városrész központjának turisztikai vonzerejét
növeli.
A hosszabb távú tervek között szerepel a meglévő gát
szélesítésével osztott forgalmú út kialakítása, továbbá a
történelmi városrészt – Római út, Mecset utca, Minaret, Hamzsabég tér, Dunapart – elkerülve egy alternatív megközelítő útvonal ki-

alakítása, M6 felőli leágazással.
Az alpolgármester elmondta még, hogy a Dunapart régóta kihasználatlan,
4,6 km-es érdi szakasza kiváló lehetőséget nyújt a
komplex turisztikai szolgáltatások fejlesztéséhez.
Emellett a beruházások célja még Ófalu központjának
megújítása, illetve a településrészi értékek megőrzése
és továbbfejlesztése.

QQÁdÁm KataliN

közművekkel történő ellátása, illetőleg a meglévő hálózatok kapacitásának növelése. A beruházás első szakaszában a Magasparton kilátópont is kialakításra kerül,
valamint megvalósul a volt
téglagyár és a Magaspart
összekötése.
További fejlesztési célpont a pincesor és környezete. A meglévő pincesoron
az önkormányzat
saját pincéjének rekonstr u kciójáva l,
présház kialakításával, valamint a
volt gazdatiszti ház
felújításával és önkormányzati vendégházzá alakításával lehetőség adódik a gasztronómiai, a borturizmus és
a zarándokturizmus – Bogner Mária
Margit sírhelye – elindítására.
A Római út–Mecset utca rekonstrukció, a Minaret
környezetének rendezése és Dunával
történő összekötése
újabb jelentős eleme
a fejlesztésnek. A Húszmillió forintból újítják fel az ófalusi kápolnát
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Az elűzött álom nem szám
vetés, hanem egyfajta curri
culum vitae – ahogy Lukács
Sándor mondja –, életrajzi
vonatkozású költemények,
amelyek a gyermekkori em
lékektől indulnak, az utolsó
versek pedig napjainkban
születtek.
– Van, amelyik könnyen
jön és van, amelyet hetekig
csiszolgat az ember. Addig
keresi azt a jelzőt, metafo
rát, addig ápolgatja, amíg
olyanra sikerül, amilyenre
szeretné. Szeretek írni, bár
csak több időm lenne rá. Sok
energiát visz el a színészet.
– mondta el lapunknak Lu
kács Sándor.
Pedig színészet és költé
szet jól megfér egymással,

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN
Lakossági 10 szavas
blokkár

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

Normál

nettó

bruttó

nettó

bruttó

nettó

bruttó
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bruttó

959,8 Ft

1219 Ft

96 Ft

122 Ft

2100,8 Ft

2668 Ft
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267 Ft

Az apróhirdetési árak 2018. január 1-től visszavonásig érvénysesek.
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ELÉRHETŐSÉGEK:

Az idén 70 éves Lukács Sándor kötetre való friss költeménnyel jelentkezett
ahogy ezt láthattukhallhat
tuk az esten. Erről szól egész
életpályája, hiszen a kezde
tektől a Vígszínház művé
sze, kiérdemelt minden fon
tos szakmai elismerést egé
szen a Kossuthdíjig, költő
ként pedig nyolc kötettel van
jelen az irodalmi életben.
Költőóriások olykor rette
netes módon adják elő szer
zeményeiket, verset mondó
nagy színészek gyakran es
nek a modorosság csapdájá
ba. De amikor egy kiváló
színész saját költeményeit
adja elő, akkor a művészeti
ágak szerencsés találkozá

sának, eg ymás erősítésé
nek lehetünk részesei. Rá
adásul a szerzőelőadó nem
pusztán a versek hangula
tát adta vissza meggyőzően
– ki is tudná nálánál jobban,
az eredeti szándékhoz híven
megszólaltatni a leírtakat –,
de az összekötő szövegek is
felértek egy apró színpadi
remekléssel, mindez csipet
nyi öniróniától sem mentes
humorral fűszerezve állt
össze lendületes és magával
ragadó produkcióvá, egy, a
világ rezdüléseire érzékeny
művész portréjává.

A kilencedik érdi művésztelepen született alkotások
esszenciáját láthatjuk az
Érdi Galériában rendezett
tárlaton. Tizenhárom alkotó – Aknay János, Csetneki
József, Eőry Emil, dr. Hudák Mariann, Kalocsai Enikő, Karsch Manfred, Kéri
Mihály, Kovács Johanna,
Puha Ferenc, Fritz Rautner, Sz. Varga Ágnes, Székács Zoltán és Wrobel Péter – két-két alkotása került
a falakra.
Az elmúlt kilenc esztendőt
értékelve Kéri Mihály, az
érdi alkotótábor megálmodója és művészeti vezetője
elmondta, hogy a nulláról
indulva sikerült a kezdeményezést stabil programmá
tenni, integrálni a magyar
képzőművészeti életbe. Az
érdi művésztelepnek ismertsége és rangja is van már. A
siker megalapozói a mintegy
félszáz érdi alkotó közül kikerülő és az ország különböző pontjairól meghívott művészek, akik – a koncepció

Hszincsiang Kína legna
gyobb és legnyugatibb tarto
mánya, hatalmas hegyekkel
övezett óriási sivatag – nagy,
lakható oázisokkal –, ame
lyet két irányból került meg
az eg ykori legendás se
lyemút. A terület nem pusz
tán földrajzi szempontból, a
természet nyújtotta látniva
lók okán érdekes, de a törté
nelme is izgalmas, lévén,
hogy Kína legnagyobb ki
sebbségének, a muszlim
hitű, török eredetű ujgurok
nak a lakóhelye, ugyanak
kor a buddhizmusról is pá
ratlan régészeti leleteket
őriz a terület.
Tunhuang városától mint
egy 15 kilométerre találha
tók például egy sziklafalban
az „Ezer Buddha barlang
templomok”, amelyeket a 4.
századtól itt élt buddhista
közösség mintegy ezer éven

át épített, díszített. Ma 492
barlangban 45 ezer négyzet
méternyi falfestmény és több
mint 2000 stukkó szobor al
kotja azt a csodálatos művé
szeti együttest, amelyet a
v i lág legkülön legesebb
buddhista művészeti galériá
jaként tartanak számon.
A magyar világutazók tör
ténetein edződött múzeum
barátok meg sem lepődtek,
hogy e régészeti csoda feltá
rásának is vannak magyar
vonatkozásai. A mag yar
származású Stein Aurél, aki
Indiában szolgáló angol ál
lampolgárként három expe
díciót is szervezett Belső
Ázsiába, Lóczy Lajos – aki
gróf Széchenyi Béla csapa
tának tagjaként járt itt né
hány évtizeddel korábban –
beszámolója alapján találta
meg a barlangtemplomok
ban azt a titkos üreget,

lett a címe, s hogy Novotny
Tihamér, a kiállítást megnyitó művészeti író is a lehetséges képzettársítások
számbavételére építette
mondandóját.
Laza asszociációs forgásra, majd egyre gyorsabb
centrifugális pörgésre hív a
látvány – mondta –, amely
szokatlan, furcsa ritmusával
a vizuális láncolatból mint-
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Kovács Johanna: Sodrások II.
szerint – vissza-visszajárva
alkotnak egyre összeszokottabb (alkotó)közösséget,
amelyben óhatatlanul csiszolódnak eg ymáshoz, s
akár tanulnak is egymástól.
Ez az érdi művésztelep egyik
jellegzetessége, a másik pedig az absztrakt ábrázolásmód elsősorban expresszív,
konstruktivista, geometrikus stílusjegyei.
Ezeken az alapokon olyan
művek születnek, amelyek
bőven és könnyedén késztetnek asszociációkra, nem véletlen, hogy a tárlatnak is ez

immár negyedik darabjának, amit – ahogy a cím is
utal rá – a karácsony jegyében szerkesztett Daróci Lajosné és Habos László. A
kis kötetben az alkotóközösség 28 tagjának versei, prózai munkái, illusztrációi karácsony körüli gondolatokat
tárnak föl, történeteket mesélnek, emlékeket idéznek.

Csetneki József: Cím nélkül

QQ(mnp)

amelynek bejáratát a 11.
században zárták le. A rej
tekhely a rendkívüli száraz
ság következtében több tíz
ezer kéziratot, valamint se
lyemfestmények kivételes
g yűjteményét őrizte meg
igen jó állapotban. A világ
Stein Aurél által ismerhette
meg ezeket az értékes lelete
ket, miután az anyag zöme
Londonban és Indiában vált
láthatóvá és kutathatóvá.
Kínában azonban a mai
napig élnek olyan nézetek,
hogy Stein lényegében ki
fosztotta a lelőhelyet. Ez
egyrészt nem igaz, mert fi
zetett a tekercsekért, más
részt nélküle ezek a párat
lan emlékek elpusztultak
volna, ahogy később a gyűj
temény helyben maradt ré
szével történt, amikor a kí
nai kormány el akarta szál
líttatni a képeket és iratokat,
de útközben kirabolták a
szállítmányt, így az anyag
elveszett, megsemmisült.
Stein Aurél utazásait a
földrajzi múzeum állandó
kiállítása is bemutatja,
szobra pedig a múzeum
kertben látható.

Hagyomány van kialakulóban, nem is az első az Irodalomkedvelők Klubja és a Poly–Art Alapítvány körül: a
két közösség tagjai idén is ellátogattak egy délutáni
órán a Parkvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termébe Tar Zoltán lelkész meghívására, hogy
alkotásaikkal hozzájáruljanak a karácsonyvárás
hangulatához.
Az alkalomhoz illő, bensőséges hangulatról egyrészt a rögtönzött kis képzőművészeti kiállítás gondoskodott, no meg az IRKA-tagok felolvasásai, természetesen saját műveikből. Azt
talán mondanunk sem kell,
hogy minden az adventről, a
karácsonyról szólt: a képek,
a versek, a prózai művek s

A titkos kamra kincsei
Kínáról első kézből hallani mindig izgalmasnak ígérke
zik, a hatalmas, titokzatos ország kimeríthetetlen él
ményforrás az utazónak s azoknak is, akik utóbb a be
számolókat hallgatják, ahogy a Múzeumbarát Kör tagjai
tették a Magyar Földrajzi Múzeumban, amikor dr. Hor
váth Gergely főiskolai tanár és dr. Gerzsák Gábor egye
temi docens, térképész számolt be Hszincsiang tarto
mányban tett útjukról.

Jászolba fektették

egy zártkötő keretes tánccá
a la k u l.
Képkör tá nccá!
Amelyben fekete feszül
szembe és hurkolódik a vörössel, fehér a feketével, sárga a szürkével, vörös a barnával, sárga a feketével, vörös a sárgával, kék a fehérrel, zöld a sárgával, fehér a
barnával, kék a feketével.
Az ember nincsen jelen
ezeken a képeken, legfeljebb
lenyomataiban.
– A gondolatok, az érzetek, a hangulatok, a koncepciók szigorú szövetsége ez a
következetes és szűkszavú

képkörtánc – emelte ki Novotny –, amely fájdalmas
vagy éppen filozofikus gazdagságát éppen ebből az önmagára kényszerített, csökkentett eszközhasználatból
meríti. Például úgy, hogy
anyag vastagságokba és
színfelületekbe menekül,
mintha önmagát változtatná
festékbe, sárba, szurokba
mártott bogárrá, hőscincérré, lepkévé, madárrá, emlékállattá, hogy ezek a metamorfózisok őhelyette húzzák-vonják, vonszolják, kaparják, dörzsöljék át egy
olyan világ felületére, amely
nem akar embert látni és ábrázolni. Ahol pedig nincsenek emberek, jó esetben is
csak árnyak és szellemképzetek, ott marad a titok, azaz
a cselekvés, a gondolat, az
érzés, az élmény, a koncepció rejtélye. Az alkotót a lenyomatai, jelzései, nem természet szerint kezelt színei
és formátlan anyagai, más
estekben geometrikus formái, ikonjai helyettesítik.
Ez is egy a lehetséges aszszociációk közül. Vannak,
lehetnek olyan szemlélők,
akik mást látnak ezekben a
művekben, formákban vagy
éppen a színekben, akadhatnak, akik a sárgát a nappal,
a kéket az éggel, a zöldet a
fűvel, a feketét az éjjel párosítják, s így alkotnak gondolatokat a látványból. Ki-ki a
maga fogékonyságának
függvényében.
A művésztelep tárlatának
megnyitója egyben könyvbemutató is volt. A Képeskönyv
című kötet a két hét alatt
született 120 alkotásból mindenkitől hármat mutat be, s
gazdag fotóanyaggal illusztrálja a „tábori” pillanatokat.
A kiállítás megtekinthető
2018. január 20-ig az Érdi
Galériában.
Q M. Nagy

Horváth István nem csak felolvasott, gitáron is előadott karácsonyi dalokat
Horváth István gitárral kísért dalai.
A műsort ezúttal nem a
nagyközönségnek szánták,
az IRKA és Poly–Art „törzsgárdája” vett részt a programon, amolyan családias ünnepvárásra gyűlve, s hogy
együtt örüljenek a frissen
megjelent „Jászolba fektették” című tematikus kiadványnak, a Poly–Art füzetek

Ezekből az írásokból olvastak föl a szerzők – Horváth
István, Móczár Csaba, Ludwig Géza, Habos László,
Kreischer Nelly, Tarnócziné
Barabás Irén, Karácsony
István, – illetve Daróci Lajosné a távollévő Dylan D. Tides
és Szabó Aida helyett, Somfai István pedig Bíró András
sorait tolmácsolta.
QQ–y–

ZUMBA gold
ÚJ HELYEN!

Olívia Fitness (Érd, Budai út 62.):
hétfőn 10-11 óráig;
pénteken 17:30-18:30-ig

Érd, Riminyáki út 64. (emeleten)

Szerdán és pénteken 10-11-ig.
06-30/632-0917

Konyhabútor Készítése
Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
www.edax.hu/adambutor

541533

Lukács Sándornak minden
bizonnyal többet jelent a
versírás pihentető, stressz
oldó hobbinál. Utolsó, nyol
cadik kötete – A kezdetek
utcája – idén jelent meg, de
már az előző – Az elűzött
álom – gyűjteményes kö
tetnek tekinthető, amiből a
városi könyvtárban tartott
előadóestjének darabjait
válogatta.

Érzetek képkörtánca
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ÉRDI BÉTA KKT.

Lábklinika

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban várjuk
érdeklődését az
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu
e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon.

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

541532

Színészportré versbe szedve

541356
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hirdetés

KARÁCSONYI

Az együttes szavai a lemezről: „1987-ben jelent meg ez a
Kaláka-lemez. Azóta járunk
mi is adventkor ’házról-házra’,
templomról-templomra, iskoláról-iskolára, színházrólszínházra ezekkel a dalokkal.” Járnak velük határainkon belül és kívül, s ez így van
ebben az esztendőben is.
A felvétel tehát 1987-ben készült, de időtálló értékességét
mi sem bizonyítja jobban,
hogy minden évben igény van
a lemez anyagát tartalmazó
koncertek egész sorozatára.
A Kaláka együttes lemezét
ajánljuk gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek, fiataloknak, tehát minden karácsonyra készülődő, karácsonyt ünneplő, igényes zenét kedvelő
figyelmébe!

Emléknap
az elhurcoltakért

2018. január 7.

8 óra
SzentmiSe az újvárosi Jézus Szíve templomban
10 óra
iStentiSztelet éS koSzorúzáS
a kálvin téri református templomban
11 óra
megemlékezéS éS koSzorúzáS
az Elhurcoltak emlékművénél
Köszöntőt mond: T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester
Ünnepi beszédet mond: DR. ARADSZKi ANDRÁS
államtitkár, országgyűlési képviselő
Közreműködik
SZiRMOK PEDAGÓGUS ÉS VÁROSi NŐi KAR
Karnagy: Stiblo Anna
11.30 óra
SZEPES GyUlA MűVElŐDÉSi KöZPONTbAN
„Szabadulás nélkül” – az Érdi Városi Televízió
dokumentumfilmjének vetítése
A film a XVii. lakiteleki Filmszemlén Kisteleki Emil
különdíját kapta.
A vetítés után pódiumbeszélgetés a film készítőivel,
KATONA SZAbOlccSAl, FEKETE ZOlTÁNNAl,
TíMÁR EDiTTEl és JAMRiK lEVENTÉVEl
A beszélgetés moderátora: TOllÁR MÓNiKA

2018. január 21., vasárnap 16 óra

HALÁSZLÉKÓSTOLÓ

ÜNNEPSÉG A MAGYAR KULTÚRA NAPJA TISZTELETÉRE
a Szepes Gyula Művelődési Központban (Érd, Alsó u. 9.)
Köszöntőt mond:
SZENTMáRToNI JáNoS költő, író,a Magyar Írószövetség elnöke

Az Érd és Környéke Horgászegyesület és az Érdi
Pincetulajdonosok Egyesülete
szeretettel vár minden érdi lakost zenés
karácsonyi rendezvényükre,

T. MÉSZÁROS ANDRÁS, Érd Megyei Jogú Város polgármestere
A Bella István-díj és a Csuka Zoltán-díj átadása,
az Így írok én… irodalmi pályázat eredményhirdetése.

2018

A
mAgyAr
kultúrA
nApjA

Az ünnepi műsor részeként:

MAGYAR KÖLTŐK TÁRSASÁGÁBAN

a Szepes Gyula Művelődési Központ elé
2017. december 21-én 13 órakor.

BeNcze ILoNA, Jászai Mari-díjas színművésznő és FARKAS SÁNdoR bárzongorista

Dr. Fekete Balázs

541530

kiszállással.

0620/981-6474
53699
92

507653

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

Veszettség Gazdikereső
elleni
védőoltás,

+36 (70) 222-8212
Tölgy, bükk, akác hasított tűzifa
– kalodázva vagy
– ömlesztve köbméterben
– több féle fabrikett
– német barnaszénbrikett
– fűrészpor
Egész évben folyamatosan.

www.keller-ppark.hu/tuzifa

Tárnok Állomás u. 2.

Ha örökbe fogadná
Mixit vagy XY-t, vegye fel a kapcsolatot
az alapítvány munkatársaival. Telefon:
06 30 276 6071 vagy
06 30 910 6987, Email: siriusalapitvany@gmail.com. A
többi gazdikeresőt
pedig megtalálja a
w w w. s i r i u s a l a p i t vany.hu weboldalon.
Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

Mixi 2 év körüli, ivartalanított
szuka kutyus, kis-közepes méretű, különleges keverék. Lábai a
testéhez képest elég rövidek, de
ettől még aktív, szeret szaladgálni. Természete nyugodt, barátsáAdószám:
gos, nem tolakodó. A leginkább
18707379-1-13,
basset hound fajtára hasonlít.
Bankszámlaszám: Szőre rövid, legszívesebben ker10403136-49534949- tes házban bent vagy földszinti
lakásban élne.
49521015.

Ez a határozat felháborító, ezért elutasítjuk.
A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy állandó betelepítést és kötelez�
szétosztást indítsanak el az európai nemzetek kárára. A bevándorlók állandó
behozatala és kötelező kvóta alapján történő szétosztása visszafordíthatatlanul
megváltoztatná Európa jövőjét és kultúráját.
beáramlásának

A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy a tagállamok megbüntetésével
kényszerítsék ki a bevándorlók befogadását.

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

Az Európai Parlament 2017. november 16-án határozatot hozott a Soros-terv
végrehajtásáról, a bevándorlók befogadására és szétosztására irányuló rendeleti
javaslatról.

A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy jogköröket adjanak át a bevándorlást
támogató Soros-szervezeteknek annak érdekében, hogy részt vegyenek
a bevándorlók behozatalában és szétosztásában.

ArAny JánoS
Ady EndrE
TóTh árpád
rAb ZSuZSA
budA FErEnc
műveiből

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

az Európai Parlament Soros-terv
végrehajtásáról szóló határozatával szemben

A magyar Országgyűlés elutasítja
a
bevándorlók
felgyorsítását és a csoportban történő áthelyezést.

Színpadi versösszeállítás

11 órától fellép Szigeti Eszter és Varga Zoltán,
valamint a Tranzit zenekar.
A halat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
biztosítja, bejglivel a Pataki Cukrászda,
péksüteménnyel a Soós Pékség kedveskedik!

Országgyűlési határozat

A magyar Országgyűlés felhívja a �gyelmet arra, hogy a schengeni külső határvédelmi
kötelezettség egyes tagállamok általi be nem tartása nem teremthet alapot arra, hogy
a jogsértők szolidaritásra hivatkozva követeljék a határvédelem hiánya miatt érkezett
bevándorlók államok közötti szétosztását.
A magyar Országgyűlés elvárja az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben
Magyarország szuverenitását, valamint a magyar emberek népszavazáson
kinyilvánított akaratát a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról.

XY 10 év körüli, kistestű kan. Érd
határában találták, azonosító
csipje vidéki címre van regisztrálva, telefonszámot nem is tüntettek
fel. Valószínű, hogy XY – mert ez a
regisztrált neve – nem a saját lábán tett meg 200 kilométert. Gazdája nem jelentkezett, így új családra vár. Emberekkel kedves, más
kutyákra gyakran féltékeny, így
inkább egyedüli kedvencnek való.

A magyar Országgyűlés felszólítja Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen
az Európai Parlament és az uniós bürokrácia nyomásának, védje meg hazánk
alapszerződésekben garantált jogait, utasítsa el a Soros-tervet, folyamatosan
tájékoztassa Magyarország polgárait a Soros-terv végrehajtásának
állásáról és a kormány Magyarország védelmét célzó tervezett és
folyamatban lév� intézkedéseir�l.

2017. december 12.

543320

A Kaláka Együttes lemezének címe a betlehemeseket idézi: amikor ők karácsonykor házról házra járnak, üdvözlő versük végén
a fenti kérdés hangzik el.
Az együttes ezen sokak által jól ismert összeállításának kerete ez a betlehemes
játék.
A korongon elhangzanak
magyar és más nemzetiségű
karácsonyi népdalok, régi
egyházi énekek és karácsonyi versekre írott Kalákadalok. Megtalálhatjuk többek között a Csordapásztorokat, a Csendes éjt, a Hópihe karácsonyt vagy a Karácsony fája című alkotásokat.
Érdekessége az összeállításnak, hogy a József című
dalt Cseh Tamás énekli.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Szabad-e bejönni ide betlehemmel?
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műsor

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
ELŐZETES

KAMARATEREM
Város felett
Csillik Gábor fotókiállítása
Megnyitja Pintérné Bernyó Piroska.
2018. január 5-én, pénteken 18 órakor
2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu

Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18
óráig, hétvégén rendezvénytől függően,
a rendezvény előtt 1 órával
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN
KEDVES LÁTOGATÓNKNAK!
Ünnepi nyitvatartás
December 21-én, csütörtökön 8–16 óráig.
December 22-től január 2-ig a művelődési
ház zárva tart.
Nyitás 2018. január 3., szerdán 8 órakor.

PROGRAM
SZILVESZTERI BATYUS BÁL
Közreműködik a Rozbora Zenekar
Büfé, tombola, élő zene, családias
hangulat.
Belépőjegy 4500 Ft. Jegyek csak elővételben kaphatók!
További információ: 06-23-364-097 vagy
06-30-597-8817.
December 31-én, 20 órakor

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A Poly- Art alkotóinak kerámiái
Megtekinthető 2018. január 9-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Zselic
A Duna-Art Fotóklub csoportos kiállítása
Megtekinthető 2018. január 31-ig

KAMARATEREM
A Poly- Art alkotóinak hagyományos
tárlata
Megtekinthető december 21-ig

ELŐZETES
8 nő
A Felvonási Tünetek Színházi Műhely
előadása
A belépés ingyenes.
Január 13-án, szombaton 16 órakor

Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu

Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb
információk elérhetőek a 06-23-365-470
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu
honlapon

2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470

2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070

Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

2018. január 10-től február 13-ig

A többi napokon változatlan nyitvatartással várjuk önöket!
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Parkvárosi Könyvtár, Jószomszédság
2030 Érd, Gépész u. 14.
Könyvtára és Zenei Könyvtár

2018. január 21-én, vasárnap 16 órakor
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők kulturális,
közművelődési alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
06 23/365-490/105

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118
PROGRAM
Januártól folytatódik a Ringató, a
Bukfenc torna, a Kerekítő
gyerekfoglalkozás, a Senior torna, az
Ecsetelő, a Rajzszakkör
kisiskolásoknak, a Szenior
Örömtánc, a Meridián torna, az Ovis
torna 3–6 éveseknek és a
Funkcionális torna is. A pontos
időpontok, valamint további
programok a következő lapszámban,
illetve a közösségi ház Facebookoldalán érhetők majd el.

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
December 1. és március 31. között 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.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI
FELFEDEZŐK
A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS
FELTÁRÓI
3276 EXPEDÍCIÓS NAP
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus újraolvasva
HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
SZABADULÁS NÉLKÜL
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink
emlékére
A múzeum tetőtéri
előadóterme és a kocsiszín
rendezvényekre bérbe vehető
kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Borsos Andrásné
06 23 363 036

December 20. és január 1. között ZÁRVA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Az adventi hangulat és az ünnepek
jegyében
December 31-ig

KIÁLLÍTÁS
A betlehemkészítő pályázatra
érkezett alkotásokból
Megtekinthető december 31-ig
A belépés minden
rendezvényünkre ingyenes!
Foglalkozásokra csoportokat
csak előzetes egyeztetés után
tudunk fogadni. Kérjük, hogy
legalább két héttel előre
kérjenek időpontot, azon
részleg e-mail címén,
telefonszámán vagy
személyesen, ahol a foglalkozás
zajlik majd.
Segítségüket és megértésüket
köszönjük!

December 26., KeDD

Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig

19:00 Keskenyúton Délvidéken
dokumentumfilm
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 JAZZ
Berki Tamás Band
20:55 Vámos miklós beszélgetős műsora
21:50 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
Érdi VSE–Dunaharaszti MTK
(A 2017. 09. 30-ai mérkőzés ismétlése)
23:30 műábránd
23:50 mozgás
„2017 legjobb pillanatai”
sportmagazin
0:20 Tűzijáték

Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933

Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

FELNŐTTKÖNYVTÁR

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

2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470

TÁRLAT
Az Érdi Művésztelep kiállítása

Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig

Megtekinthető 2018. január 20-ig

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVATARTÁSA

19:00 Keskenyúton Délvidéken
dokumentumfilm
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 2017–2018. évi női kézilabdabajnokság
Siófok KTC KFT–Érd (2017. 10. 7-ei
mérkőzés ismétlése)
21:10 Kor Kontroll Percek
21:30 monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:00 Katolikus ünnepeink
Advent – Karácsony
22:35 bibliai Szabadegyetem 77/90. rész
23:35 mozgás
„2017 legjobb pillanatai”
sportmagazin
0:05 Világjáró esték – Tasmánia
Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi
Múzeumban 1. rész
0:40 Tűzijáték

ZENEI KÖNYVTÁR

ÉV VÉGI NYITVATARTÁS
Felnőtt- és Gyermekkönyvtár
December 23-án és 30-án ZÁRVA

December 25., HÉTFŐ

Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A mosolygó fém
Adorján Tímea (Adoryanti) szobrai
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Magyar költők társaságában
Színpadi versösszeállítás Ady Endre,
Arany János, Buda Ferenc, Rab Zsuzsa
és Tóth Árpád műveiből. Közreműködik
Bencze Ilona Jászai Mari-díjas színművésznő és Farkas Sándor bárzongorista,
rendezte Tollár Mónika.
Köszöntőt mond Szentmártoni János,
a Magyar Írószövetség elnöke és T.
Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város
polgármestere.
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December 27., SZerDA

19:00 Keskenyúton Délvidéken
dokumentumfilm
19:30 mozgás
„2017 legjobb pillanatai”
sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 78/90. rész

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:

2018. JANUÁR 10.
A pályaműveket az alábbi címekre várjuk:
elektronikus formában az
igyirokenerd@gmail.com e-mail címre
vagy a Szepes Gyula Művelődési Központ
2030 Érd, Alsó utca 9. postacímre.
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
maximális terjedelem 10 000 karakter,
2 centiméteres 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
2018. január 21-én, a MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor
a Szepes Gyula Művelődési Központban.
További információ Varga Katalintól kérhető
a következő telefonszámon:
06/23/365 490 – 112-es mellék.

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
– sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.
KEDD
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
Az Érd FM 101.3 tudományos
magazinja
20.00 A tudomány mai állása
előző heti adás ism.
SZERDA
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

21:00 Három nővér 1. rész
A Szatmárnémeti Színház előadása
22:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
23:00 Fény-kép
dokumentumfilm
23:30 Világjáró esték – Tasmánia
Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi
Múzeumban 1. rész
0:05 Tűzijáték

December 28., cSÜTÖrTÖK

19:00 Keskenyúton Délvidéken
dokumentumfilm
19:30 Sztárportré 130. rész
20:00 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:30 2017–2018. évi női kézilabdabajnokság
Siófok KTC KFT–Érd (2017. 10. 7-ei
mérkőzés ismétlése)
21:40 Kempo
sportmagazin
21:55 Fény-Kép
kulturális magazin
22:25 mozgás
„2017 legjobb pillanatai”
sportmagazin
22:55 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:25 Kor Kontroll Percek
23:45 Világjáró esték – Tasmánia
Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi
Múzeumban 1. rész
0:20 Tűzijáték

December 29., PÉNTeK

19:00 Keskenyúton Délvidéken
dokumentumfilm
19:30 Sztárportré 130. rész
20:00 műábránd
20:20 Három nővér 2. rész
A Szatmárnémeti Színház előadása
21:50 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:20 Fény-Kép
kulturális magazin

11.00 A tudomány mai állása
ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán
Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
Az Érd FM 101.3 Jazz magazinja
20.00 Rockbarlang
Gidófalvy Attilával
CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel
előző heti adás ism.
PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism
12.00 Tánczenei koktél

22:50 mozgás
„2017 legjobb pillanatai”
sportmagazin
23:20 A bíró
beszélgetés egy bíróval 1. rész
0:00 Tűzijáték

December 30., SZOmbAT

19:00 Keskenyúton Délvidéken
dokumentumfilm
19:30 Kor kontroll Percek
19:50 Fény-Kép
kulturális magazin
20:20 mozgás
„2017 legjobb pillanatai”
sportmagazin
20:50 Három nővér 1. rész
A Szatmárnémeti Színház előadása
22:20 bibliai Szabadegyetem 78/90. rész
dokumentumfilm
23:20 Katolikus ünnepeink
Advent – Karácsony
23:55 monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
0:25 Érdi Panoráma ism.
heti események összefoglalója
0:55 Tűzijáték

December 31., VASÁrNAP

19:00 Keskenyúton Délvidéken
dokumentumfilm
19:30 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 mozgás
„2017 legjobb pillanatai”
sportmagazin
20:30 Fény-Kép
kulturális magazin
21:00 Három nővér 2. rész
A Szatmárnémeti Színház előadása
22:30 Vámos miklós beszélgetős műsora
23:25 Kor Kontroll Percek
23:45 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
0:15 Érdi Panoráma ism.
A heti események összefoglalója
0:45 Tűzijáték

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix
SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
08.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató
magazinja
16.00 Aréna
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 Heti Téma
A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
Az Érd FM 101.3 slágerlistája
VASÁRNAP
06.00 Aréna ism.
08.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
Az Érd FM 101.3
gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtarépítési követelményektől való
tama: határozatlan idejű közszolgálati
eltérési engedélyezéssel, továbbá
jogviszony.
a használatbavétel, a jogutódlás, a
Foglalkoztatás jellege: teljes munveszélyhelyzet esetén szükségessé
kaidő.
váló építési tevékenység tudomáA munkavégzés helye: Pest megye,
sulvétellel kapcsolatos építésha2030 Érd, Alsó utca 1–3.
tósági feladatokat, gondoskodik
A közszolgálati tisztviselők képea szakhatóságok megkereséséről,
sítési előírásairól szóló 29/2012.
a helyszíni szemlék lebonyolítá(III. 7.) Korm. rendelet alapján a
sáról, a jegyző hatáskörébe utalt
munkakör betöltője által ellátandó
hatósági határozatok és végzések
feladatkörök: 1. sz. melléklet 15. a)
szabályszerű előkészítéséről,
pont szerinti feladatok ellátása.
végrehajtásáról;
Ellátandó feladatok:
• ellátja a telekalakítási ügyekkel
• ellátja az általános építéshatósági
kapcsolatos szakhatósági feladafeladatokat;
tokat;
• így különösen az építési, az össze• ellátja a főépítészi csoport telepüvont, a bontási, a használatbavételi,
lést érintő területrendezési tervek,
a fennmaradási engedélyezési
valamint a szomszédos települések
eljárással, az engedély hatályának
fejlesztéssel és szabályozással
meghosszabbításával, az országos
kapcsolatos feladatokat;

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
építési követelményektől való
A közszolgálati jogviszony időtareltérési engedélyezéssel, továbbá
tama: határozott idejű közszolgálati
a használatbavétel, a jogutódlás, a
jogviszony.
veszélyhelyzet esetén szükségessé
Foglalkoztatás jellege: teljes munváló építési tevékenység tudomákaidő.
sulvétellel kapcsolatos építéshaA munkavégzés helye: Pest megye,
tósági feladatokat, gondoskodik
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
a szakhatóságok megkereséséről,
A közszolgálati tisztviselők képea helyszíni szemlék lebonyolításítési előírásairól szóló 29/2012.
sáról, a jegyző hatáskörébe utalt
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a
hatósági határozatok és végzések
munkakör betöltője által ellátandó
szabályszerű előkészítéséről,
feladatkörök: 1. sz. melléklet 15. a)
végrehajtásáról;
pont szerinti feladatok ellátása.
• ellátja a telekalakítási ügyekkel
Ellátandó feladatok:
kapcsolatos szakhatósági felada• ellátja az általános építéshatósági
tokat;
feladatokat;
• ellátja a hatósági bizonyítványok,
• így különösen az építési, az összeszakhatósági állásfoglalások kiadávont, a bontási, a használatbavételi,
sával kapcsolatos feladatokat;
a fennmaradási engedélyezési
• az engedélyezési eljárással öszeljárással, az engedély hatályának
szefüggő kötelezési és ellenőrzési
meghosszabbításával, az országos

hirdetmény
• ellátja a hatósági bizonyítványok,
szakhatósági állásfoglalások kiadásával kapcsolatos feladatokat;
• az engedélyezési eljárással öszszefüggő kötelezési és ellenőrzési
feladatai során gondoskodik az
építményekre vonatkozó általános
érvényű településrendezési és
építési követelmények érvényre
juttatásáról, a helyi építési szabályzatban foglalt rendelkezések
betartásáról;
• építésügyi hatósági szolgáltatást
nyújt.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: építéshatósági ügyintéző, döntés-előkészítő munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: a
jogállásra, az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX.
törvény, valamint Érd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• egyetemi szintű építészmérnöki
vagy építőmérnöki – magasépítő
területen szerkezetépítő szakirány
– szakképzettség, főiskolai szintű
magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki – ma-

gasépítő területen szerkezetépítő
szakirány –, vagy városgazdasági
üzemmérnöki – ezzel egyenértékű
településmérnöki – szakképzettség
vagy ezekkel egyenértékűnek
elismert szakképzettség;
• vagy alapképzésben szerzett
építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán
szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező
építészmérnöki, szerkezettervező
építészmérnöki szakképzettség,
osztatlan képzésben szerzett
építész szakképzettség vagy
ezekkel egyenértékűnek elismert
szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• államigazgatásban, építésügyi hatósági területen eltöltött gyakorlat;
• közigazgatási szakvizsga;
• informatikai ismeretek;
• építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett problémamegoldás;
• objektivitás;
• jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség;
• precizitás, megbízhatóság, jó
elemzőkészség, felelősségtudat,
terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:

• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet
1. melléklete szerinti szakmai
önéletrajz;
• végzettséget igazoló bizonyítvány,
oklevél egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2018. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Kujáni Beáta Hatósági csoportvezető nyújt, a 06-23-522-300/236-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/3943-22/2017., valamint a munkakör megnevezését:
építéshatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 28.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
• a kinevezés feltétele a Kttv. 42.
§ (1) bekezdése szerinti három
hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány;
• a kinevezés határozatlan időre szól,
6 hónapos próbaidő kikötésével.

feladatai során gondoskodik az
építményekre vonatkozó általános
érvényű településrendezési és
építési követelmények érvényre
juttatásáról, a helyi építési szabályzatban foglalt rendelkezések
betartásáról;
• építésügyi hatósági szolgáltatást
nyújt.
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök: építéshatósági
ügyintéző, döntés-előkészítő munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: a
jogállásra, az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX.
törvény, valamint Érd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• egyetemi szintű építészmérnöki
vagy építőmérnöki – magasépítő
területen szerkezetépítő szakirány
– szakképzettség, főiskolai szintű
magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki – magasépítő területen szerkezetépítő

szakirány –, vagy városgazdasági
üzemmérnöki – ezzel egyenértékű
településmérnöki – szakképzettség
vagy ezekkel egyenértékűnek
elismert szakképzettség;
• vagy alapképzésben szerzett
építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán
szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező
építészmérnöki, szerkezettervező
építészmérnöki szakképzettség,
osztatlan képzésben szerzett
építész szakképzettség vagy
ezekkel egyenértékűnek elismert
szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• államigazgatásban, építésügyi hatósági területen eltöltött gyakorlat;
• közigazgatási szakvizsga;
• informatikai ismeretek;
• építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett problémamegoldás;
• objektivitás;
• jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség;
• precizitás, megbízhatóság, jó
elemzőkészség, felelősségtudat,
terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:

• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet
1. melléklete szerinti szakmai
önéletrajz;
• végzettséget igazoló bizonyítvány,
oklevél egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2018. január 29.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Kujáni Beáta Hatósági csoportvezető nyújt, a 06-23-522-300/236-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/3943-21/2017., valamint a munkakör megnevezését:
építéshatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 28.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
• a kinevezés feltétele a Kttv. 42.
§ (1) bekezdése szerinti három
hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány;
• a kinevezés határozott időre szól, 6
hónapos próbaidő kikötésével.

| 2017. december 20. | 15

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Városrendészeti Csoport, Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet
30. pont.
Ellátandó feladatok:
• közterületek jogszerű használatának, közterületen engedélyhez
kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
• köztisztaságra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzése;
• a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által
tiltott tevékenység megelőzése,
megakadályozása, megszüntetése,
szankcionálása;
• az ellenőrzéssel kapcsolatos
feladatok járőrszolgálat keretében
történő elvégzése, dokumentálása.
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök: az ellátandó
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megállapítá-

sára és a juttatásokra a „Közszolgálati
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011.
évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség,
vagy középiskolai végzettség és
közszolgálati szakképesítés, vagy
középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga;
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: közigazgatásban, közterületfelügyelői munkakörben eltöltött
gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett problémamegoldás,
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
• precizitás, megbízhatóság, jó
elemzőkészség, felelősségtudat,
terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet
1. melléklete szerinti szakmai
önéletrajz,

• iskolai végzettséget igazoló
okiratok egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör legkorábban
2018. január 8. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 28. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Sike Attila nyújt, a 06-23-522314-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1–3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 14/394319/2017., valamint a munkakör
megnevezését: közterület-felügyelő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 7.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
•
a kinevezés feltétele a Kttv. 42.
§ (1) bekezdése szerinti három
hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány;
•
a kinevezés határozatlan időre
szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

Közérdekű felhívás

Tisztelt Érdi Választópolgárok!

Mint Önök előtt is ismert, 2018. évben kerül sor az országA Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatgyűlési képviselők, majd ezt követően 2019-ben az Európai számláló bizottság választott tagjának megbízatása a követParlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgár- kező általános választásra megválasztott választási bizottság
mesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők alakuló üléséig tart.
A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyző
megválasztására.
javaslatára a Közgyűlés választja meg.
A választások helyi lebonyolításához várjuk
Kérem, hogy aki az ismertetett feltételek alapján
szívesen részt venne a választások helyi lebonyolításáSZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA
ban, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (2030
a választójoggal rendelkező
Érd, Alsó u. 1. I. emelet 111. szoba) működő Helyi Választási
állampolgárok jelentkezését.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a Irodán legkésőbb 2018. január 31. napjáig szíveskedjen
továbbiakban: Ve.) 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a sza- személyesen, postai úton vagy a szavazatszamlalo@erd.hu
vazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel e-mail címen jelentkezni a jelentkezési lap és összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltésével (szkennelésével), amely a
rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő válaszhonlapról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal főépütópolgár lehet tagja.
letének portáján is átvehető. A kitöltött dokumentumok a
Fentiek értelmében a szavazatszámláló bizottság válasz- Polgármesteri Hivatal főépületének portáján kihelyezett gyűjtott tagja lehet minden, a központi névjegyzékben tődobozban is elhelyezhetőek.
szereplő, Érd Megyei Jogú Városban lakcímmel rendelAmennyiben további kérdése van, a 06-23-522-300/201kező választópolgár, akivel szemben a Ve. 18. § (1) és (2) es melléken, vagy a 06-23-522-374-es telefonszámon állunk
bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok egyi- szíves rendelkezésére! Jelentkezését előre is köszönjük!
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet HVI vezetője
ke sem áll fenn.

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

jogi-hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 14.
pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
• Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az államigazgatási
hatósági ügyek;
• helyi településrendezési és építési
követelmények, valamint önkormányzati rendeletben megállapított helyi természetvédelem
szakkérdésekben szakhatósági
állásfoglalások kialakítása, különösen telekalakítási engedélyezési eljárásban, vonalas létesítmények engedélyezési eljárásában,
sajátos építmények engedélyezési
eljárásában, külön jogszabály
szerinti nem építésügyi engedélyezési eljárásokban;
• településképi kötelezési ügyekben az alapeljárás lefolytatása;
• a járásközponti jegyző, mint általános elsőfokú építésügyi hatóság
hatáskörébe tartozó ügyekben a
fellebbezések saját hatáskörben
történő kivizsgálása, illetve a
felterjesztések tervezeteinek
elkészítése;
• a keresetlevelek felterjesztése
másodfokú építésügyi hatóság
útján közigazgatási és munkaügyi
bíróság felé;
• építésügyi és eljárási bírságok
kezelése.
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök: az ellátandó
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló”
2011. évi CXCIX. törvény, valamint
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati Szabályzata az
irányadó.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felsőoktatásban szerzett köz-

szolgálati, gazdaságtudományi,
természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki
szakképzettség;
• vagy felsőoktatásban szerzett
szakképezettség és informatikai,
ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy
kormányablak ügyintézői vizsga.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• államigazgatásban hatósági
területen eltöltött gyakorlat;
• közigazgatási szakvizsga.
Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett problémamegoldás;
• objektivitás;
• jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség;
• precizitás, megbízhatóság, jó
elemzőkészség, felelősségtudat,
terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet
1. melléklete szerinti szakmai
önéletrajz;
• végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2018. január 29.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Erzsébet, a Lakosságszolgálati Iroda irodavezetője nyújt, a
06-23-522-318-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 14/394320/2017., valamint a munkakör
megnevezését: jogi-hatósági
ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 28.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
• a kinevezés feltétele a Kttv. 42.
§ (1) bekezdése szerinti három
hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány;
• a kinevezés határozott időre szól,
6 hónapos próbaidő kikötésével.
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a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Időseket Ellátó Központ

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, egészségmegőrzési, 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:
• középiskola/gimnázium, általános
ápolói, általános asszisztensi vagy

OKJ szociális gondozói végzettség;
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs
levél;
• iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványmásolat;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány;
• hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 29. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Galambosné Póder Mária nyújt,
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ – Érd címére
történő megküldésével (2030 Érd,

Emma utca 7.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
1/826/2017, valamint a munkakör
megnevezését: ápoló;
• elektronikus úton Galambosné
Póder Mária részére a
munkaugy@szocgond.hu e-mail
címen keresztül;
• személyesen Galambosné Póder
Mária részére, Pest megye, 2030
Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag
a megjelölt végzettségekkel
tölthető be;
• az érvényes pályázatot benyújtó
jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt;
• azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, melyek hiánytalanul
kerülnek elküldésre, illetve a
pályázó a kiírt feltételeknek teljes
mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 3.

Szociális Gondozó Központ – Érd

Közérdekű felhívás

Önkormányzati kitüntetések
adományozására
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
minden évben egyszer – a
Magyar Köztársaság nemzeti
ünnepe, március 15. alkalmával –
adományozza Érd Megyei Jogú Város legrangosabb díjait, amelyek a
következők:
Érd Város Díszpolgára Kitüntető
Cím a város legnagyobb elismeréseként annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak adományozható, aki
valamely kiemelkedően jelentős munkájával, tevékenységével vagy egész
életművével mind a városban, mind
országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett,
hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd város tekintélyének növeléséhez.
Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális,
kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát
végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket
értek el.
Érd Város Életmű Díja annak adományozható, akinek több évtizeden át

végzett kimagasló közösségi, tudományos, művészeti, kulturális életműve,
valamint egyéb területen végzett tevékenysége példaként állítható a város
közössége elé.
Érdi Tudományos Díj mindazoknak a
személyeknek adományozható, akik a
tudományágak valamelyikében kimagasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel
hozzájárultak Érd Város hírnevének
öregbítéséhez.
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és
kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.)
önkormányzati rendelet értelmében
az elismerések odaítélését a Közgyűlés
bizottságai, a polgármester, a városban
élő nagykorú polgárok, intézmények,
civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok indítványozhatják.
Kérjük, hogy javaslataikat – rövid méltatással együtt – 2018. január 25-ig
juttassák el T. Mészáros András polgármesternek címezve a Polgármesteri
Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve
e-mailen az onkormanyzat@erd.hu
címre scannelve.
A felhívás a város honlapján is elérhető!
Polgármesteri Hivatal

Közérdekű felhívás

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

Érd Kiváló Sportolója Díj
Érd Kiváló Sportcsapata Díj

Család és Gyermekjóléti Központ

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj adományozásával az önkormányzat kifejezi elismerését az érdi általános és
középiskolák azon tanulóinak, valamint az érdi sportszervezetek általános és középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő sportteljesítményükkel öregbítették Érd Megyei Jogú Város hírnevét.
• Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diákoknak adományozható, akik egyéni vagy csapatsportágban országos
diákolimpián vagy országos bajnokságon 1. helyezést
értek el, illetve válogatott kerettagok.
• Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a csapatoknak
adományozható, akik a szakszövetség által kiírt csapatsportágban országos diákolimpia országos döntőjén
1–3. helyezést értek el vagy országos bajnokságon 1–3.
helyezést értek el.
Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj odaítélésére a
köznevelési intézmények vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői tehetnek javaslatot. A köznevelési intézmények vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői az elismerések adományozása érdekében évente egy
személyre és egy csapatra tehetnek javaslatot. A javaslatokhoz az elért
eredményekről, a válogatottságról a sportág országos szakszövetségének, illetve a Magyar Diáksport Szövetségnek az igazolása szükséges. Az
elismerés adományozásáról a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.
A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak címezve, a Polgármesteri
Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) kell benyújtani. Bővebb
információt Havril Károly sportreferens nyújt a következő elérhetőségeken: 06-23-522-300/212-es mellék, havril.karoly@erd.hu.
A benyújtás határideje: 2018. január 10.
Sport és Ifjúsági Bizottság

PÁLYÁZATOT HIRDET
pszichológus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó
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 személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30) NM rendelet értelmében a
család és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közül pszichológiai
tanácsadást végez;
• pszichológiai és mentálhigiénés
segítséget nyújt az egyének, a
családok, a gyermekes családok,
valamint a szociális krízishelyzetben
lévő családok számára;
• a gyerekek és családok számára
ingyenes tanácsadást tart,
• együttműködik az intézmény
esetmenedzsereivel és a járás
családsegítőivel.

Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetem, pszichiáter, pszichológus,
pszichopedagógus, mentálhigiénés
szakember;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség;
• egészségügyi alkalmasság.
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.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 29. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Galambosné Póder Mária nyújt, a
06-23-520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ – Érd címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
1/825/2017, valamint a munkakör
megnevezését: pszichológus;
• elektronikus úton Galambosné Póder
Mária részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen keresztül;
• személyesen Galambosné Póder
Mária részére, Pest megye, 2030 Érd,
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag a
megjelölt szakirányú főiskolai vagy
egyetemi diplomával lehetséges;
• az érvényes pályázatot benyújtó
jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt;
• azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó
a kiírt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. január 3.

540899

Szociális Gondozó Központ – Érd
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Érdről szeretettel

Ostyatörés és kolinda

Az Érd TV dokumentumfilmje, a „Szabadulás nélkül”
kapta a XVII. Lakiteleki Filmszemle Kisteleki Emil-különdíját. A fesztiválra 114 filmet neveztek, ebből az előzsűri 27 filmet válogatott be a versenyprogramba. A filmes mustra zsűrijét Buglya Sándor Balázs Béla-díjas
dokumentumfilmes rendező vezette.
A Szabadulás nélkül a Magyar Földrajzi Múzeum azonos című kiállításának
anyagából indult ki, hogy
bemutassa a Vörös Hadsereg által 1945. január 6 és 10.
között Érdről és környékéről
elhurcoltak történetét. A
mozi az ÉrdTV, a Magyar
Földrajzi Múzeum és Érd
Megyei Jogú Város összefogásával készült el.
Az Érd Médiacentrum
üg y vezető-főszerkesztője,
Fekete Zoltán a különdíj átvételét követően elmondta:
szerettek volna méltó emléket állítani az érdi elhurcoltaknak, s örömmel tölti el,
hogy munkatársaival egy
olyan filmet sikerült készíteniük, amelyről azok is elismerően beszéltek, akik túlélőként vagy hozzátartozóként szólaltak meg. A filmet
a közönség január 7-én, a
városi elhurcoltak napján
láthatja a Szepes Gyula Mű-

velődési Központban, ahol a
vetítést követően rövid pódiumbeszélgetés is lesz az alkotókkal. Ezt követően természetesen az ÉrdTV műsorra tűzi a filmet, valamint
megtekinthető lesz az ÉrdMost.hu oldalon is.
A főszerkesztő hozzátette:
az ÉrdTV kiemelt feladatának tekinti, hogy részt vállaljon Érd értékeinek bemutatásában, terveik között szerepel például a Fundoklia-völgy
természeti kincseiről szóló
ismeretterjesztő film elkészítése, valamint az Érdikumokról szóló rövidfilmsorozat.
Fekete Zoltán kérdésünkre az ÉrdMost.hu portál és
az ÉrdFM 101,3 rádió eredményeiről is beszámolt.
Az Érd FM 101.3 az Inspira
Media Research kutatása
szerint a leghallgatottabb rádió Érden, megelőzve olyan
országos adókat, mint a Petőfi, a Sláger vagy a Music FM.

Ki a jó Érden?

Január 15-ig pályázhatnak az érdi diákok a Kovács
István Alapítvány ösztöndíjára, amely azzal a céllal
jött létre, hogy támogassa az Érd iskoláiban tanuló,
kiemelkedő tanulmányi, sport-, művészeti és közösségi munkát végző diákokat, és hozzájáruljon a kajakkenu sport ifjú tehetséggondozásához.
A jelentkezők maximum
120 000 forint támogatásért
pályázhatnak, s be kell tölteniük a 13. életévet. A kuratórium azon diákok pályázati anyagát fogadja be
első értékelésre, akik kiemelkedő sport-, tanulmányi, művészeti és közösségi
munkát végeznek, és ezt az
oktatási intézményük alátámasztja, igazolja írásban.
Az elbírálás tekintetében
előnyt jelent a kiemelkedő
közösségi munka. Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett ke-

A 2016/2017. tanév nyertesei

retek között folytatott,
anyagi érdektől független,
egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.
A kuratórium elnöke és
tagjai minden év február
12-én, ünnepélyes keretek
között adják át a támogatásokat, amelyre meghívást
kapnak a támogatott gyermekek és szüleik, illetve
annak az intézménynek a
képviselője, ahol a gyermek
tanul.
Bővebb információ és jelentkezési lap a www.kiajo.
hu oldalról tölthető le.
QQBa-Nyilas
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Karácsonyi ünnepséget
tartott az Érdi Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat és a Lengyel–Magyar
Kulturális Egyesület múlt
hétvégén a Kós Szakképző
Iskola tornatermében.

A rádiók átlagnapi hallgatottsága a 30–59 évesek körében
A rádió helyi és országos hírekkel, tudósításokkal, a regionális és városi közélet
eseményeinek bemutatásával, valamint a legfrissebb
popzenei kínálattal várja a
hallgatókat. Napi magazinjai
elkalandoznak a film, a jazz,
a gasztronómia világába. A
rádió kiemelt figyelmet fordít
a magyar zenékre, ennek
aránya meghaladja a 35 százalékot. Az Érd FM 101.3 rádió, amely természetesen online is hallgatható, több mint
30%-os vállalt közszolgálati
tartalommal azt a célt tűzte
ki, hogy a térség meghatározó rádiós hírszolgáltatójává
váljon amellett, hogy a 25–40

év közötti korosztály elsődleges szórakoztató zenei adója
legyen. Mint a főszerkesztő
elmondta, a hallgatottságmérés bebizonyította, hogy jó
úton haladnak.
Hasonlóan népszerű az
ÉrdMost.hu is, amely mára a
város vezető hírportáljává
nőtte ki magát: havonta több
mint 100 ezer oldalt néznek
meg az olvasók.
– Az ÉrdMost.hu mind arculatában, mind tartalmában színes, ergonomikus, izgalmas formában tájékoztatja az Érden és a régióban
élőket az őket érintő legfontosabb hírekről, eseményekről. Az ÉrdMost.hu a régió

meghatározó médiuma,
amelyre hivatkozik az országos sajtó, de cikkeiben,
tudósításaiban tárgyalt témáit rendszeresen idézik
érdi és környékbeli internetes fórumokon is. A portál
népszerűsége véleményem
szerint abban rejlik, hogy az
oldal megbízhatóan, naponta több alkalommal frissül,
átlagban 12–14 új tartalommal. A közéleti és kulturális
hírek mellett az elmúlt időszakban nyitottunk a magazinosabb témák felé is, amelyek örömünkre nagyon népszerűek olvasóink körében.
– összegzett a főszerkesztő.

Híres, nagy elméjű matematikus volt, az elsők között is első – áll a marosvásárhelyi református egyház halotti anyakönyvében
Bolyai Jánosról, az 1802.
december 15-én született
matematikusról. A róla elnevezett érdi általános iskolában minden esztendőben megemlékeznek Bolyai születésnapjáról; ebben az évben azt is megünnepelték, hogy az intézmény 30 éve vette fel Bolyai Az ünnepség elején a nyolcadikosok idézték fel Bolyai életét, munnevét.
kásságát
szesült Vaskutiné Németh
Piroska tanárnő példaértékű szakmai munkájáért,
emberi kvalitásaiért. Bolyai-díjat kapott Szilágyi
Zalán, aki nyolc éven át volt
az iskola tanulója, és kiváló
tanulmány i eredményei
mellett a dzsúdóban is jeleskedik. Az igazgatónő megköszönte azon pedagógusok
munkáját is, akik legalább
25 éve meghatározó tagjai
nevelői közösségüknek. Az
ünnepségen a tavaly nyugdíjba vonult kollégákat is
méltatták: ők Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet ve-

– A hagyományok szerint
karácsonykor nem szabad
fát vágni, hogy ne fájjon a fejünk, de szögeket beverni
sem lehet, mert az súlyos
fogfájással fenyeget. A gyerekeknek illik legalább egy
pillanatra belenézniük az
iskolai füzetekbe, ez a tanulás iránti érdeklődést és a
jövő évi iskolai jó eredményeket biztosítja. Szenteste
napján nem teregetünk, és
nem alszunk napközben,
mert az betegséggel fenyeget, de veszekedni sem lehet
ezen a napon, hogy ne provokáljuk ki a családon belüli
ellenségeskedést – magyarázta az elnök.
A lengyel kötődésű érdi
családok sok helyen még
ma is követik azt az óleng yel hag yományt, amely
szerint az első csillag megjelenésekor ülnek az ünnepi
asztalhoz. A lengyelek karácsonyi menüje 12 fogásos,
a 12 apostol tiszteletére. Éjfélig nem ehetnek húst, helyette főleg halat, sajtokat,
borscslevest (céklaleves),
gombás ételeket, burgonyát

A szokás szerint mindenki mindenkivel megtöri az ostyáját
és savanyú káposztával töltött barátfülét fogyasztanak ilyenkor. A halat töltve
vagy rántva készítik el, de
lehet hering bormártással
is. Bőven tesznek az asztalra g yümölcskompótot is.
Édességképpen pedig valamilyen mákos sütemény kerül az asztalra, amelyeknek
a „világ négy sarkát” kell
reprezentálnia. A gombafélék az erdők, a gabonafélék
a mezők, a gyümölcsök a
napsütötte domboldalak, a
halak pedig a tavak és tengerek ajándékait szimbolizálják.

Az ünnepi vacsora után
„kolindákat”, azaz karácsonyi dalokat énekelnek, majd
az éjféli misére indulnak.
Az érdi lengyelek az egyik
legaktívabb nemzetiség a
városban. Hivatalos és civil
szervezeteik rendszeresen
szerveznek programokat a
közösségnek. Ahogy ezeknek az eseményeknek általában, úgy a karácsonyi ünnepségnek is az egyik legfőbb célja, hogy felidézzék
azokat a hagyományokat,
amik az anyaországhoz kötik őket.
QQnyilas HajnalKa

QQBNyH

Harmincéves jubileum a Bolyaiban

A mai nap különleges alkalom számunkra, hiszen az új
épület 1987-ben készült el, és
elődeink összekötötték az átadást a névadással – mondta
tudósítónknak Baranyi Teréz igazgatónő, hozzátéve:
Bolyai Jánosról minden esztendőben megemlékeznek
születése napján.
Az ünnepség elején a nyolcadikosok idézték fel Bolyai
életét, munkásságát, majd
az igazgatónő mondott születésnapi köszöntőt. Kitüntető díjakat is kiosztottak: a
tantestület döntése alapján
Bolyai Iskoláért Díjban ré-

A hagyományoknak megfelelően az ünnepség egy
rövid egyházi szertartással
kezdődött, mielőtt megosztoztak volna az „oplatkán”,
vag yis a karácsonyi ostyán. Kedves gesztus volt,
ahogyan a jelenlévők a kezükbe vették az ostyaszeleteket és a mellettük állóknak odanyújtották, akik letörtek belőle egy darabot és
megették. A szokás szerint
m i nden k i m i nden k ivel
megtöri az ostyáját, elmondja a jókívánságait, és
megbocsát mindenért, amiért meg kell bocsátania az
adott évben.
Sebestyénné Majchrowska Ewa, az egyesület alelnöke elmondta: hagyományosan csak akkor szokás valakivel ostyát törni, ha tiszta
szívből meg tudja bocsátani

az esetlegesen fennálló sérelmeket.
– Az ostyatörés és -osztás
már csak Lengyelországban
és Litvániában maradt fenn.
Ez nem csupán az utolsó vacsora kenyérrel való osztozását, de a régi idők szokását is magában hordozza,
amikor is a barátság és testvériség jeleként osztották el
egymás közt a kenyeret.
Szívből hitték, hogy aki megosztja másokkal a saját ostyáját, kenyérből sem szenved majd hiányt – mesélte az
alelnök.
Molnár Imrétől, az önkormányzat elnökétől megtudtuk, hogy Jézus születésének előestéjét Wigiliának
nevezik, ami a latin virrasztani szóból ered. Ez a nap az
elcsendesedés, a várakozás,
a belső hang felé fordulás
napja, amelyen kötelező a
böjt, az imádkozás és az illedelmes viselkedés. Lengyelországban nagy figyelmet
fordítanak arra, hogy mi történik ezen a napon, mert
amilyen ez a nap, olyan lesz
a következő egész év is.

hettek át Pató Annától, az
Érdi Tankerületi Központ
igazgatóhelyettesétől.
A december 4-ei tankerületi Bolyai matematikaversenyen helyezést elért diákokat is díjazták, majd az ünnepség után a Kávészünet
együttes adott koncertet a
gyerekeknek.
A harmincadik évforduló
alkalmával digitális évkönyv is készült, amely az
iskola elmúlt harminc évébe
nyújt bepillantást, és az intézmény honlapján megtekinthető.
QQÁ. K.

Karácsonyi hangolódás vonósokkal Adventi várakozás

Nagyon várom már a karácsonyt! – mondta lelkesen az
egyik kisfiú az Ófalusi óvoda adventi családi napján. A
vidám, zajos, ugyanakkor meghitt rendezvényt több
mint tíz éve tartják meg az óvodában, és a hagyományokhoz híven idén is koncerttel zárult.

Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Karácsonyváró családi délutánt
advent harmadik vasárnapján a Szepes Gyula Művelődési Központban.
Vasárnap három órától
várták a szervezők a kicsiket és nagyokat kézműveskedéssel és színpadi produkciókkal.
– 2015-ben kezdtük a karácsonyváró családi délutánokat, mivel úgy gondoltuk,
hogy nemcsak otthon, hanem a művelődési központban is tudunk családias hangulatot teremteni karácsony
közeledtével. Itt a gyerekek
is kipróbálhatják a különböző kézműves díszek elkészítését, és ezáltal is hangolódnak az ünnepre. A kézműves
foglalkozások mellett pedig
színpadi programokkal is
készültünk – nyilatkozat lapunknak Lukács Orsolya, a
program főszervezője.
A délutánt a Nefelejcs Bábszínház téli meséje: A süni
és a kislány nyitotta, amely
osztatlan sikert aratott a
csemeték körében, akik hangos kacajjal jutalmazták a
humoros fordulatokat. Az

A résztvevők a Kisharang táncegyüttessel mozoghatták le felgyülemlett energiáikat
előadás végén a gyerekek
odamehettek a színpadhoz
és közelebbről is megismerkedhettek a szereplőkkel,
például a mesebeli kislányhoz hasonlóan ők maguk is
megsimogathatták a sünit.
A bábelőadás után Hangszersimogató következett
Barta Vikivel és a Pittyendáré zenekarral, amely egy
játékos ismerkedés volt a
népi vonós hangszerekkel.
Miután az apróságok kellően jártassá váltak a hangszerek világában, újabb
program várt rájuk, hogy
lemozogják a felgyülemlett
energiáikat: népzenei táncfoglalkozás kezdődött Hudák Ági és a Kisharang
Gyermektáncegyüttes közvetítésében.

Mindeközben persze folyamatosan nyitva állt mindenki
előtt a lehetőség egy kis kézműveskedésre, hiszen négy
különböző helyszín várta a
gyerkőcöket, ahol többek között mézeskalácsot lehetett
díszíteni, karácsonyi képeslapot készíteni vagy akár karácsonyfadíszt g yártani
többféle technikával is.
Fél hatkor közös éneklés
és gyertyagyújtás következett a főtéren, hat órától pedig a művelődési házban
folytatódott a szórakozás,
ugyanis ekkor kezdődött a
Hadikfalvi betlehemes az
Érdi Bukovinai Székelyek
Egyesülete és az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör tagjainak közreműködésével.
QQmelisKa Fanni

Ahogy elment a Mikulás, sort adnak az idősotthonmegkezdődött a karácsonyi ban, és készülődnek a 23-ai
készülődés: feldíszítették a betlehemezésre is, amire a
termeket, elkészültek az Szent Mihály-templomban
ünnephez kötődő rajzok, a kerül majd sor.
A családi napot Pomázi
december 13-ai adventi családi foglalkozáson pedig Zoltán koncertje tette emotthonra alkothattak dísze- lékezetessé, aki a Mikuláshoz, karácsonyhoz és az újket a gyerekek.
– Elkészítettük a madár- évhez kötődő dalokat hocsemegéket, pattogatottku- zott a kicsiknek.
korica-füzéreket, ezeket
QQÁdÁm K.
később felakasztjuk a Sugár utcai
épületünknél álló
hatalmas fenyőfára. Feltöltjük a
madáretetőinket
is, így gondoskodunk róluk karácsonyra – mondta
Pócsiné Sivák
Erzsébet tagóvoda-vezető, akitől
megtudtuk azt is:
ezekben a napokban a g yerekek
ajándékcsomagot
állítanak össze a
r á sz or u lók n a k ,
karácsonyi mű- Készül a madáreleség

apróhirdetés

Közérdekű tájékoztató
Az ÉTH év végi munkarendváltozásáról
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a 2018. január 1-jén, hétfői napon
esedékes hulladékszállítás megváltozik. E helyett 2017. december 30-án,
szombaton kerül sor a szállításra.
A hulladékszállítás ütemezése minden más járaton és időszakban változatlan.
Továbbá tájékoztatjuk valamennyi ügyfelünket, hogy a hulladékudvarunk és
az ügyfélszolgálatunk a karácsony és újév közötti időszakban zárva tart. A
hulladékudvar első munkanapja a jövő évben 2018. január 2., kedd, a szokásos nyitvatartási rendben. Az ügyfélszolgálat első munkanapja 2018. január
3., szerda, a szokásos nyitvatartási rendben.
Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet
kívánunk minden kedves ügyfelünknek és üzleti partnerünknek!
ÉTH Sajtószolgálat

QQÁdÁM Katalin
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

Vásárolok
Vá
á l k óórákat,
ák t festményeket,
f t é k t
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,
bizsut, ezüstöt, könyveket.

06-20/525-1211

AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390

Gázkazánok, cirkók,vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

OKTATÁS

MUNKALEHETŐSÉG

Matematika korrepetálás. Házhoz megyek. 06-70/941-0775.

• Kertészeti, komissiózó munkatárs
(Szigetszentmiklós)
• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)
• Ügyfél tájékoztató, takarító (Érd)
NAPRA FORGÓ NONPROFIT
– Megváltozott munkaképességű munkavállalók
KÖZHASZNÚ KFT.
jelentkezését várjuk!
Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.

Ausztrál juhász kutyakölyök akciós áron, megbízható helyre eladó. Érdeklődés: 06-23-381-152
(este, üzenetrögzítő), 06-30676-8939

Érdeklődni munkanapokon a 06-20/366-39-93-as telefonszámon
lehet, vagy jelentkezését a kívánt munkakör megnevezésével,
szakmai önéletrajzát csatolva
az oneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

TÉLiGUMi-AKCiÓ!

Futópad, elektromos, összecsukható, újszerű állapotban eladó,
56000 Ft. 06-30-645-0717

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393
06/23/524-596

Villanyszerelés

kisebb javítás – felújítás – karbantartás- teljes kivitelezés
Háztartási gépek bekötése. Átalánydíjas karbantartás.
Cégeknek és magánszemélyeknek is! Hívjon bizalommal.

Alkalmanként fuvarozást, költöztetést vállalok. Tel.: 06-307473655

VÁLLALKOZÁS

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

Deme György 70/321-81-08 hétvégén is)

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:
• ÖNTŐ
• FORGÁCSOLÓ GÉPKEZELŐ
• CNC GÉPKEZELŐ
• CSISZOLÓ POLÍROZÓ
»
»
»
»
»
»

MAGAS KERESETI LEHETŐSÉG
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS
CAFETÉRIA
ÚTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉS
SZEZONÁLIS JUTALOM
TÖBB MŰSZAKOS MUNKAREND

BETANÍTÁST VÁLLALUNK
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN
ALLAS@KLUDI.HU
VALAMINT TELEFONSZÁMON: 06 30 318 98 06
2049 Diósd, Homokbánya u. 75.

T: 06-20/288-5148

Számítógépjavítás otthonában,
hétvégén is! Hálózatbeállítás,
telepítés, alkatrészcsere. Tel.:
06-30-9348-011

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426

LOMTALANÍTÁS A-Z-ig!

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202

Szobafestés, mázolás, tapétázás
rövid
határidővel!
06-702260118

Stressz?Fájdalmak?

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

számítógépes
biofizikai állapotfelmérés
és terápia
p

Csaba kert és fuvar költöztetést,
szállítást vállal. 06-20-9786889,
06-20-5844546,
kro.csaba@gmail.com

www.biovitalstudio.com
06 70 365 27 35
Bioenergia Vitál Stúdió
Érd, Mázoló u. 50

AutomAtA mosógépjAvítás

(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)
garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

06-23-396-396, 06-20-318-4555

SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

VEGYES

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése
• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje

508089

06-30/2411-343

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS

532623

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!

538165

Érden munkásoknak, brigádoknak külön bejáratú, összkomfortos lakás kiadó. Kocsi beállással. T: 06-23/367-922.

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

539770

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

528122

Házimunka ellenében kiadó 50
nm-es, összkomfortos, első
emeleti lakás, egyedülálló vagy
nyugdíjas házaspár részére. Tel.:
20/380-18-76.

ÉRDI GYORSSZERVIZ

Csókás vízvezeték-szerelő

535991

LAKÁS

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor szerelés, mosógép és mosogatógép bekötés. 70/642-75-26.

539779

Elcserélnénk értékegyeztetéssel
érdi nagytelkes, 105 nm-es családi házunkat kisebbre. 06-23369-315

528371

Jelentkezni lehet
az info@66nap.com email címen,
vagy a 06-70/701-8139
telefonszámon Erősné Zsuzsánál
8:00-21:00 között!

06 70 288 9834

CSALÁDI HÁZ

513779

Önéletrajzokat MAPEI KFT.
allas@mapei.hu
címre kérjük elküldeni.

Erkölcsi bizonyítvány szükséges,
jogosítvány, saját gépjármű előny!
Kereseti lehetőség
130.000-180.000 Ft nettó
+ gépjárműhasználat térítése.

SORSELEMZÉS nácsadás
SPIRITUÁLIS ta

539334

A hét minden napján,
0–24-ig hívható telefonszámok:
Szociális Gondozó Központ:
Intézményvezető:
20/231-6273
Utcai szociális munkás:
20/376-5363
Kríziskoordinátorok:
20/576-9021
20/949-5477
Gyermekjóléti Szolgálat:
20/231-8561
Mentő:
30/466-0074
Polgárőrség:
30/621-2596
Hajléktalanszálló:
20/336-8773
Érdi Vöröskereszt:
70/933-8306

SzeretnélTe is ebben a csapatban
raktáros
vagy
logisztikai asszisztens
lenni Sóskúton ?

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

jellemző hirdetési felületek és árak
Érdi Újság • Példányszám: 25 300
átlag oldalszám: 24
terjesztési terület: érd közigazgatási területe
lapzárta: hétfő 12 óra
megjelenés: minden héten szerdán
Elérhetőségeink:
2030 Érd, Szabadság tér 12.
06-23-520-117
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
Ügyfélfogadás: H-P 8:30-16 óráig
A keretes hirdetési alapár nettó ár, az áfát nem tartalmazza,
egyszeri megjelenésre vonatkozik.
Érvényes 2018. január 1-től visszavonásig.
Kiadónk politikai hirdetéseket nem fogad be.

Hirdetés
típus
1/50
2/50
1/100
2/100
2/150
3/100
3/150
3/200
5/150
(féloldal)
5/300
(oldal)

Hirdetési
felület
(hmm)

Hirdetési
méret
(mm)

48
96
98
196
296
294
444
594

40x48
83x48
40x98
83x98
83x148
126x98
126x148
126x198

13.248
26.496
27.048
54.096
81.696
81.144
122.544
163.944

740

212x148

204.240

1490

212x298

411.240

Alapár
(nettó)

543678

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI

„Feletteseim értékelik és elismerik a
munkámat- a megfelelő motivációs eszközök mellett. Munkatársaimmal nagyon jó személyes és munkakapcsolatot
alakítottunk ki, emiatt munkaidőn túl
is szívesen töltjük együtt a szabadidőnket.” (Juhász Andrea asszisztens)

Duguláselhárítás non-stop,

520650

Az egyházak és a Szociális Gondozó Központ (Emma u. 8.):
Házhozszállítás december 21-én
Érd és Környéke Horgászegyesület (Művelődési Központ
előtt): december 21. 13 órától
Magánszemélyek (Sóskúti és Szovátai utca sarkán):
december 22. 12 órától
Érdi Fidesz (Összefogás székház előtt):
december 23. 12 órától
Érdi Református Gyülekezet (Kálvin téri templomkert):
december 25. 11 órától
Érdi Vöröskereszt (Összefogás székház előtt):
december 31. 12 órától

Krisztián a feleségével és
a három gyermekével él az
otthonban, a legidősebb tíz-,
a középső hétéves, a pici pár
hónapos. Az anyuka a szobájukban van a babával, Sándor és a hétéves fia készítik
az adventi asztali díszt.
– Született érdi vagyok, de
összevesztem a családdal,
eljöttem otthonról. Csak
édesanyámmal tartom a
kapcsolatot, se apámmal, se
a bátyámmal nem beszélek –
meséli. Elmondja azt is, hogy
egy másik otthonból költöztek a Nyírfa utcába.
Hogy tervezik az idei karácsonyt, kérdezem, de nem
igazán tud válaszolni.
– Dolgozom mindhárom
napon. Budaörsön takarítok
egy szállodában, és ilyenkor
dupla pénzt fizetnek. Muszáj
annyit dolgoznom, amennyit
csak lehet – mondja Krisztián, aki nagyon szeretne már
önállóan élni a feleségével és
a gyerekekkel. Középső fiát
kérdezem, mit kért a Jézuskától, mint kiderül, ő is legót
szeretne.
– Lesz ajándék, lesz – mosolyog Krisztián, de hogy a
vágyott legót sikerül-e megvenni, azt persze nem mondja.
Csilla a férjével és öt gyermekével lakik az otthonban,
két lányával díszítget egy fenyőágat. Mosolygós, vidám,
ahogy a gyerekek is. Kérdezem, mit kérnek a Jézuskától, a nagylány csillogó szemmel mondja, „olyan Soy lunás
dolgokat”, sminkszereket,
tetoválós játékkészletet, a
pici hallgat, csak néz a nagy
szemeivel.
Csatlakozik hozzánk egy
nagymama is, aki a tizenkét
éves unokájával lakik bent. A
fiú édesanyja meghalt, az
apa börtönben. A nagymama
korábban Érden élt, a saját
házában, tíz gyermeket szült
és nevelt fel. A férje meg a fia
aztán „valamit kitaláltak”, és
a ház elúszott. A férje már
nem él, a gyerekek felnőttek,
kirepültek – külföldön dolgoznak, mondja Etelka, aki
így magára maradt az unokával.
– Senkije sincs az égvilágon, csak én. Csinálok neki

„Biztos munkahely és a fizetés pontosan megérkezik. A MAPEI a 2.
családom. Ez a csapat összetart jóban-rosszban”
(Zsitnyányi Otto raktáros)

Érdi központú
takarítócég keres
rendezett hátterű
munkatársakat
lakás-, és
irodatakarítási
munkákra!

459228

Ételosztások decemberben

A csepp előtérben – amolyan közös nappali ez –
nagy a sürgés-forgás: adventi asztali díszek készülnek a
családgondozók segítségével. Anyukák, egy nagyi és
egy édesapa, no meg a gyerekek rendezgetik a fenyőágakat, ragasztgatják a díszeket, és közben beszélgetünk.
– Fotózzon csak nyugodtan, nem zavar, nincs mit
szégyellnem – mondja Judit,
aki beteg férjével és két kisfiával lakik az otthonban.
– Vidékről költöztünk
Pestre, onnan Érdre, albérletbe. Aztán, hogy a férjem
nagyon beteg lett, nem tudtuk fenntartani a lakást.
Buszvezető volt, munka közben lett rosszul. Ennek lassan másfél éve. Dolgozni már
nem tud, kezelésekre jár. Korábban otthon voltam a gyerekekkel, az ő beosztása
mellett nem ment másként,
most viszont én dolgozom –
meséli Judit. Reggel hatra
megy a nyomdába, a gyerekeket a férje kíséri iskolába
és onnan haza.
– Sajnos a sok változás, az
édesapjuk betegsége megviselte a fiúkat – teszi hozzá. A
kérdésre, hogy a rokonoktól
nem kapott, illetve kap-e segítséget, csak ennyit mond:
mi csak így vagyunk, négyen.
Mikor a karácsonyra terelődik a szó, a fiúk lelkesen
mondják, mit kérnek a Jézuskától: a kisebbik legót, a nagyobb tabletet.
– A legó már megvan, arra
összespóroltam, a tablet nehezebb, hiszen abból a legolcsóbb is tizenhétezer forint.
Gyűjtögetjük rá a pénzt, hiszen másfél éve kéri már a
gyerek. De ez nekünk nagyon
nagy összeg – mondja halkan.
A gyerekek nem hallják:
éneklik a kiskarácsonynagykarácsonyt, majd, ahogy
elkészült az asztali dísz, szaladnak a szobájukba.
– Azt sem tudom még, mi
lesz a karácsonyi asztalon
az idén. Majd amire pénzünk
lesz. Paprikás krumpli – neveti el magát. Adományként
kapnak lisztet, cukrot, lekvárt, miegyebet, úgyhogy a
süteménnyel nem lesz gond.

karácsonyfát, már meg is
vettem, egész különleges, fehér. Főzök is, töltött káposztát, halászlét, és pár szelet
húst kirántok a gyereknek –
tervezgeti a karácsonyt. Kérdezem, hogy az unoka milyen ajándékra vágyik.
– Nem tudom, őszintén
szólva nem is kérdeztem.
Valami apróságot mindennap hozok neki. Örültem
nagyon, hogy megvettem a
karácsonyfát, és azzal meg
tudom ajándékozni, mert
boldoggá tettem vele. Fel is
akarta díszíteni, de nem engedtem, korai még. Tudom,
hogy gyönyörű lesz, mert a
díszeink is nagyon szépek
– mosolyog Etelka, miközben a fenyőágakat rendezgeti a kis cserépben. Lassan elkészül ő is, elköszön,
ürül a kis előtér, csak a két
családgondozó, Stasákné
Nagy Gabriella és Szendefi Veronika marad, szedik
össze a maradék ágakat,
apró díszeket.
Kérdezem tőlük, milyen
lesz itt a Nyírfa utcában a karácsony, amit kétszer is megtartanak: az intézményivel
nem várják meg a szentestét,
hiszen az a családok magánünnepe, amit ki-ki a szobájában, az otthonról hozott hagyományok szerint ül meg. A
közös karácsonyt egy-két
nappal előbb rendezik, a családok műsorral készülnek,
lesznek finom falatok is.
– Nagyon megható délután
szokott lenni – mondja Gabriella, akitől megtudjuk azt is:
közös szilvesztert is rendeznek a lakóknak.
Azt, hogy az új esztendő
mit hoz ezeknek a családoknak, még senki sem tudja; az
biztos, hogy sokuknak új otthon után kell nézniük, mert
letelik az az egy-másfél év,
amíg itt lehetnek.
– Rokonokhoz költöznek,
albérletbe valahová vidékre,
vagy másik otthonba, illetve
befogadó faluba – sorolja
Gabriella, aki látott már happy endet is: volt olyan család,
amelynek sikerült olyan albérleti lakást találnia, amit
később meg tudott vásárolni.
– Mindenki egyenlő esélylyel indul; az élet hozza, milyen lehetőségeket kapnak,
és tudnak-e azokkal élni – teszi hozzá. A jövőn egyelőre
senki nem töri a fejét: most
az a fontos, hogy a karácsony
minél teljesebb boldogságban teljen.

Az Érdi Újság kézbesítésére, illetve a Pest megyei településeken
megjelenő reklámkiadványok
terjesztésére
munkatársakat
keresünk. Jelentkezés: 06-308567135

538278

Közérdekű tájékoztatás

Nyírfa utca tizenegy. Átlagos emeletes családi ház, legalábbis kívülről. Csak itt nem egy, hanem nyolc család
lakik, akiknek ez az épület időleges menedék, hoszszabb lélegzethez jutás, de nem végleges otthon. Tizenhat gyerek – akik közt van négy hónapos és tizennyolc
éves – ünnepli itt idén a karácsonyt a szüleivel vagy
a nagymamával.

541606

idei gyermekétkeztetés azon gyermekek számára, akiknek szülei igényelték a déli meleg étkezést.
Az étkezés helyszínei: Érdi Bolyai
János Általános Iskola étkezője (2030
Érd, Erzsébet u. 24–32.) vagy az Érdi
Szivárvány Óvoda étkezője (2030
Érd, Hegesztő u. 2–8.)
A szünidei gyermekétkeztetés
iránti további kérelmek benyújtására a Polgármesteri Hivatal Humán
Irodáján (Érd, Budai út 8.), hétfői
napokon: 13–18.30 óra között, szerdai napon: 8–12 és 13–16.30 óra között van lehetőség.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

542817

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést
– a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján –
a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet munkanapjain biztosítja
a hátrányos helyzetű és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek részére.
A téli szünet időtartama alatt,
2017. december 27–28–29-én és
2018. január 2-án, naponta 11.30–
12.30 óra között biztosított a szün-

541355

A téli szünidei gyermekétkeztetésről

Fehér karácsonyfa

ÁLLÁST KÍNÁL

541839

Közérdekű tájékoztatás
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sport

Mikulásként kopogtattam be szobájába, a Napfény Otthon Kende utcai épületében, s az ő meglepetésétől csak az
enyém volt nagyobb. A kisszoba falát minden oldalról
fényképek tucatja takarta, a szekrény tetején számtalan
serleg, s kis vitrin is tele relikviákkal. A szemem – szemben az ajtóval – Puskás Ferenc újságnyi méretű, bekeretezett, dedikált fotóján akadt meg.
– Kihez van szerencsém – kérdeztem, fölocsúdva meglepetésemből.
– Törőcsik István vagyok – mondta, s ahogy kihúzta
magát, magassága még az enyémet is meghaladta. – Tudja, én voltam a Törőcsik I. (egy), a Honvédban futballoztam.
Nézem a falon függő tablót: a Budapesti Honvéd SE bajnokcsapata. Dátum: 1954. Mellette a másik, a következő
évi bajnokcsapatról készült tabló: 1955. S olyan legendák,
mint Bozsik, Budai, Kocsis, Czibor, no és Puskás. S persze
a csapatfotón ott van Törőcsik I. István is. aki részese volt
a sikereknek.
Emlékezetes mérkőzése? Talán az osztrák Wiener SC
elleni Közép-európai Kupa-negyeddöntő, amelyet 10 ezer
néző előtt 7:0-ra megnyertek, s a második gólt ő szerezte.
Közel került a válogatotthoz is, de egy súlyos sportsérülés
megakadályozta pályafutása kiteljesedésében.
Törőcsik I. István 1932. december 24-én született Kőbányán, feleségével él itt Érden, csendesen, távol a világ
zajától. 85. születésnapján Isten éltesse erőben, egészségben!
QQ(-t)

Érdi legek a Sportkarácsonyon

Holtversenyben első az Érdi VSE

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola lett
Pest megye legeredményesebb általános iskolája, az
intézmény tanárát, Biró
Attilát választották az Év
Testnevelőjének. Milák
Kristóf, az Érdi Úszó Sport
Kft. versenyzője az Év Legjobb Pest Megyei Utánpótláskorú Férfi Sportolója,
Selmeci Attila, az úszók
mesteredzője pedig az Év
Edzője lett a Megyeházán
megtartott Sportkarácsony ünnepségen.
Wentzel Ferenc, Biró Attila, Rozgonyi János, Szerenka Tibor

Tizenhat bajnoki, tíz győzelem, öt döntetlen és mindöszsze egy vereség az Érdi VSE NB III-as labdarúgócsapatának mérlege a Nyugati csoportban, ezzel a második a
tabellán, azonos pontszámmal, mint az éllovas Kaposvár. A szezont lapunknak Limperger Zsolt vezetőedző
értékelte.

A Batthyány Sportiskolai
Általános Iskola idén az országos sportversenyben a
több száz intézmény közül
holtversenyben a 48. helyen
végzett a törökbálinti Bálint
Márton Általános Iskola és
Középiskolával, így mindkét
iskola első díjat kapott a
Pest megyei Sportkarácsony
ünnepségén.

– Ez nem csak az én érdemem, egy vagyok a sok testnevelő közül, talán ami
plusz, hogy szervezőmunkámmal több sportágban
vettem ki a részemet – mondta Biró Attila.
Milák Kristóf, az Érdi
Úszó Sport Kft. fiatal tehetsége nem érdemtelenül lett
Pest megye legjobb utánpót-

RÖVIDPÁLYA

Irány az ob
Múlt csütörtöktől kezdődően Egerben rendezték a kispályás floorballosok országos diákolimpiai elődöntőjét. A Batthyány Sportiskolai Általános Iskola két egysége is továbbjutott a fináléba.
– Nagyon jól sikerült, hat csapattal neveztünk, amelyből a hazai rendezésű megyedöntőről öt továbbjutott – mondta Horváth Anikó, a
Batthyány testnevelője. – A harmadik és negyedik korcsoportos
lánycsapatunk bejutott az országos döntőbe, amit januárban, Komáromban rendeznek majd. Előbbiek második, utóbbiak első helyen jutottak tovább. A többiek sem értek el rossz eredményt: a
harmadik korcsoportos fiúk harmadikként zártak, így pont lecsúsztak a továbbjutásról. Az első korcsoportos fiúcsapatunk negyedik
lett. A negyedik korcsoportos fiúk mezőnye mindig nagyon erős, itt
a nyolc csapatból negyedik helyen zártunk, ami sajnos nem ért továbbjutást, de csak egy-két góllal maradtunk le – tette hozzá a testnevelő.
Az elmúlt esztendőben ugyanaz a két csapat jutott be az országos
döntőbe, amely idén is, akkor egy első és egy második helyet szereztek. Horváth Anikó bízik benne, sikerül hasonló eredményt elérni,
mint tavaly.

Játékos évzáró
Hétfőn, a Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tornacsarnokában
rendezték a játékos sportverseny megyei döntőjét az alsó tagozatos
iskoláknak. A viadalon eredetileg négy iskola képviselte volna magát, ám a százhalombattaiak végül lemondták a részvételt. A versenyt végül a törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola csapata nyerte meg, míg a házigazdák végeztek a második helyen, az ürömi együttest megelőzve, így az érdiek is továbbjutottak
a következő körbe.

Mikulás Kupa
Az Érdi Spartacus SC a Dunaharaszti MTK birkózó szakosztályával
karöltve háromnapos csapatépítő edzőtáborban vett részt Püspökladányban. A versenymentes időszakban szükség van közösségi
munkára és a csapatszellem kialakítására, hiszen az egyéni sportágakban is fontos az egység. A táborban a versenyzők kis csapatokat alkottak, amelyeknek különböző feladatokat kellett megoldaniuk, köztük például a 2018-ban hatályba lépő új birkózószabályzat
alapján készült feladatsort is. Az edzőtábor mellett szombaton Csepelen rendezték a Mikulás Birkózó Kupát, ahol a Spartacus SC négy
fiatal versenyzője lépett szőnyegre. A jó hangulatú versenyen Narancsik Levente 22 kilogrammban, Jakab Roland a 26 kilósoknál lett
aranyérmes, míg Marczinkovics Kovács Keve a 35 kilósoknál második,
Virlics Anna a 25 kilósoknál harmadik helyet szerzett.
QQDomi

Szabó István, Milák Kristóf, Szalma László
– Ez az elismerés a közel
ha rm i ncéves mun ká n k
eredménye, nagyon büszke
vagyok erre, nem érdemtelenül kaptuk meg a díjat, annak ellenére, hogy mi egy kis
iskola vagyunk, nálunk egy
évfolyamban egy sporttagozatos osztály van, tehát körülbelül kétszáz gyerek az,
akikkel ezeket az eredményeket elérjük. Épp ezért
szeretnénk bővülni a tanulók létszámát illetően is, az
én dolgom, hogy megteremtsem a szervezeti, személyi
és tárgyi feltételeket, valamint támogassam az egyesületek és az iskola közötti
eredményes munkát – mondta Rozgonyi János, a Batthyány Sportiskolai Általános Iskola igazgatója.
Biró Attila, az érdi sportiskola tanára lett Pest megye legjobb testnevelője az
általános iskolások között.

láskorú férfi sportolója, hiszen az országos bajnokságokon és a nyári világversenyeken is sikert sikerre halmozott. Edzője, Selmeci Attila pedig a legjobb edzőnek
járó elismerést vehette át.
– Ez eddigi karrierem legjobb éve volt, remélem, ezt

fokozni is tudom – fogalmazott Milák Kristóf, aki elmesélte, először nem várta igazán a vb-szereplést, inkább
teherként gondolt rá és hogy
nem biztos, hogy helye van a
csapatban.
– Aztán sorra jöttek a versenyek, az ifi-Európa-bajnokság Izraelben, ahol a 100
és 200 pillangót sikerült
megnyerni, utóbbit elég jó
idővel, és váltóban is helyt
tudtam állni – mondta Milák,
majd úgy összegzett, eddigi
pályafutása során már
4–500 éremnél járhat.
– Úgy érzem, egy edző a
versenyzők teljesítményén
keresztül kerül megítélésre. Idén az úszóink és Milák Kristóf, aki a frontemberünk, olyan magasságokba jutottak el, amelyről
korábban álmodni sem
mertünk volna – nyilatkozta Selmeci Attila, hozzátéve, egy ilyen teljesítményben mások munkája is benne van.
– Magó Gábor, Ördög Gábor, Szele Dávid, Németh
Krisztina, Egerszegi Klára,
Plagányi Zsolt; szóval úgy
érzem, ez az elismerés nemcsak nekem, hanem a többi
kollégának is szól – zárta
szavait a mesteredző.
QQDomonkos

Szabó István, Selmeci Attila, Szalma László
(Fotók: pestmegye.hu/Fényes Gábor)

Az érdi együttes 33 gólt
lőtt, ami a második legtöbb a
bajnokságban, emellett csupán tizenhármat kapott, ami
a legjobb mutató. A Magyar
Kupában a legjobb 32 közé
jutott az Érdi VSE.
– Úgy vágtunk neki ennek
az ősznek, hogy a tavalyi év
elég jól sikerült, mind a bajnokságban, mint a Magyar
Kupában. Másodikak lettünk, nyolc ponttal megelőzve a harmadik Kaposvárt –
kezdte Limperger Zsolt.
– Az idei szezonnak hasonló tervekkel vágtunk
neki, tehát egy nézhető focit
szeretnénk produkálni, persze a legfontosabb az eredményesség. Úgy gondolom,
ha az öt döntetlenből kettőt,
hármat lehoztunk volna, akkor még boldogabbak lehetnénk, de így sem vagyunk
elégedetlenek – mondta,
majd a tizenhárom kapott
gól kapcsán megjegyezte, a

csapat nyitott, támadófocit
játszik, így becsülendő, hogy
ilyen kevés alkalommal vették be Kertész Ferenc és Borek Norbert kapuját.
– Nálunk sokkal nehezebb
védőt játszani, mint eg y
olyan csapatnál, amely nyolc
emberrel védekezik. Nálunk
két-három ember van hátul,
míg ellenünk mindenki megpróbál kontrára játszani,
több-kevesebb sikerrel. Mindenképp becsülendő a védők
teljesítménye. A tabellán
„második” a csapat, hiszen
azonos pontszámmal áll a
K aposvá ri Rá kócziva l,
amely csak több győzelmének köszönhetően előzi meg
az Érdi VSE-t. Kelemen Patrik nemrég úgy fogalmazott
például, hogy nem érzi másodiknak a csapatot.
– Én úgy szoktam mondani, hogy holtversenyben elsők vagyunk a Kaposvárral,
most ez a szabály, de aláír-

tuk volna a bajnokság kezdete előtt, hogy egyformán állunk az elsővel – jegyezte
meg Limperger Zsolt.
A tavaszi idényre nézve
mindenképp biztató, hogy az
érdiek a két legnagyobb riválist, a Kaposvárt és az Ajkát eg yaránt idegenben
győzték le, így a szezon második felében egyaránt hazai környezetben játszanak.
– Nehéz mérkőzés lesz
mindkettő, de nem csak ezen
a két meccsen múlik a bajnokság sorsa, hiszen a Kaposvár és az Ajka is olyan
helyeken veszített pontot,
amelyekről mindenki leírta
volna, hogy ők lesznek a
győztesek. Nálunk a BKV elleni meccsen sem gondolták,
hogy nem mi nyerünk, mégis
a BKV győzött…
Limperger Zsolt kiemelte,
hogy a legjobb mérkőzését
Felcsúton, a Puskás Akadémia FC II vendégeként vívta
az együttes, amelyet Koós
Gábor mesterhármasával
és Pál Szabolcs góljával
4–0-ra nyertek meg, míg a
legrosszabb élmény a Nagykanizsa elleni kupabúcsú
volt, amely találkozón az ér-

Limperger Zsolt: „aláírtuk volna a bajnokság kezdete előtt, hogy
egyformán állunk az elsővel”
(Fotó: Balogh István)
diek kétgólos előnyről egy
tízperces rövidzárlat után
estek ki.
A csapathoz a nyáron három új játékos érkezett, Pál
Szabolcs és Kárász Krisztián alapemberré vált, míg a
fiatal Füzér Zoltán is többször lehetőséghez jutott. De
kell-e változtatni a csapaton?

– A télen nem tervezünk
változást, legalábbis extra
nagy változásokba nem fogunk belemenni. Azt még
nem tudom, van-e játékos,
aki el akar menni, de ha igen,
akkor a helyére csak minőséget szeretnénk hozni – zárta
szavait Limperger Zsolt.
QQDomonkos Bálint

Ötvenszázalékos mérleg
Nem sikerült győztesen lezárnia a 2017-es évet a BKGVMG DSE-nek. A férfi kosárlabda NB II (harmadosztály) tizedik fordulójában a Vörösmarty Gimnázium Diáksport Egyesülete tizenöt ponttal kikapott a Dombóvártól.
A Vörösmarty Mihály
Gimnázium tornacsarnokában a Dombóvári KSE-t látta vendégül 2017-es utolsó
meccsén az érdi kosárlabdacsapat, amely annak ellenére hárompontos előnybe
került az első negyed végén, hogy a vendégek távolról rendkívül jó hatékonysággal voltak eredményesek.
De hiába a 14–11-es érdi
vezetést, a játékos-edző Valaczkay Gábor sérülés miatt nem állhatott csapata
rendelkezésére. S emiatt
meglógott a rendkívül gyors
játékot produkáló vendéggárda, amely a nagyszünetben már öt ponttal vezetett
(24–29), majd a harmadik
neg yedet is nyolc ponttal
nyerte, így a záró felvonásban a győzelemhez tizenhárom pontot kellett volna ledolgoznia az érdieknek.
Ez pedig nem jött össze,
és amikor már húszpontos
előnyben volt a Dombóvár,

akkor sikerült kozmetikázni, ám így is 72–57-es vereség lett belőle. A szezont
ígéretesen, 5–1-es mérleggel kezdő BKG-VMG DSE
visszaesett, s öt sikere mellett öt vereséggel áll a hetedik helyen.
– Meglepetésre készültünk, de sajnos reális eredmény született. A támadójátékunk, dobószázalékunk
nem úgy alakult, ahogy szerettünk volna, 57 ponttal
nagyon nehéz a mai kosárlabdában mérkőzést nyerni.
Az ellenfél jól dobott, jól játszotta saját játékát, emberfogás és zónavédekezés ellen is jól dobtak távolról, tíz
eg yforma szintű játékost
tudtak cserélni, az én kiválásommal mi pedig öt felnőtt játékossal tudtunk szerepelni – értékelt a legutóbbi, Kozármisleny elleni vereség alkalmával bokasérülést szenvedő Valaczkay
Gábor.
QQD.B.
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A Pataki-bejgli titkai
A karácsonyi készülődésnek egyik elengedhetetlen része a bejgliről való gondoskodás, akár vesszük, akár
sütjük. Nincsen karácsony bejgli nélkül, ugyanakkor
sokan tartanak is az elkészítésétől. Igaz, elég lehet egy
apró hiba, s könnyen megreped, kiszárad a tészta, oda
a nagy gonddal készített sütemény. Aki biztosra akar
menni, fogadja meg az alábbi néhány jó tanácsot, s próbálja ki idén Pataki Ádám mestercukrász kiváló receptjét.
Mint azt Pataki Ádámtól
megtudtuk, a bejgli eredetileg Szilézia vidékéről származik és ez a sziléziai kalácsfajta a 14. század óta ismert Európában. Az elma-

radhatatlan karácsonyi sütemény neve német eredetű
és eredeti hajlított, patkó
alakú formájából származik. A bejgli osztrák közvetítéssel érkezett hazánkba, és

terjedt el a 19. század második felében. Magyarországon ekkortól kezdték német
divat szerint ünnepelni a karácsonyt. Diós vagy mákos
patkó változatban is ismert.
Kezdetben családi ünnepek
süteménye volt, majd a reformkortól kezdve fokozatosan felváltotta a hagyományos karácsonyi kalácsot.
„Posonyi finom mákos kaláts” néven szerepel Czifray
István 1830-ban megjelent
Magyar nemzeti szakácskönyvében.
n NYH Testvérek munka közben. Pataki János és Ádám
HOZZÁVALÓK
Egy rúd bejgli tésztájához:
13 dkg liszt, 5 dkg vaj, 2 dkg zsír, 1,5 dkg porcukor, 1
kisebb tojássárgája, egy csipet só, egy csipet élesztő, egy kevés tej.
A diós töltelékhez:
1,5 dl tej, 1 dkg méz, 1 dkg reszelt narancshéj, 5 dkg
cukor, 2 dkg mazsola, 6 dkg finomra darált dió, 3
dkg durvára darált dió, 3 dkg édes morzsa (kekszmorzsa), ízesítéshez egy kevés fahéj és rum.
A mákos töltelékhez:
1,5 dl tej, 1 dkg méz, 1 dkg reszelt narancshéj, 2 dkg
reszelt alma, 4 dkg cukor, 2 dkg mazsola, 10 dkg
darált mák, 2 dkg édes morzsa (kekszmorzsa).
ELKÉSZÍTÉS
A mestercukrász azt ajánlja, hogy otthon mindenképpen a töltelékkel kezdjünk. Forraljuk fel a tejet a
cukorral, majd keverjük bele a többi alapanyagot

A Pataki-bejgli titka a kétszeri kenés

is, és hagyjuk kihűlni, hogy egy hideg, gyúrható
masszát kapjunk. A tészta készítésénél előbb a vajat elmorzsoljuk a liszttel, majd összegyúrjuk a többi hozzávalóval, amíg sima, nedves tésztát nem
kapunk. Pataki Ádám hangsúlyosnak tartja, hogy a
tészta kinyújtásánál ne használjunk lisztet, és körülbelül 4–5 mm vastagságú, téglalap alakú formára nyújtsuk ki az alapot. Ezután a hideg tölteléket a
kezünkkel simítsuk rá úgy, hogy 1 cm széles részt
hagyjunk a szélén, amiket visszahajtunk és jó szorosan feltekerjük. A Pataki-bejgli titka a kétszeri
kenés, vagyis mielőtt eltesszük pihenni a tésztát
néhány órára, bekenjük a tojással (egy egész tojáshoz kettő sárgáját keverünk) és miután az élesztő
hatására a száraz, hűvös helyen kicsit megrepedezik a teteje, óvatosan megszurkáljuk, majd újra lekenjük, és 190 fokon 25 percig sütjük. Szeletelés
előtt pedig megvárjuk, hogy alaposan kihűljön.

MEGJELENT A CSALÁDI LAPOZÓ ADVENTI SZÁMA!
Sztárinterjjú

Rúzsa Magdival

• KUCKÓSÍTÓ ÖTLETEK, • RÉGI KARÁCSONYUNK
HANGULATA
LAKBERENDEZÉSI TIPPEK
• EGÉSZSÉGES
ET
N
Ü
• A TÉLI SZ
A JÁNDÉKOZÁS
ÜNNEPI
ÖRÖMEI
FINOMSÁGOK

Szombathely

Érd
Veszprém

Hévíz
Zalaegerszeg
Keszthely

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

543625

Nagykanizsa

Siófok

Székesfehérvár

KERESSE VÁROSUNK ÉS A KÖRNYÉK LEGFORGALMASABB CSOMÓPONTJAIN,
KERESKEDELMI HELYEIN, ILLETVE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINKBAN!

