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Öt fiatal mesél arról, mit jelent számukra az ünnep, a karácsony. Riport
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„Nem az ajándékokról, a szeretetről kellene, hogy szóljon”
n 3. oldal

„Azt kívánom, legyen nyugodtabb az életünk”
„Nem az a jó karácsony, ami csillogvillog, hanem az, amelyik szinte fel
sem tűnik, mégis boldogan telik el” –
vallja T. Mészáros András. Érd polgármesterével ezúttal nem a várossal kapcsolatos fejlesztésekről, tervekről, hanem az otthoni ünnepi készülődésről, a
régi és a jelen karácsonyairól beszélgettünk. Arra a kérdésre, hogy mit kíván karácsonyra, illetve a jövő esztendőre az érdieknek így válaszolt: „Azt
látom mindenütt, hogy az emberek úgy
élnek, mintha mindig épp késésben
volnának. Azt kívánom, hogy ne csak
rohanjunk, hanem érezzük jól magukat, és érezzük, hogy nem kell sehová
sietnünk, nem fogunk elkésni sehonnan. Ráérünk, nem kell kapkodni, így
is, úgy is megoldjuk az előttünk álló
feladatokat, ha tíz perccel vagy két
nappal később, akkor sincs semmi baj.
Ez a fajta túlhajszoltság, ami az élet
minden területén érvényesül, nagyon
ártalmas. Nem szabad folyton versenyben lenni önmagunkkal, az idővel, a
környezetünkkel.”
n 4–5. oldal

(Fotó: Boros sándor)

Ételosztások az ünnepek alatt

A gyerekek biztonsága az első

Háromszáz doboz öröm

Januárig több helyszínen is tartanak ételosztást az
érdi városi és civil szervezetek. A Szociális Gondozó
Központ és az egyházak közös ételosztása advent első
vasárnapján indult és február végéig – vagy ha hideg
lesz, még márciusban is – tart majd.
n 6. oldal

Óvodafelújításokról, a gyorshajtás elleni intézkedésekről és egy helyreigazítási per jogerős ítéletéről is
beszélt múlt heti sajtótájékoztatóján T. Mészáros András. Mint elmondta: nagy visszhangja volt a városvezetés gyorshajtás ellen tett lépéseinek.
n 7. oldal

Körülbelül háromszáz doboz ajándék gyűlt össze a városi Szeretetcsomag akcióban. Plüssállatok, játékok,
tartós élelmiszerek, társasok, kisautók, édességek kerültek a csomagokba, de volt, aki ruhaneműt vagy épp
babafelszerelést adományozott.
n 19. oldal

MINden órában
Ünnepi hangulatba
hoztuk árainkat!

egy ingatlant.
Csatlakozz hozzánk
és add el te a következőt!
2049 diósd, balatoni út 6.
2030 érd, budai út 20. (korall ház 1.)

+36 70 454 2251
www.oc.hu

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

240993

diosd@oc.hu x erd@oc.hu x sasadoc@oc.h

236603

Arany -30%, ezüst -20%
készpénzfizetési kedvezménnyel!
Törtarany beszámítás 13.000 Ft/gr!!!
Tanácstalan? Válassza exkluzív
ajándékutalványaink egyikét!
Ha ékszer kell, Marcell kell!
Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.
ÓRA ADÁS-VÉTEL

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

Kedves Olvasóink!
Idei utolsó lapszámunk
december 19-én, a 2019-es év
első lapszáma január 9-én
jelenik meg.
2018. december 20.
és 2019. január 3. közt
irodánk zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
242019
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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.
Fogadóóra: 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 (független)
Tel: 06-20-914-4037
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com
Telefonon történő egyeztetés szerint.
6. KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP)
 06-30-211-1963
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig,
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.
7. DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP)
 06-20-571-1063
 donko.ignac@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
8. DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP)
 06-20-569-9243
 demjen.attila@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
9. FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP)
 06-20-513-7218
 fulop2004@freemail.hu
Telefonon történő egyeztetés alapján
minden hónap második csütörtökén,
18–19 óra között, Összefogás Egyesület
Székháza, Alsó u. 8.

fókusz

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 (független)
 06-20-410-7921
Telefonon történő
egyeztetés szerint.
SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-70-362-1359  szucsgabor.erd@gmail.com,
erdiszocialistak.mszperd@gmail.com. Minden hónap
második péntekén személyesen 17-20 óra között a
Polgárok Házában. Telefonos megkeresés vagy e-mail
alapján folyamatosan, mindennap.

A diákpolgármester fogadóórája
LÁZÁR EVELIN, 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
ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00, szerda
8.00-16.00; péntek 8.00-12.00.
www.eth-erd.hu
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-365-610;
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOLGÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00,
péntek 7.00–13.00.

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

HATÓSÁGOK
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: 06-23-427-410,
06-23-427-510
ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu
ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
E-mail: habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu
IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Belső fények a külső férőhelyen
Még egy felnőtt is fájón éli meg, ha nem ünnepelhet a
szüleivel. Milyen lehet a karácsony azoknak a fiataloknak, akik nem vér szerinti anyjuk, apjuk mellett nőttek
fel, nevelőszüleiktől pedig elszakadtak? Öt, 18–23 éves
fiatal mesélt karácsonyi élményeiről, arról, mit jelent
számukra az ünnep, és hogyan képzelik el az idei karácsonyt.
Van Érden egy ház, ahol
hat fiatal ember él. Más-más
városból, eltérő környezetből jöttek; van, aki egy hónapja lett nagykorú, van, aki
már huszonhárom éves,
mégis, eg y valami közös
bennük. Az, hogy mindnyájan nevelőszülőknél nőttek
fel, akikkel megromlott a
kapcsolatuk. A Fészek Gyermekvédő Egyesület 2015 óta
biztosít egy külső férőhelynek nevezett, lakhatást és
utógondozást nyújtó lehetőséget azoknak a fiataloknak, akik valamilyen ok miatt nem maradhatnak a nevelőszülői családban. A nevelőszülőség ugyanis nem
olyan, mint a vér szerinti – a
tizennyolcadik születésnapon véget ér. Ha a fiatal családtaggá vált, és szeretne
továbbra is a nevelőszülőnél
élni, akkor legfeljebb huszonöt éves korig utógondozásban maradhat nála.
Ezek közül a fiatalok közül
egyik sem döntött így: inkább a külső férőhelyet választották.
Eg y családi ház felső
szintjét lakják – alul irodák
vannak –, három szoba, két
fürdő, egy konyha, amit ők
tartanak rendben. A fiatalok
legfeljebb huszonöt éves korukig maradhatnak itt; tanulni vagy dolgozni kötelező. A lakók többsége jelenleg
esti gimnáziumba jár, mellette dolgoznak, ami nem
könnyű, mert az a tapasztalat, hogy nem mindig egyeztethető össze a munkavégzés a tanulással. Pedig ha az
utógondozás tanulói jogviszony alapján történik, akkor annak kell elsőbbséget
biztosítani, és a munkavégzést ehhez igazítani – magyarázza Csontos Éva, a fiatalok utógondozója. Vele és
öt fiatallal – Hajnival, Pankával, Peterrel, Sziszivel és
Vikivel – ültük körül a konyhaasztalt, tizenkét nappal
karácsony előtt. Mind az
öten itt szeretnék tölteni az
ünnepeket.
Peternek ez az első karácsonya a házban. Alig egy
hónapja töltötte be a tizennyolcat, a szülinapját már itt
ünnepelte. Mint mondja,
megromlott a viszonya a ne-

velőszüleivel, nem hiszi,
hogy hazamegy hozzájuk
karácsonyra, a szülőanyja
pedig „olyan, hogy inkább
hagyjuk”.
– Lesz azért ajándékozás
is, mindenki húz egy nevet –
mosolyog Peter. A fiatal srác
többet nevet, mint beszél; ebben a tanévben érettségizik,
és két szakmát szeretne szerezni. A terveiről szívesen
mesél, a magánélete „inkább
maradjon privát”.

vezzük, hogy közösen főzünk valamit. Rántott husit,
csirkét, lehet, lesz töltött káposzta is.
Panka, aki három és fél
éve lakik a külső férőhelyen,
közbeszól: neki menne a töltött káposzta – sokszor csinált az anyukájával. Kérdés,
hogy idén lesz-e rá ideje, hiszen lehet, hogy dolgozni
fog, rendszerint be szokta
vállalni a szentestéket.
Ahogy Sziszi is, aki egyébként szakács. Mivel karácsonykor nem lesz szabad,
valószínűleg nem tud együtt
sütni-főzni a többiekkel. Sziszi már „veterán”, négy évet
töltött itt.
Viki, csakúgy, mint Peter,
még nincs egy éve, hogy Ér-

a karácsonyt. Nekem ez az
ünnep semmit sem jelent.
Csak készülődni, díszíteni
szeretek. De hogy egy napig
mindenki szereti egymást,
azzal mit érünk?! – von vállat Viki. – Nem az ajándékról volt szó. Megkaptam én
mindent, amit kértem, csak
épp éreztem, hogy nem oda
tartozom. Hog y meghívnám-e őket a saját karácsonyomra? Hát persze, de
csak azért, hogy lássák, mit
értem el nélkülük. Mindig
azt mondták, hogy egy senki leszek.
Panka sem szereti a karácsonyt.
– Nem az ajándékokról,
hanem a szeretetről kellene,
hogy szóljon. Ha nem érzed,

Ezeknek a fiataloknak most a családot nem a szülők, nevelőszülők jelentik – hanem egymás
Hajnalka már több mint
egy éve él a házban. Ő a csapat „anyukája”, segíti a többieket és gondoskodik a betegekről.
– Szeretek itt lenni, jó csapat vagyunk. Néha persze az
idegeimre mennek, de akkor
is jó együtt. Tavaly is itt töltöttem az ünnepeket, az elég
kalandos volt, mert egy nagy
veszekedés miatt úgy volt,
hogy nem ülünk együtt asztalhoz. Idén nyugodtabb karácsonyra készülünk –
mondja Hajni. Arra a kérdésemre, ki süt-főz ilyenkor, a
válasz tömör volt: senki.
– Tavaly a balhé miatt ez
elmaradt, csak nasik voltak
az asztalon, de idén azt ter-

den él. Tavaly még a nevelőszüleivel ünnepelt. „Elment”
– mondja sommásan, mikor
arról kérdezem, milyen volt.
– Nem romlott meg a kapcsolatunk, nyugodtan váltunk el, a mai napig látogatom őket, csak már szerettem volna önállóan élni –
magyarázza, hozzátéve: a
karácsony igazából nem sokat jelent neki.
– Akkor már inkább a húsvét. Akkor legalább sonka
van – nevet fel. A többiek helyeselnek.
– Én vagyok az egyetlen,
aki napi szinten tartja a
kapcsolatot a vér szerinti
családjával, meg a nevelőszüleivel is. Mégis itt töltöm

hogy megkapod a másiktól… Igazából nem voltak
nálunk rosszak a karácsonyok, csak én nem szerettem. Vag y veszekedtünk,
vagy dolgoztam, és akkor
azért nem volt veszekedés,
mert nem voltam otthon. Ezzel együtt nagyon fontosak
nekem a nevelőszüleim. Ha
felnőtt leszek, és élnek még,
biztos, hogy meghívom majd
őket magamhoz.
Hajni nevelőszülei állatokat tartottak. A karácsonyok sem teltek meghitten:
akkor is meg kellett etetni az
állatokat, gondozni kellett
őket, akár szenteste volt,
akár nem, és ebből a gyerekeknek is ki kellett venniük

a részüket. Így ő sem lelte
örömét a karácsonyokban.
– Amit továbbvinnék a
régi karácsonyokból, az a
készülődés, a bejglisütés,
meg az, hogy mindig adakoztunk a kórházaknak.
Sziszi évek óta nem karácsonyozik családban; tavaly
is itt töltötte a december végét. Mint mondja, azt sem
tudja már, mi az a karácsony.
Peter ugyan családi körben élte a szentestéket, de
nem érezte jól magát.
– Úgy éltem meg, hogy a
nevelőszüleim a saját gyerekeikkel sokkal nagyobb szeretettel bántak. Én csak ott
voltam. Megkaptam az ajándékokat, de láthatóan alig
várták, mikor megyek be a
saját szobámba, és
marad a családi kör
együtt – teszi hozzá.
Csontos Éva közbeszól: en ny i re
azért nem fekete-fehér a történet –, lehet, hogy épp a vér
szerinti szülő hiánya miatt érzi mellőzöttnek magát a
gyermek, és nyilván
a nevelőszülőknek
sem könnyű. Persze, nem véletlen,
hogy az itt lakó fiatalok elkerültek a
nevelőszülőktől, de
nagyon sokan maradnak nagykorúságuk után is a családban utógondozottként.
Ezeknek a fiataloknak azonban,
akik a Fészek külső
férőhelyén élnek,
most a családot
nem a nevelőszülők
jelentik – hanem
eg y más. A hog y
Panka fogalmazott:
idén élvezni fogják a karácsonyt, mert összekovácsolódott egy jó kis csapat. Azt
is elmeséli, milyen terveik
vannak:
– Kidíszítjük a házat, lesz
fenyőnk is – igazi! –, és mi
vesszük meg rá a díszeket. A
szaloncukor már megvan.
– Mi tulajdonképpen nem
is csapat vagyunk, hanem
egy család – bólogat Hajni. A
többiek helyeselnek. Lassan
felszedelőzködünk, lemegyünk a földszinti terembe,
ahol a nagy asztalra festék,
ceruza, ecset, miegymás kerül. Kezdődhet a díszkészítés, a család első közös karácsonyára.
QQÁdÁm K.

interjú

interjú

Nem az a jó karácsony, ami csillog-villog, hanem az,
amelyik szinte fel sem tűnik, mégis boldogan telik el –
vallja T. Mészáros András. Érd polgármesterével ezúttal
nem a várossal kapcsolatos fejlesztésekről, tervekről,
hanem az otthoni ünnepi készülődésről, a régi és a jelen
karácsonyairól beszélgettünk, és arról, hogyan lehet rohanás, versengés nélkül megélni az adventet – no meg a
mindennapokat.

– Mekkora jelentősége volt
gyermekkorában az ajándékozásnak? Egyáltalán, azokban a nem könnyű időkben
mi és mennyi kerülhetett a fa
alá?

így azt csinálhatom, amit
szeretek. Örök életemben
ilyen szerencsés helyzetben
voltam: szerettem a gimis létet a Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban, ahol érettségiztem, szerettem a fényké-

– Az ajándékbeszerzés sok
családban az édesanya, a feleség feladata. Önöknél ez
mennyire van így?

hogy a karácsony nemcsak végzett, közösen kapcsoljuk ket. Még az egyébként hancsaládi ünnep, hanem Jézus fel a fényeket, és veszi kezde- gos főváros is csendessé
tét az ünnep.
születése.
vált estére a hóesésben.
Ballagtunk haza az akkori
– Hányan voltak gyerekek
– Melyik a legemlékezete- Engels – ma Erzsébet – térre a nagy csendben, a kea családban?
sebb karácsonya?
mény hidegben, ropogott a
– Hárman voltunk testvé– Nem tudok kiemelni friss hó a lábunk alatt, és
rek: a nővérem, a húgom és egyet, maga az ünnep, a fel- mindez annyira békés, anyén. Ahog y nőt- díszített fa, a várakozás, nyira ünnepi volt…
tünk, úgy múlt el ami gyerekszemmel varázsa karácsony gyer- latos. Egy család számára
– A karácsony nemcsak
meki titokzatos- nem is az a jó karácsony, ajándékokból, hanem ünnesága, és eljött az ami valamilyen szempontból pi menüből is áll. Gyermekaz idő, amikor feltűnő, hanem az, amelyik korában mi került ilyenkor az
már közösen dí- boldogan telik el. Egy kará- asztalra?
szítettük a fenyőt. csony azért mégis eszembe
Felnőttként to- jut a gyermekkoromból. Mi– Halászlé és rántott hal,
vábbvittem ezt a kor felköltöztünk a főváros- hol rizzsel, hol krumplival.
szokást: míg a lá- ba, az első ünnepem egy Az alma mindig része volt
nyom és a fiam olyan családnál telt, ahol hét valamilyen módon az étkekicsik voltak, a gyerek volt. Szenteste dél- zésnek, ahogy a dió is – a
nag y ma má k ná l utánján elküldtek minket az szebbeket becsomagoltuk,
töltötték a dél- Uránia filmszínházba, ahol és a fára akasztottuk, aztán
utánt, és mire ha- a Százegy kiskutya premi- ahogy telt az ünnep, leszedzaérkeztek, már erjét láttuk. Nemcsak a film tük, feltörtük. Ezek a hagyoállt a fa. Mikor volt emlékezetes, hanem a mányok a mai napig megmásodik-harma- főváros karácsonyi hangu- vannak, ahogy a menü is
dik osztályba jár- lata is. Három óra körül megmaradt, most is halásztak, már együtt mentünk el a moziba, akkor lét és rántott halat eszünk.
díszítettünk, és még derengett odakint, de Ez néha kiegészül töltött káT. Mészáros András köszöntöti az érdi szépkorúakat az Idősek Karácsonyán
csak addig men- mikor kijöttünk a filmről, posztával, előfordul másodajándékainkkal, g yakran az ajándékozó felé irányuló tek ki a szobából, míg az már teljesen besötétedett, napon a pulyka is, de a hal
éjfélig. Emlékszem még, mi- gesztusát. És ne feledkez- ajándékokat a fa alá helyez- felkapcsolták a kivilágítást, minden évben szerepel a kalyen titokzatos volt maga a zünk meg az ünnep vallási tük. Ez a mai napig így van: ami persze nem olyan volt, rácsonyi étlapon.
faállítás is. Huszonnegyedi- vonatkozásairól sem: mi, a fa sötétben áll mindaddig, mint most, de azért mégis
kén délután mindig átküld- gyerekek, akik rendszere- míg a családtagok külön-kü- elvarázsolt. Míg mi a filmet
– A felesége révén nem jöttek valamilyen ürüggyel a sen jártunk istentiszteletre, lön alá nem teszik az ajándé- néztük, kint leesett a hó, így tek új karácsonyi gasztronónag ymamámhoz, és mire konfirmáltunk is, átéltük, kokat. Mikor már mindenki hófehér világ fogadott min- miai szokások a családba?

– És a többi előkészületből
– díszítés, faállítás, ünnepi
menü elkészítése – mennyire Idén is a polgármester gyújtotta meg a város adventi koszorújának első gyertyáját (Fotók: Boros Sándor)
veszi ki a részét?
születtek, így mindenki a
– A szilvesztert nagyobb pész mesterséget, és szeretem Érdet, a várost, amelyért
– A fát én teszem a talpá- saját körében ünnepel. A ba- társaságban töltik?
rátainkkal hagyományosan
karácsony első napján talál– Az óévet már esztendők
kozunk.
óta otthon búcsúztatjuk a feleségemmel. Nem szoktunk
– Pihenéssel vagy inkább mulatozni, jól érezzük mautazással szereti tölteni az ün- gunkat kettesben.

dolgozhatok. Persze néha elfárad az ember, de azért van
az éjszaka, hogy kipihenjem
magamat, és a környezetem
is sokat segít abban, hogy pihenni, regenerálódni tudjak.

– Polgármester úr el tudja

– Említette a fényképezést.

nepekből hátralévő napokat?

– Nem igazán szeretek engedni a munkát az ünne- Van ideje, módja hódolni enutazni, bár három-öt napra pek alatt?
nek a szenvedélyének?
szívesen elmennék a család– A tágabb család mennyi- dal egy fürdőbe, lazítani,
– Nekem szerencsém van,
– Ez készség is, nemcsak
re tölti együtt a karácsonyt? kikapcsolódni egy kicsit. mert a munkám a hobbim is, szenvedély. A fényképezésen
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–Azt kívánom, hogy legyen nyugodtabb az életünk. Azt látom mindenütt,
hogy az emberek úgy élnek,
mintha mindig épp késésben volnának. Azt kívánom,
hogy ne csak rohanjunk, hanem érezzük jól magukat,
és érezzük, hogy nem kell
sehová sietnünk, nem fogunk elkésni sehonnan. Ráérünk, nem kell kapkodni,
így is, úgy is megoldjuk az
előttünk álló feladatokat, ha
tíz perccel vagy két nappal
később, akkor sincs semmi
baj. Ez a fajta túlhajszoltság, ami az élet minden területén érvényesül, nagyon
ártalmas. Nem szabad folyton versenyben lenni önmagunkkal, az idővel, a környezetünkkel.

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban
várjuk érdeklődését
az ertekesites.erdiujsag@
maraton.hu. e-mail címen,
vagy a 06-23/520-117es telefonszámon.
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3 Számítógépes
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3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu

Érd Megyei Jogú Város hetilapja • A Maraton Lapcsoport tagja • Impresszum:

Lapigazgató: Kiss Béla Főszerkesztő: Heffler György Felelős szerkesztő: Fekete Zoltán Szerkesztőség elérhetőségei: 2030 Érd, Szabadság tér 12. Tel.: 23/520-117
e-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu Kiadja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók
Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., e-mail: maratonkozpont@maraton.hu Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető
Megrendelés száma: É 049/2018 A lap ingyenes • Megjelenik 25 300 példányban. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft. A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot az
olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.

– Mit kíván karácsonyra,
illetve a jövő esztendőre az
érdieknek?

– Nálunk mindenki maga
veszi meg a többieknek szánt
ajándékot.

ba, az égősort is én teszem
fel, a többi díszt pedig a feleségem és a lányom. A halat
én veszem meg, és Zita készíti el. A gyerekek már nagyok, de még velünk egy
háztartásban élnek, így ők
még nem alakítottak ki külön szokásokat, hanem a mieinkhez alkalmazkodnak.

nem emlékek megörökítését
értem, hanem egy autonóm
alkotási folyamatot, képzőművészeti alkotást, ami fejben dől el – olyan ez, mint
mondjuk a matematika vagy
a géptervezés, az építészet.
Mostanában azonban nincs
időm ezzel foglalkozni. Pár
évvel ezelőtt valamelyik kollégám javasolta, hogy csináljak egy kiállítást, harmincnegyven már meglévő képpel, és egy-két új darabbal.
Lehet, hogy egyszer majd
rászánom magam, és összeállítok egy kiállítást, de ahhoz teljes figyelem kell. Máshogy nem lehet. Családi pillanatainkat megörökítő emlékképeket ma is csinálok,
százával, de az nem fényképezés.

facebook.com/erdibeta

206278

„Szerettem a gimis létet a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, ahol érettségiztem, szerettem a fényképész mesterséget, és szeretem Érdet, a várost, amelyért dolgozhatok”
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– Egy gyereknek ez mindig fontos, de nekünk a szükséges ruhadarabok is ajándéknak számítottak. Mindennek örültünk, egy pakli
kártyának, sakk-készletnek
is. Emlékszem, az egyik karácsonyra francia kártyát
kaptunk, ami különlegességnek számított akkoriban,
azt sem tudtuk, mihez kezdjünk vele, mert csak a mag yar kártyát ismertük.
Egyébként meggyőződésem,
hogy egy játéknak nem az
ára a fontos, hanem az, hogy
mennyire köti le a gyereket,
és hogy az, aki kapja, érezze

Persze ehhez előbb meg kellene oldani Nindzsa, a kutyánk ellátását. Biztos sokan vannak hasonló helyzetben – nehéz akár háromnégy napra is otthagyni a
házi kedvenceket.

– Igen, és mindenkit arra
biztatok, hogy ebben a négy
hétben próbálja felkészíteni
lelkét a karácsonyra. Sokan
ilyenkor az ajándékvásárlásra helyezik a hangsúlyt;
én igyekszem a meglepetéseket jó korán beszerezni, és
az ünnepig hátralévő hetekben lélekben is készülni a
szentestére.

hazajöttem, ott állt a feldíszített karácsonyfa, és jött a
– Polgármester úr nem Ér- Jézuska.

– Jászkiséren születtem,
hatéves koromtól Budapesten éltünk, majd 1965-ben,
ötödikes koromban költöztünk Érdre. Bár első éveimet
nem itt töltöttem, érdinek
érzem magam, hiszen gyermekkorom meghatározó részét, majd felnőttkorom teljes egészét itt éltem le. Ami
az első évek karácsonyait illeti, arra emlékszem, hogy
mindig állítottak fát a szüleim, valódi gyertyákkal, amelyeket furcsa alumínium tartókba kellett illeszteni. Csak
este gyújtottuk meg őket,
napközben nem ég tek.
Szenteste a család egybegyűlt a fa körül, karácsonyi
dalokat, zsoltárokat énekeltünk, imádkoztunk, mi, gyerekek pedig játszottunk az

– Édesanyám összetartott
minket, testvéreket, de mióta nem él, meglazultak
ezek a közös karácsonyozások. Mindhármunknak megvan a magunk családja, nő– Polgármesterként ad- véremnek már unokái is

vent idején van lehetősége
az elcsendesedésre, az ünnepvárásra?

n ÁdÁm Katalin

den született. Hol teltek az
első karácsonyai?

– A feleségem, Zita református családból származik,
ugyanazok az ételek kerültek náluk is az ünnepi asztalra, mint nálunk.

| 2018. december 19. |

Kedves Ügyfeleinknek boldog karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
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„Azt kívánom, legyen nyugodtabb az életünk”
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2019-ben is várjuk Önöket
munkaerőpiaci szolgáltató irodánkban.
2030 Érd Budai út 7/B. www.napra-forgo.hu
Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
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HÍRHASÁB

Új bíróság Érden
2019. január hó 1. napján
megkezdi működését az új
Érdi Járásbíróság. A bíróság
illetékességi területe igazo
dik a járás településeihez:
Érd, Diósd, Tárnok, Százha
lombatta, Sóskút, Törökbá
lint, Pusztazámor. Az új Érdi
Járásbíróság és az ügyészség
várhatón 2020. elején költöz
het át az új épületébe, amely
Érden, a Szabadság téren fog
felépülni. Ennek megfelelő
en módosul a Budaörsi és a
Budakörnyéki Járásbíróság
illetékességi területe is; így a
Budaörsi Járásbíróság Buda
örs, Herceghalom, Biator
bágy, Budajenő, Budakeszi,
Nagykovácsi, Páty, Perbál,
Remeteszőlős, Tök, Telki,
Zsámbék; míg a Budakörnyé
ki Járásbíróság Pilisborosje
nő, Piliscsaba, Pilisszentiván,
Pilisjászfalu,
Pilisvörösvár,
Solymár, Tinnye, Üröm, Pilis
szántó illetékességi területen
jár el. Az Érdi Járásbíróság el
érhetősége: 2030 Érd, Felső
u. 43; tel.: 0623/585900; fax:
0623/232238.

Szünidei
gyermekétkeztetés
Érd MJV Önkormányzata a
szünidei gyermekétkeztetést
– a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szó
ló 1997. évi XXXI. törvény
21/C. §a alapján – a szülő,
törvényes képviselő kérel
mére a tanév rendjéről szóló
miniszteri rendeletben meg
határozott évközi szünet
munkanapjain biztosítja a
hátrányos helyzetű és a rend
szeres gyermekvédelmi ked
vezményben részesülő hal
mozottan hátrányos helyze
tű gyermekek részére. A téli
szünet időtartama alatt 2018.
december 27., 28. és 2019. ja
nuár 2án naponta 11.30–
12.30 óra között biztosított a
szünidei gyermekétkeztetés
azon gyermekek számára,
akiknek szülei igényelték a
déli meleg étkezést. Az étke
zés helyszínei: Érdi Bolyai Já
nos Általános Iskola étkezője
(2030 Érd, Erzsébet u. 24–32.)
vagy az Érdi Szivárvány Óvo
da étkezője (2030 Érd, He
gesztő u. 2–8.) A szünidei
gyermekétkeztetés iránti to
vábbi kérelmek benyújtására
a Polgármesteri Hivatal Hu
mán Irodáján (Érd, Budai út
8.), hétfői napokon 13–18.30
óra között, szerdai napon
8–12 és 13–16.30 óra között
van lehetőség.

közélet

közélet

Sikeres évet zárt az Ipartestület

A gyerekek biztonsága az első

Idén három érdi vállalkozás is rangos elismerésben
részesült: Szalai György,
az érdi Gyurivill Kft. ügyvezetője Regionális Év
Vállalkozója kitüntetést
vehetett át, German József, a Di-Fer Kft. és Mátyus László, a Pánczél Kft.
ügyvezetője pedig az Év
Vállalkozója Díjat nyerte
el. Az Érdi Ipartestület évértékelő munkavacsoráján
őket köszöntötték és a gazdasági fejlesztések haladását is megvitatták.

Óvodafelújításokról, a gyorshajtás elleni intézkedésekről és egy helyreigazítási per jogerős ítéletéről is beszélt
heti sajtótájékoztatóján T. Mészáros András polgármester.

Az Érd és Környéke Ipartestület eredetileg a mikroés kisvállalkozók segítésére
jött létre, de az utóbbi években már egyre inkább nyitnak a nagyobb vállalkozások felé is. Ez alkalommal
nekik szerveztek évértékelő
találkozót, ahol meg vitathatták a gazdaságfejlesztési
irányokat és közös megoldásokat találhattak az őket
érintő problémákra.
– A mai este apropója az,
hogy az érdi vállalkozók közül 2018-ban három vállalkozótársunk lett Év vállalkozója. Egyikük Pest megyében, két tagunk pedig a
VOSZ országos vállalkozói
díjában részesült. Őket sze-

rettük volna ma köszönteni – mondta
el Csóli Csaba, az
Érd és Környéke
Ipartestület ügyvezető igazgatója,
aki arról is beszélt,
hogy az egyik kereskedelmi bank
felkereste őket,
hogy az ipartestületi tagsággal rendelkező nag y vállalkozásokkal kívánnak együttműködésre lépni.
A karácsonyi vacsorán T. Mészáros András polgármester is részt
vett, aki a 2018-as Csóli Csaba köszöntötte a díjazott vállalkozókat és értékelte az 2018-as év sikereit
év gazdaság fejlesztéseit ismertette a nagy- több nagy cég települjön ide, minél kevesebb időt kelljen
hiszen akkor a kis- és közép- eltölteniük a rendelőben a vávállalkozóknak.
– A városvezetés igyek- vállalkozók is egyre több rakozással. Emellett pedig
szik minden olyan munkát, helyre tudnának beszállíta- azon is gondolkodunk, hogy a
amiket a helyi kis- és közép- ni, egyre több lehetőségük munkavállalóknak ne kelljen
vállalkozók is el tudnak vál- nyílna meg ezeknek a vállal- hónapokat várniuk egy-egy
lalni, helyi vállalkozóknak kozásoknak is – emelte ki a diagnózisra, így a cégvezető
is nyugodtabb lehessen a
adni. Szerencsére az elmúlt polgármester.
Csóli Csaba elmondta, munkavállalói egészségi álidőszakban egyre többször
tudtunk élni ezzel a lehető- hogy a Szakorvosi Rendelő- lapotát illetően – hangsúlyozséggel. Ehhez természete- intézet és a vállalkozók kö- ta az ügyvezető.
sen az is kell, hogy ezek a zött szeretnének egy együttAz este folyamán a vállalcégek komolyan vegyék ma- működést kialakítani.
kozók megvitathatták sikegukat, a közbeszerzési és
– Leginkább arra vonatko- reiket, az őket érintő kérdéegyéb pályázatokon indulni zóan keresünk megoldáso- seket.
kell. A célunk az, hogy minél kat, hogy a vállalkozóknak
nQ- gyl -

Az ünnepek alatt is lesz ételosztás
Januárig több helyszínen is tartanak ételosztást az érdi zeneszó mellett, no meg szevárosi és civil szervezetek, egyházak, és nem maradhat reti a halászlevet. Nekünk,
horgászoknak jólesik a beel a karácsonyi halászlékóstolás sem.
szélgetés és az a sok szereA Szociális Gondozó Köz- coljuk a halat, péntek hajnal- tet, amit kapunk – ez ad erőt
pont és az egyházak közös ban pedig már elkezdjük ké- ahhoz, hogy továbbra is folyételosztása december 2-án, szíteni az alaplevet. Déli tassuk ezt az akciót, amit
advent első vasárnapján in- egyre elkészül a ponty ha- immár a tizenhatodik télen
dult, és február végéig – vagy lászlé, amiért sokan szoktak szerveztünk meg – tette hozha hideg lesz, még március- sorban állni minden évben. zá az elnök.
December 23-án délben az
ban is – tart. Jó tudni: az A várakozóknak tizenegy
utolsó adventi vasárnapon, órától a Tranzit zenekar, va- Érdi Fidesz tartja meg imazaz december 23-án nem lamint Szigeti Eszter és Var- már hagyományos karácsoosztanak meleg ebédet az ga Zoltán zenél, illetve éne- nyi szeretetvendégségét.
Emma utcában – helyette 21- kel, akik idén is ingyen, az Mint Antunovits Antal önén házhoz szállítják az ételt irántunk való szeretetből kormányzati képviselő, az
vállalták a fellépést – mond- akció főszervezője kérdéa központ munkatársai.
Idén sem maradhat el a vá- ta az elnök, akitől megtud- sünkre elmondta, körülbelül
rosi halászlékóstoló: 350 tuk azt is: ahogy az már ha- 120 adag sertéspörkölt kéadag hamisítatlan érdi ha- gyomány, az Érdi Pincetulaj- szül, burgonyával, uborkálászlé készül december 21- donosok Egyesülete forralt val és kenyérrel, emellett
én az Érd és Környéke Hor- borral és teával, a Pataki lesz zsíros kenyér lila hagygászeg yesület jóvoltából. cukrászda bejglivel, a Soós mával, tepertő, bejgli, alma
Mint Solti Gábor elnöktől pékség pedig kenyérrel járul és szaloncukor is, no meg
megtudtuk, a halászlét 130– hozzá a horgászok vendég- forralt bor és meleg tea.
– Ételosztásunkat a fide140 kiló pontyból főzik, amit ségéhez.
– Ahogy a nyári családi szes képviselők és bizottsági
önkormányzati pályázati
forrásból vásárol meg az napunk, ez is városi rendez- tagok, valamint T. Mészáros
vény. Mindenkit várunk sze- András polgármester felegyesület.
– Mi a munkánkat adjuk retettel, aki kötődik a hor- ajánlásaiból valósítjuk meg,
hozzá, ami nem kevés – csü- gászeg yesülethez, illetve a lebonyolításban Fülöp
törtökön hatan-nyolcan pu- aki szeret jót beszélgetni, Sándorné képviselő és több

hölgy is segítségemre lesz.
Akciónkat nyolcadik éve
rendezzük – tette hozzá Antunovits Antal.
December 25-én, az istentisztelet után, körülbelül 11
órától osztanak majd ételt a
Kálvin téri református templom kertjében. Ennek a kezdeményezésnek közel egy
évtizedes hagyománya van;
a vendéglátást a református
gyülekezet és a gyülekezethet tartozó családok finanszírozzák – tudtuk meg Erdélyi-Takács István református lelkésztől, aki elmondta azt is: mintegy 120
adag tartalmas egytálételt
fogyaszthatnak el az érkezők a felállított asztaloknál.
Ebben az évben nem tart
szilveszteri ételosztást a
Vöröskereszt érdi szervezete, januárban azonban
folytatódik tovább a Szociális Gondozó Központ és az
egyházak közös ételosztása; az első alkalomra január 6-án kerül sor, az Érdligeti Katolikus Egyházközség jóvoltából.
n Á. K.

Az Érdi Kincses Óvoda
Tállya utcai és Tündérkert
Tagóvodájának felújítási
munkálatai hamarosan befejeződnek, a gyerekek már
visszaköltözhettek, a következő évet már jobb körülmények között kezdhetik el. Néhány belső munkálat maradt
csak hátra, azokat a nyári
szünetben fejezik be, ez az
óvodapedagógusoknak és a
gyerekeknek is egy optimálisabb megoldást jelent.
Nagy visszhangja volt internetes fórumokon a város-

vezetés gyorshajtás ellen
tett lépéseinek. A polgármester kiemelte, hogy többek között a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola környékén megbüntetett autósoktól érkezett panasz.
– Mi azt gondoljuk, hogy a
legelső a biztonság. Mindenkinek a biztonsága, de úgy
vélem, hogy egy iskola környékén a gyermekek biztonságát még jobban ki kell
emelni. És még jobban ki kell
emelni a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola környé-

két, ahol már halálos baleset
is történt, korábban a zebrán
ütöttek el egy gyermeket –
hangsúlyozta T. Mészáros
András, aki azt is leszögezte, hogy folytatódnak a kiemelt közúti ellenőrzések, és
mindenki bírságot kap, aki
gyorshajtásával veszélyezteti a többi közlekedő biztonságát.
A városvezető arról is
szólt, hogy az érdi közvilágítást érte támadás nemrégiben: egy érdi lakos nyilvánosan támadta a projektet,
amelyet egyes országos hírportálok is átvettek – tévesen. A fent említett érdi lakos az üggyel kapcsolatban
valótlanságokat állított, bár
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T. Mészáros András: folytatódnak a kiemelt közúti ellenőrzések
saját bevallása szerint nem
pontosan ért a témához.
– Az ügyben helyreigazítást kértünk, nemrég meg is
született a jogerős ítélet,
amely igazolja, hogy a két
országos hírportál nem állított igazat – mondta el a polgármester, aki hozzátette,
hogy ennek fényében a jövő-

ben nem kívánnak ezeknek
a hírportáloknak nyilatkozni, mert, mint mondta „hiába
is tennék”.
A polgármester a tájékoztatón hangsúlyozta, hogy a
városvezetés továbbra is
Érd fejlesztésével foglalkozik, mert „ez az itt élők érdeke”.
Q -gyl-

Megvannak az új diákreferensek
Az Ifjúsági Önkormányzat képviselői beosztották, kire
milyen feladatok hárulnak a tanévben. A diákreferenseket egy sajtótájékoztató keretében mutatta be a diákpolgármester, Lázár Evelin, a diák-alpolgármesterek pedig
ismertették a következő év prioritásait.
Varga Dorina diák-alpolgármester felel majd a sajtókapcsolatokért, Albert
Alexa diák-alpolgármestert
az ifjúsági és kulturális
ügyekért felelős referenssé
választották. Diós Gabriella testületi titkár és jegyzőkönyvvezető lett, Hoffer Virág a városi és testvérvárosi kapcsolatokért felel majd.
Hedlitska Dorina diákjogokért és diák-érdekképviseletért felelős referens,
Apáti Zsófia a sport- és

egészségügyért felelős referens, míg az Ifjúsági Önkormányzat idei egyetlen fiú
képviselője, Hagyba Dominik környezetvédelemért
felelős referens lett.
Lázár Evelin diákpolgármester a sajtótájékoztatón
kiemelte, hogy mindhárom
középiskola programtervéből válogattak ötleteket a
programpontok közé. Ahogy
az előző években, úgy idén is
600 ezer forinttal támogatták a szalagavató bálok te-

rembérlését, ezek a programok sikeresen le is zajlottak
mindegyik iskolában.
– Jövőre ünnepli Érd várossá nyilvánításának 40.
évét, ezért ennek alkalmából
fotópályázatot indítunk februárban – ismertette a tájékoztatón Albert Alexa diákalpolgármester.
1,5 millió forint támogatást kap a Live Street Art
program és 1 millió forintot
a kertmozi létesítése, amelynek célja a diákok közötti
közösségépítés.
Az általános iskolások
körében már hagyomány az
IFÖ által támogatott készségfejlesztő program, amit
januárban indítanak el 2,5

Útépítés és iskolafejlesztés jövőre is
A következő évben is a prioritások között szerepel az
utak és az iskolák fejlesztése. Az idei év mind politikailag, gazdaságilag, mind közéleti szempontból sikerekben gazdag volt – mondta el évértékelő sajtótájékoztatóján Aradszki András országgyűlési képviselő.
Aradszki András idei
utolsó sajtótájékoztatóján a
2018-as év sikereit foglalta
össze és kijelölte a következő év fejlesztéseinek útját
is. A politikai sikerek közül
a Fidesz–KDNP kétharmados választási győzelmét emelte ki.
– Sok szempontból érdekes volt ez a választás, elsősorban azt mutatta meg,
hogy az emberek bíznak a
Fidesz–KDNP-ben, bíznak
abban a jól átgondolt és hatékony gazdaságpolitikában,
amelynek hatására az or-

szág stabil gazdasági helyzetbe került, amelynek köszönhetően 5 százalék alá
csökkent a munkanélküliség
aránya – hangsúlyozta az
országgyűlési képviselő, aki
azt is hozzátette, hogy nőttek a reálbérek és a foglalkoztatottsági arány is javult.
Aradszki András Érd fejlődésével kapcsolatban a
Modern Városok program
si kerességéről beszélt,
amelynek köszönhetően óvodák épültek, újultak meg, iskolák fognak épülni, egészségügyi intézmények újul-

tak meg és épülnek, elkészült a rendőrség, megvan a
helye és hamarosan elkezdődik a bíróság épületének
beruházása, emellett folytatódik a főbb útvonalak fejlesztése.
– A felszíni vízelvezetés
gerincének kivitelezése a végéhez közeledik, a szükséges tározók elkészítésére
megvan a fedezet és ez a
munka is folyamatban van.
Hátravan még a balesetveszélyes csomópontoknak a
megépítése, de ennek is
megvan a fedezete, miként
megvan a pénz az Egységes
Szociális Intézmény megépítésére is. Úgy gondolom,
hogy ha ezeket nézzük itt
Érden, akkor méltán lehetünk büszkék teljesítmé-

Mindenki igyekszik kivenni a részét a feladatokból
millió forintból. Az úszóbérleteket is januárban sorsolják, a korábbi nagy érdeklődésre való tekintettel idén
több bérletet vásárolnak.
- A középiskolai stúdiók
fejlesztésére intézményenként 200 ezer forint jut. Az
elmúlt évektől eltérően pályázni most más formában

kell – a változásokról értesítjük az intézményeket. A legkisebbekre is gondolva óvodai faültetést szervezünk
minden érdi óvodában és reméljük, ezzel sikerül hagyományt teremtenünk – mondta el Varga Dorina diákalpolgármester.

nyünkre, amihez persze kellett az is, hogy megfelelően
támogassanak minket a polgárok – emelte ki a képviselő, hozzátéve: – a jövő év legfontosabb feladata az úthálózat jobbá tétele, a lakóutakra is szeretnénk pénzt szánni. Az egészen biztos, hogy a
2020-as költségvetésbe mindenképpen bele akarom rakatni, ennek a politikai előkészítését én már megkezdtem. A további fejlesztések
között az iskolák állapotának javítása is szerepel,
amin, mint mondta, a következő évben is dolgozni fog.
Az országgyűlési képviselő a munka törvénykönyvének módosítása kapcsán elmondta, hogy nagy ellenállásba ütközött a döntés, ám
az ellenzék valótlanságokat
állít, ami sokak számára félreérthető lehet.

– Jogászemberként azt elmondhatom, hogy az az általános szabály, amely a munkabér kifizetésének rendjéről szól, az nem változott. A
túlóráért kapott ellenérték a
munkabérrel egyenrangú, a
munkabér része. Ebből következik, hogy nem lehet
visszatartani ezt a munkabért jogszerűen három évre,
hanem a következő esedékesség napján ki kell fizetni
a munkáltatónak – hangsúlyozta a képviselő.
A Családok Éve kapcsán
arról is szólt, hogy sokan kitöltötték a családok védelmére irányuló Nemzeti Konzultációt: mint mondta,
ezekből a válaszokból szűri
le a kormány, hogy mely családtámogatási intézkedések
segítenék leginkább az embereket a továbbiakban.

QQGyőri
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De akkor hol vannak?
Enrico Fermi fizikus mások mellett Teller Edével ebédelt, amikor föltette a híressé vált kérdést: „De akkor hol
vannak?”. Mármint a Földön kívüli civilizációk. Hiszen
az Univerzum életkora és hatalmas számú csillaga azt
feltételezi, hogy a földön kívüli élet általánosan elterjedt
kell hogy legyen.
Hogyan lehetséges hát,
hogy még soha, semmilyen
bizonyítékot nem talált az
emberiség más civilizációk
létezésére? Lényegében ezt
nevezik Fermi-paradoxonnak, aminek kapcsán az
Érdi Csillagászati Klubban
Keresztes Miklós beszélt a
Földön kívüli civilizációkkal
kapcsolatos kutatásokról és
azok eredménytelenségéről.
Forró téma volt ez mindig,
Giordano Brunót azért égették el máglyán, mert elsőként vetette föl, hogy a csillagok lehetnek távoli napok is,
amelyek körül lakott bolygók keringhetnek. Természetesen az érdeklődés csak
fokozódott a technika fejlődésével, még speciálisan az
idegen civilizációkkal foglalkozó tudomány is kialakult: a SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence,
azaz a „földön kívüli intelligencia keresése”).
Nagy lendületet az óriási
rádiótávcsövek megépítésével vett a bizonyítékok keresése. Az első komolyabb kísérletet 1960-ban folytatták,
az úgynevezett Ozma-terv
keretében: két közeli, a Naphoz viszonylag hasonló csillag megfigyelése folyt egy
rádiótávcsővel, aztán 1963ban megépült a kifejezetten
a SETI-kutatásokra tervezett Big Ear (Óriás Fül) rádiótávcső, amellyel 1998-ig

hallgatóztak a világűrbe,
várva az „égi jelre” – valós
és értékelhető eredmény nélkül, így aztán a hatalmas
műszert elbontották, s a helyén golfpályát létesítettek.
A Fermi-paradoxon alapja
egyébként „a méretek érve”,
amely szerint a Tejútrendszerben található csillagok
becsült száma 250 milliárd,
és ez a szám 70 trilliárd a világegyetem látható részére
vetítve. Még ha elhanyagolható is lenne az intelligens
élet jelenlétének aránya az e
csillagok körül keringő bolygókon, akkor is nagyszámú
civilizációnak kellene léteznie akár a Tejútrendszeren
belül is. Az állítás feltételezi,
hogy a Föld nem különleges,
csupán egy bolygó a sok közül, amelyre ugyanazok a
szabályok, hatások vonatkoznak, mint bármelyik másik világra.
Jó, de akkor hol vannak?
– hangoztatják makacsul a
kétkedők. A kérdéssel kapcsolatban még tudósi körökben is minimum háromféle
nézet létezik: akik kategorikusan tagadják, hogy létezne Földön kívüli civilizáció,
akik azt mondják, hogy ilyeneknek létezniük kell, és
akik szerint az idegenek
már most is köztünk vannak, csak nem fedik föl magukat.
nQM. Nagy

Művészi portalanítás
Az utóbbi időben többször
volt részünk az élményben – jobbára a városi
könyvtár programjain –,
hogy unalomig szavalt
verseket hallhattunk a
megszokottól gyökeresen
eltérő előadásban. Legutóbb Für Anikó színművész döbbentett rá bennünket, hogy valószínűleg
téves fogalmaink voltak
eddig a versmondás mibenlétéről.

Für Anikó valójában nem
is tartja magát versmondónak, a közönség is sokkal
inkább énekesnőként ismeri, persze a rendszeresen
színházba járók másként is.
Az, hogy a mostanihoz hasonló estre egyáltalán vállalkozott, annak köszönhető, hogy társulatával, az
Örkény István Színházban
Anyám tyúkja címmel két
versválogatást is színpadra
állítottak, divatos kifejezéssel élve, újragondolva a műveket, éppen a legismertebb, jobbára a diákoknak
kötelező költeményekből.
– Megpróbáltuk lerángatni ezeket a műveket az
unalom poros piedesztáljáról, a verseknek a zsigeri értelmét ig yekeztünk
megtalálni, s úgy előadni
azokat, hog y ne csak a
vájtfülek értsék, hanem
mindenki. Mert, ha az életnek nem csak a felszínén
akarunk mozogni, akkor
szükségünk van a versekre. A közönség visszajelzései alapján jó úton járunk
ezekkel az előadásokkal –

Für Anikó a versek zsigeri értelmét igyekszik megtalálni
nyilatkozta lapunknak a
művésznő.
Ezt alátámaszthatja az
érdi est közönsége is, hiszen aligha hallottunk
még ennyire természetesen elmondott, mit elmondott, eljátszott költeményeket, de lehet, hogy az
elmesélt kifejezés illik
legjobban erre a stílusra,
hiszen József Attila híres
Altatója tényleg nem más
– döbbenünk rá –, mint
egy fáradt anya panasza
arról, hogy fiacskája nehezen szenderül álomra;
hogy a Héja-nász az avaron Adytól maga a nyers
szenvedély. De ugyanígy
nyert új értelmet a többi
vers, Weöres Sándoré, Határ Győzőé és újra József
Attiláé; nem is értjük Für
Anikót hallgatva, hogyan
lehetséges, hog y eddig
nem így dekódoltuk ezeket
a sorokat.

Na és a dalok! Mert ugye
Für Anikó immár három
nagylemezes énekesnő is,
nem véletlen, hogy föltett
szándéka volt meggyőzni
minket, hogy egy igazi, míves dalszöveg is lehet költészet. Sejtettük ezt mi magunk is, s gondoltunk mindjárt Cseh Tamásra, hogy
aztán halljuk is egy-egy
strófáját versként. Azt persze el kell árulnunk, hogy a
művésznő viszonyát a dalszövegekhez ugyanaz a Bereményi Géza határozza
meg – mindhárom lemezének ő a szövegírója –, aki
Cseh Tamásnak is költötte
egy egész nemzedék életérzését meghatározó dalait.
Így hát az már magától
értetődő volt, hogy az est
karácsonyi hangulatú zárásaként egy Bereményi
acapellát – dalt, költészetet és éneket – kaptunk
egyben.
n mnp

Lélekrajzok és érzelemutak

Jelentésnek, beszámoló
nak is nevezhetjük a X.
Érdi Művésztelep alkotá
saiból a városi galériában
rendezett kiállítást. Tizen
négy alkotó – Aknay János,
Csetneki József, Eőry
Emil, dr. Hudák Mariann,
Kalocsai Enikő, Karsch
Manfred, Kéri Mihály, Ko
vács Johanna, Puha Fe
renc, Fritz Rautner, Somo
gyi György, Sz. Varga Ág
nes, Székács Zoltán, Wro
bel Péter – munkájának
esszenciája, összegzése a
tárlat, ami bepillantást en
ged abba, mi foglalkoztatta
az alkotókat abban a nyári Aknay János: Emlék
két hétben.
Ezt emelte ki megnyitójáEzeket az alkotásukat lát- ban Novotny Tihamér műhattuk már a művésztelep vészeti író is, akit úgymond
nyílt napján a műtermekben megigézett a tárlat összetara többi alkotás között, még tó ereje, a művek kicsiszolt
frissen, festékszagúan, de egymásra hangoltsága, arámint tudjuk, egy kiállítás nyos összecsengése. Ebből
soha nem egyes festmények következően a kiállítás leghalmaza csupán. A képeket főbb erényének a megszólító
válogató, a falakon elrende- erőt tartja, ami leginkább
ző új minőséget hoz létre, színeken keresztül jut el a
olyan látványt, ami túlmutat közönséghez: „A hideg és
az egyes műveken.
meleg, a kék és vörös, a feke– Magam is meglepődtem, te-sárga, fekete-rózsaszín,
amikor kiválogattam száz- fekete-fehér, sötét és világos
nál is több alkotásból a be- tónusok gazdag váltakozámutatandó huszonnyolcat, sa, köztük egy-egy zöld vagy
hogy milyen jó anyag szüle- szürke képhangulat méltótett – mondja Kéri Mihály ságteljessége – valósággal
festőművész, a művésztelep megbabonázzák a nézőt.”
és a galéria vezetője –, igaUgyanakkor – hangzott
zán méltó a tizedik évfordu- még el az elemzésben –, „ha a
lóhoz, kitettek magukért az szemlélő egyenként kezd bealkotók. S noha nem volt te- lemerülni a képfelületek sumatikus megkötés, a kész gallta technikai és módszertárlatot végignézve érezni, tani miliőbe, lélekrajzokba,
hogy itt egy összeszokott kö- személyiségjegyekbe, érzezösség munkáival állunk lemutakba, szellemi várkasszemben.
télyokba, akkor megint csak

változatos, egymással feleselő, egymással élő párbeszédet folytató festői karakterisztikumokkal találkozik.”
Ezek mind-mind arról győznek meg bennünket – szőtte
tovább a gondolatot Novotny
Tihamér –, hogy a művészi
sors kifejezhetőségének és
átélhetőségének másik legfőbb eszköze az anyag rejtett
lelke, szíve. Ezeken a felületeken kaphatjuk meg azokat
az értesüléseket, amelyekből
azt szűrjük le magunknak,
hogy értjük – még akkor is,
ha a jelen művészek többsége
nem érzelmei, vajúdásai mágikus és misztikus folyamatát tárja a szemlélők elé, inkább mértani jelbeszédben
fogalmazza meg lelki és világnézeti önmagát – az alkotó beállítódottságát, problémaavilágát, netán még a
szándékát is.
A kiállítás 2019. január 20ig látogatható.
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Irka téli estékre
Az elkövetkezendő hetekben érdemes a kezünk ügyé
ben tartani az IRKA folyóirat decemberi számát, hogy a
karácsonyi készülődés idején, amikor nincs időnk vagy
energiánk nagyobb lélegzetű olvasmányokra, elővehes
sük, s egyegy verssel, novellával tegyük tartalmassá a
szusszanásra szánt perceket.
Szokásosan gazdag tartalom prózából és versből, az
utóbbi kínálata főleg a télről,
a hóról, a karácsonyról, a békességről szól csöppnyi szókimondó erotikával fűszerezve, szóval találunk mindent a
lapokon hideg téli estékre.
A Bemutatkozik rovatban
ezúttal Adelmann Anna vall
magáról, akinek festményei
és rézkarcai jelenleg is láthatók a Parkvárosi Közösségi
Házban, s természetesen ő
illusztrálta a jelen lapszámot. A prózaíró Magyarádi
Ágnes írásait előbb ismertük,
minthogy bemutatkozásra lehetősége lett volna, hiszen
ebben a lapszámban A könyvtáros című folytatásos művének már az utolsó részét olvashatjuk. Amolyan muszájíró ő, ahogyan magát nevezi,
olyan, akinek nincsen más
választása: írnia kell, érezni
is ezt, hiszen önvallomása is
hordozza egy igazi novella
minden ismérvét.

Könnyű dolga lesz annak,
aki a távoli jövőben az IRKA
és a Poly–Art alapítvány történetét akarja majd földolgozni, még akkor is, ha esetleg az összes számítógép
(f)agyhalálra ítéltetik, mert
ezek az IRKA-számok pontos és részletes dokumentációját adják e közösségek
minden megmozdulásának
– könyvbemutatóknak, tárlatoknak, kirándulásoknak,
felolvasásoknak.
Az idei utolsó szám szerkesztői nem feledkeztek meg
a húsz évvel ezelőtt elhunyt
dr. Tállai Katalinról sem. A
Poly–Art Alapítvány alapítójára, a képzőművészet, az
irodalom iránt elkötelezett
orvosra Somfai István, a
kuratórium elnöke és
Karsch Manfred festőművész emlékezik, céljai előtt
azonban a leghitelesebb tisztelgés a két évtizede működő
alkotóközösség.
n –y–
235624
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nQM. Nagy Péter

PÉ-TA

Sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánunk!
240999

8

PEUGEOT PÉ-TA MÁRKAKERESKEDÉSEK

Kovács Johanna: Viadal után

M7: 2030 Érd, Iparos u. 28. Tel.: 23/521-120
M6: 2030 Érd, 6-os Fő út 23.km Tel.: 23/521-620
www.peta.hu
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ADVENTI HANGVERSENY

MEGHIVÓ

2019.
január 6.
Rorate Caeli
Attila
l - Szász
Örök Té k vetítése
filmjéne

AZ ÉRD-ÚJVÁROS JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN,
2018. DECEMBER 23-ÁN A 18 ÓRAI MISE ALATT AZ

Érd-Újváros Jézus Szíve Plébánia
Énekkara énekel.
Orgonál Honvári Károly.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat

Közérdekű felhívás

Szociális Gondozó Központ – Érd

Érd Kiváló Sportolója Díj
Érd Kiváló Sportcsapata Díj

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ, Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ
szervezeti egységvezető munkakör betöltésére.
1–3 év szakmai tapasztalat; 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: 2019.
január 7. 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 azonosító számot:
1/605/2018, valamint a munkakör megnevezését: szervezeti egységvezető; 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: 2019.
január 11.

3.990 Ft/m2

Karácsonykor

HELYETT

3.490 Ft/m

MINDEN
FORINT

NY
KEDVEZMÉ

Ballade Barro tölgy

241167

Hubert Parketta Kft.
2030 Érd, Budafoki út 14.
+36 23/375-833

2018. 12. 07. 12:09

49890

8 mm
160 mm

MVM_Szepmuveszeti_plus_212x298.indd 1

2

K
AJSZEÁNGÉLDÉ
YLÉC

SZÁMÍT

12,54
%

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: 06/23/522-344 telefonszámon, havril.karoly@erd.hu.
A benyújtás határideje 2018. december 21.
Sport és Ifjúsági Bizottság

Svédpadló

ÉS ALÁTÉTFÓLIA!

Ballade Moreno tölgy
8 mm
160 mm

49891

Svédpadló

Érvényes: 2018. november 1.- december 31.-ig, vagy a készlet erejéig.
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.

www.hubertparketta.hu

225657

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői
megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Hivatalnok utca 42.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szervezeti
egységvezető irányítja és ellenőrzi a fogyatékos
személyek rehabilitációs intézményének szervezeti
munkáját. Bővebben 1/2000(I.7) SzCsM-rendelet
határozza meg.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, bővebben az
1/2000(I.7) SzCsM 3. számú melléklet; legalább

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
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műsor

Megtekinthető december 20-ig

KLUBÉLET
Meridián torna
Minden hétfőn és kedden 9 órakor
2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek
zárva; kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütörtök
12–19 óráig. A pénztári nyitvatartáson kívül
az előadások előtt 1 órával!

PROGRAM

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Poly-Art Alapítvány iparművészeti
kiállítása

Körmendy Zizi fotókiállítása
Megtekinthető január végéig

Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor

Irodalomkedvelők klubja

SZERDÁNKÉNT
Senior torna

„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig
Klubnap, felolvasás
Január 11-én, pénteken 15.30 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.
2 2018.12.03.
14:37:18

Tel.: 06 23 746 118
kozossegihaz@szepesmk.hu

TÁRLAT
Két festő a természetről

Wenszky Ágnes és Kovács Mátyás közös
kiállítása
Megtekinthető január 23-ig

A belépés ingyenes
December 20-án, csütörtökön 19 órakor

9 órakor

Zumba

Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

PROGRAM
Szirmok Női Kar adventi koncertje

HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna

Guzsalyas kézimunka szakkör

Dósa László fotókiállítása
A tárlatot megnyitja M. Nagy Péter újságíró.
Közreműködik Bognár Magdolna, Szeidlné
Gönczöl Tímea, Joó Katalin
Január 11-én, pénteken 18 órakor

Szász Attila filmjének vetítése
Január 6-án, vasárnap

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Toscan hangulat
Erd_B2_A5_VELENCE.ai

„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig

ELŐZETES
Madarak

EMLÉKNAP AZ ELHURCOLTAKÉRT
Örök tél

Megtekinthető december 20-ig

Szövőszakkör

ÜNNEPI ZÁRVATARTÁS
December 21. és január 6. között a
Közösségi Ház zárva tart

Így tedd rá!

ELŐZETES
Textilszobrász workshop

Január 12-én, szombaton 9 órakor

Irány a gimi!

18.30 órakor

Egy nem hagyományos matematikakönyv
bemutatója
Január 12-én, szombaton 14 órakor

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

Kerekítő

Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45 órakor

Szenior Örömtánc
14.30 órakor

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor

beszámolója. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött a PKH elérhetőségein
Január 12-én, szombaton 17 órakor

Streck Dániel könyvbemutatója
Január 19-én, szombaton 16 órakor

Ökofilmklub

TÁRLAT
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Érd 775

Mindennapi élet Érden a 13–16. században

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus
újraolvasva

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

Január 26-án, szombaton 16 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
8.30 órakor

Ringató

9.30 és 10.15 órakor

Meridián torna

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036

A részvétel ingyenes
14 órakor

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

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR

Téli foglalkozás

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

Január hónapban

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Nagy diamesélős délután

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
Karácsonyváró foglalkozások
December hónapban

Január 14-én, hétfőn 18 órakor
A belépés minden rendezvényünkre
ingyenes! Foglalkozásokra csoportokat
csak előzetes egyeztetés után tudunk
fogadni. Kérjük, hogy legalább két héttel
előre kérjenek időpontot, azon részleg
e-mail címén, telefonszámán vagy
személyesen, ahol a foglalkozás
zajlik majd. Segítségüket és
megértésüket köszönjük!

2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR

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

kiszállással.

magazinban!

Dr. Fekete Balázs

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével nyitva
10–18 óráig

VERNISSZÁZS
A X. Érdi Művésztelep kiállítása

19:00 Illényi Katica és vendégei
koncertfilm 2. rész

CY

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

Gazdikereső

Terjesztési területeinken minden postaládába ingyenesen juttatjuk el.

CMY

K

Megjelenések: havonta

2019. FEBRUÁR
10.
VASÁRNAP 19:00
ÉRD ARÉNA
2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.

Információ:
www.erdarena.hu, info@erdarena.hu, Tel.: 06 23 361 431

VÁLASZTOK

DUÁLIS KÉPZÉSBEN
12. oldal

242021

Online jegyértékesítés: www.jegymester.hu

Mobil:
TRENDEK AZ
06-20-345-5110 (Csere Orsolya) ÁLLÁSPIACON
Telefon: 06-23/520-117
E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
EGYETEMET
HOL KERESSÜNK MUNKÁT?
4. oldal

241046

AZ EXPERIDANCE
TÁMOGATÓJA:

Fido kedves, békés, 10 éves skót
juhász keverék kutyus, ivartalanított kan. Eddig kertes házban
élt, ahol be is engedték, de kint
is jól érzi magát. Idegenekkel
előfordul, hogy bizalmatlan, de
hamar megbarátkozik. A többi
kutyával is jól kijön.

Elérhetőségek: 2030 Érd, Szabadság tér 12.

DEcEMbEr 26., SZErDA

Konyhabútor Készítése

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

MY

DEcEMbEr 25., KEDD

19:00 Egy nap a világ – Madeira
útifilmsorozat
19:55 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:10 JAZZ
MAKÁM ADVENT ÉS KARÁCSONY 2017
20:40 Vámos Miklós beszélgetős műsor
52. rész 2002
Boldizsár Ildikó író
22:25 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
Érdi VSE–MÉNFŐCSANAK ESK
00:05 Műábránd
INTERVALLUM KALMÁR JÁNOS
szobrászművész kiállítása a REÖK
Palotában Szegeden
00:40 Az 1876-os ősrégészeti kongresszus
érdi kirándulása
Ismeretterjesztő film
01:05 Tűzijáték

Y

CM

DEcEMbEr 24., HÉTFŐ

19:00 Egy nap a világ – Seychelles szigetek
útifilmsorozat
19:25 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:40 2018–2019. Magyar-kupa-selejtező
ÉRD–DVSC SCHAEFFLER
20:50 Illényi Katica és vendégei
koncertfilm 1. rész
21:55 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:25 bibliai Szabadegyetem 39/90. rész
23:15 Fogadó-óra
23:45 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:00 Érdi Szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 11.
00:25 Tűzijáték

Megtekinthető január 20-ig

0620/981-6474

Megjelenik Pest megyében: Budaörs,
Törökbálint, Százhalombatta, Diósd,
Tárnok, Sóskút településeken.

M

Kortárs szépirodalmi művek

Veszettség
elleni
védőoltás,

Hirdessen Ön is a

C

2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő, szerda csütörtök: zárva
Kedd: 10-től 18 óráig
Péntek: 9-től 17 óráig

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR

Cseh Péter fotókiállítás megnyitója

18.30 órakor

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ

Január hónapban

Január 19-én, szombaton 18.30 órakor

Zumba

ZENEI KÖNYVTÁR

Adventi könyvválogatás
December hónapban

Hely- és sporttörténeti kiállítás
Tél a Spitzbergákon
Kércz Tibor természetfotóinak vetített képes Szabadulás nélkül

8.30 órakor

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

ÜNNEPI ZÁRVATARTÁS
December 23-26-ig, valamint december
29. és január 2. között könyvtárunk
minden részlege ZÁRVA tart.
A Parkvárosi Fiókkönyvtár,
a Jószomszédság Könyvtára és a Zenei
Könyvtár december 23. és január 2.
között végig ZÁRVA tart.

182351

KAMARATEREM
Poly-Art Alapítvány csoportos
kiállítása

Gerinctréning
15 órakor

168178

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés

50 felett is mozgékonyan

| 2018. december 19. | 13

Coca kedves, emberekkel és
kutyákkal is barátságos, közepes-nagy termetű, ivartalanított kan kutyus, eddig kertes
házban élt, ahol be is engedték. Embercentrikus kutya, eredeti gazdája sajnos elhízlalta,
néhány kilót le kell adnia.

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

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

20:05 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
20:20 Mozgás sportmagazin
20:50 bibliai Szabadegyetem 40/90. rész
21:40 Kányadombi indiánok
magyar játékfilm
22:45 Sztárportré 175. rész
22:15 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
23:45 Fény-kép kulturális magazin
00:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:30 Érd középkori temploma
ismeretterjesztő film
00:55 Tűzijáték

DEcEMbEr 27., cSÜTÖrTÖK

19:10 Újévi hangverseny
1. rész
19:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
20:05 Sztárportré 176. rész
21:05 2018–2019. Magyar-kupa-selejtező
ÉRD–DVSC SCHAEFFLER
22:15 Kempo sportmagazin
22:30 Kor Kontroll Percek 26. rész
Ne félj a ráktól!
22:55 Fény-Kép kulturális magazin
23:25 Érdi Szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 12.
23:55 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
00:25 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:50 Tűzijáték

DEcEMbEr 28., PÉNTEK

19:00 Újévi hangverseny
2. rész
19:35 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
20:00 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:30 Kor Kontroll Percek 26. rész
Ne félj a ráktól!

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

20:55 Világjáró esték
1. rész Tasmánia
21:30 Érdi Jazz fesztivál 2018
Balázs Elemér Group
22:55 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:25 Fény-Kép kulturális magazin
23:55 Mozgás sportmagazin
00:25 Érdi Szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 14.
00:55 Tűzijáték

DEcEMbEr 23., SZOMbAT

19:00 Újévi hangverseny
3. rész
19:30 Kor Kontroll Percek 26. rész
Ne félj a ráktól!
19:55 Fény-Kép kulturális magazin
20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 177. rész
21:25 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 Illényi Katica és vendégei
koncertfilm
23:00 bibliai Szabadegyetem 40/90. rész
23:50 Tűzijáték

DEcEMbEr 24., VASÁrNAP

19:00 Újévi hangverseny
4. rész
19:35 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:05 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:35 Fény-Kép kulturális magazin
21:05 Világjáró esték
1. rész Tasmánia
21:40 Érdi Jazz fesztivál 2018
Balázs Elemér Group
23:05 Mozgás sportmagazin
23:35 Fény-Kép kulturális magazin
00:05 Érdi Szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 2.
00:35 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
01:05 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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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ,
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a család- és
gyermekjóléti központ szociális szakembere/munkatársa, aki az adott járás illetékességi területén
látja el a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó, hatósági intézkedést megelőző és követő
segítő tevékenységet, biztosítja a szolgáltatási
tartalmakat.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, szociális munkás,
szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás
konzultáns, családterapeuta, gyermek- és ifjúságvédelmi oklevéllel rendelkező óvodapedagógus,
tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai
előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár; 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.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Házi segítségnyújtás
házi gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: a
gondozást-ápolást igénybe vevő személyek
önálló életvitelének fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő biztosítása; a speciális
szakmai és közegészségügyi előírások betartásával területi gondozási feladatok ellátása;
személyes higiénével kapcsolatos feladatok, a
gondozási környezetében végzett feladatok,
élelmezés, egészségügyi ellátási feladatok.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, általános ápoló és asszisztens, szociális gondozó
ápoló OKJ; 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.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ, 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 „Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, általános ápoló és asszisztens, szociális gondozó
ápoló OKJ; magyar állampolgárság; büntetlen
előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs
levél; iskolai végzettséget igazoló 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.

hirdetmény
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
január 2. 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:
1/603/2018, valamint a munkakör megnevezését:
esetmenedzser; 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 lehetséges; az érvényes pályázatot
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson
vesznek részt; azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
január 4.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 28. 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: 1/597/2018, valamint a
munkakör megnevezését: házi gondozó; 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
végzettséggel lehetséges; az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
december 31.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 28. 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: 1/598/2018, 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, amelyek hiánytalanul
kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt
feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
december 31.

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

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Egynapos sebészet
adminisztrátor munkakör betöltésére.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Védőnők
körzeti védőnő munkakör betöltésére.

PÁLYÁZATOT HIRDET

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: járóbetegek
ellátásával kapcsolatos dokumentációk vezetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium;
járóbeteg-ellátásban szerzett, legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat; felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP; büntetlen előélet.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
december 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Fodor Károlyné intézetvezető
főnővér nyújt, a 06-20-324-5657-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével
(2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 4914/KSZK/2018, valamint a
munkakör megnevezését: adminisztrátor; elektronikus úton Fodor Károlyné intézetvezető főnővér részére a titkarsag@erdirendelo.hu e-mail
címen keresztül; személyesen Fodor Károlyné
intézetvezető főnővér részére, Pest megye, 2030
Érd, Felső utca 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
december 28.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: a
49/2004. (V.21.) ESzCsM-rendeletben foglaltak
szerinti területi védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola; körzeti védőnő,
ill. pályakezdők – 1 év alatti szakmai tapasztalat;
felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP;
büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: jó szintű gyermekközpontú gondolkodásmód, empátia.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
december 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakálné Dimov Mariann vezető
védőnő nyújt, a 06-30-5711-427-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével
(2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 4917/KSZK/2018, valamint a
munkakör megnevezését: körzeti védőnő; elektronikus úton Szakálné Dimov Mariann vezető védőnő
részére a titkarsag@erdirendelo.hu e-mail címen
keresztül; személyesen Szakálné Dimov Mariann
vezető védőnő részére, Pest megye, 2030 Érd, Felső
utca 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
december 28.

Közérdekű felhívás
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben
egyszer – a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe,
március 15-e alkalmával – adományozza Érd Megyei
Jogú Város legrangosabb díjait, amelyek a következők:
Az 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.
Az Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata
adományozható azoknak, akik Érd Megyei Jogú Város külkapcsolatainak elmélyítésével, kiteljesítésével és ápolásával
meghatározó szerepet játszottak a város történelmének,
kultúrájának, valamint egyedi értékeinek nemzetközi színtéren történő megismertetésében, népszerűsítésében és

vonzóvá tételében. (Adományozás: legkésőbb a döntést
követő 60. nap.)
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.
Az 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 a díjak odaítélését a
Közgyűlés bizottságai, a Polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, intézmények, civil szervezetek, nemzetiségi
önkormányzatok indítványozhatják.
Kérjük, hogy a javaslatokat a kitüntetendő személyekre 2019. január 14-ig juttassák el T. Mészáros
András polgármesternek címezve a Polgármesteri
Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mail-en az
onkormanyzat@erd.hu címre scannelve.
A felhívás a város honlapján is elérhető!
Polgármesteri Hivatal

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Szociális Gondozó Központ – Érd

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

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

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény,
Mozgásszervi Rehabilitációs Részleg

fizioterápiás szakasszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső
utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szakorvosok
által előírt fizioterápiás kezelések kivitelezése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, fizioterápiás szakasszisztens; rehabilitációs kórházi osztályon szerzett gyakorlat, nappali kórházban legalább
1–3 év szakmai tapasztalat; felhasználói szintű MS
Windows NT/2000/XP; büntetlen előélet.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a

munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
december 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Fodor Károlyné intézetvezető
főnővér nyújt, a 06-20-3245-657-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a
pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca
39–41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4916/KSZK/2018, valamint a munkakör megnevezését: fizioterápiás szakaszszisztens; elektronikus úton Fodor Károlyné intézetvezető
főnővér részére a titkarsag@erdirendelo.hu e-mail címen
keresztül; személyesen Fodor Károlyné intézetvezető
főnővér részére, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

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

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: járóbeteg-szakrendelésen takarítási feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 általános; járóbetegellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai
tapasztalat; büntetlen előélet.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
december 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Gál Éva nyújt, a 06-20-32888-86-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével
(2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 4951/KSZK/2018, valamint a
munkakör megnevezését: takarító; elektronikus
úton Gál Éva részére a titkarsag@erdirendelo.
hu e-mail címen keresztül; személyesen Gál Éva
részére, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
december 28.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

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

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Egynapos sebészet

műtőssegéd munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: műtőssegédi feladatok ellátása egynapos sebészet
keretén belül.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés,
műtőssegéd; egynapos sebészeten szerzett gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP;
büntetlen előélet.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör a pályázatok elbírálását követően

azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
december 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Fodor Károlyné intézetvezető
főnővér nyújt, a 06-20-3245-657-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével
(2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 4915/KSZK/2018, valamint a
munkakör megnevezését: műtőssegéd; elektronikus úton Fodor Károlyné intézetvezető főnővér
részére a titkarsag@erdirendelo.hu e-mail címen
keresztül; személyesen Fodor Károlyné intézetvezető főnővér részére, Pest megye, 2030 Érd, Felső
utca 39-41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
december 28.

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

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti
20 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: járóbeteg-szakrendelésen takarítási feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 általános; járóbetegellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai
tapasztalat; büntetlen előélet.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
december 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Gál Éva nyújt, a 06-20-32888-86-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével
(2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 4952/KSZK/2018, valamint a
munkakör megnevezését: takarító; elektronikus
úton Gál Éva részére a titkarsag@erdirendelo.hu
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
december 28.
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a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

Szociális Gondozó Központ, Pöttömsziget Bölcsőde
kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Aradi utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: a bölcsődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyermekek
szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, emelt szintű szakképesítés, csecsemő- és
kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó

(OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemőés gyermekgondozó (OKJ) vagy ezen képesítések
valamelyikével rendelkező védőnő, pedagógus,
felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) – kizárólag
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel
rendelkező személy esetén; 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;

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Vörösmarty utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi
integráció érdekében; a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról
megfelelő tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, felsőfokú szociális
alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti
szociális munkás, viselkedéselemző, okleveles
szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező:
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus,
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár; 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: 2019.
január 2. 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:
1/602/2018, valamint a munkakör megnevezését:
kisgyermeknevelő; 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 lehetséges; az érvényes pályázatot
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson
vesznek részt; azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
január 4.

hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
január 2. 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:
1/604/2018, valamint a munkakör megnevezését:
családsegítő; 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: 2019.
január 4.
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MVM KONCERTEK

2019 ZENEAKADÉMIA - BÉRLET
BOGÁNYI GERGELY | DAVID FRAY
EVGENI KOROLIOV | NIKOLAI LUGANSKY
RÁNKI FÜLÖP | VLADIMIR ÉS VOVKA ASHKENAZY
BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:
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Ingyenes tehetséggondozás

A középiskolásoknak szóló társadalomtudományi képzését mutatta be múlt szerdán a Vörösmarty gimnáziumban a Mathias Corvinus Collegium (MCC). Az ingyenes képzésre nemcsak innen, hanem bármelyik középiskolából jelentkezhetnek diákok.
A Mathias Corvinus Collegium ingyenes tehetséggondozó programot – elsősorban társadalomtudományi
képzést – kínál azoknak a
középiskolásoknak, akik érdeklődnek a XX. és a XXI.
század legfontosabb társadalmi, gazdasági, politikai
eseményei iránt. A Collegium középiskolás programjának célja, hogy a részt vevő
diákok anyagi helyzetüktől
függetlenül a lehető legszínvonalasabb képzésben részesülhessenek, jelentős
előnyhöz jussanak az érettségi vizsgáik sikeres teljesítésénél.
– A hozzánk járó diákok elearning kurzusok közül választhatnak, érdeklődésüknek megfelelően: modern
kori történelem, közgazdaságtan, társadalmi tanulmányok, nemzetközi kapcsolatok, jog, pszichológia és
íráskészség-fejlesztés angol
és magyar nyelven. Egyszerre egy kurzust szoktunk
ajánlani a diákoknak. A távoktatást kiegészítik a havi
egyszer megrendezésre kerülő képzési napok, ahol
mindenféle készség- és képességfejlesztő műhelymunkákon vehetnek részt, és közösségépítés is zajlik, nyári
és téli táborainkban – mondta tudósítónknak AsztalosVukov Barbara programkoordinátor, akitől megtudtuk azt is: az MCC kurzusai
annyi felkészülési időt igé-

nyelnek, mint heti egy plusz
tanóra.
– Programunk a teljes középiskolás korosztálynak
szól, 9-től 12-ig minden diákot szeretettel várunk. Felvételi eljárásunk nag yon
egyszerű: egy kritikai hangvételű beszámolót kérünk
olvasmány- vagy film-, illetve színházi élményükről.
Ezt online tölthetik fel weboldalunkon – tette hozzá a
programkoordinátor, aki elmondta azt is: a középiskolás diákok jelentkezését –
nem csak a VMG-ből – 2019.
január 31-ig várják a februárban induló kurzusokra.
A VMG több mint tíz éve áll
kapcsolatban az MCC-vel,
minden esztendőben több
diák jelentkezik a képzésekre, és rendszeresen érkeznek előadók az intézménybe
a Collegiumtól. Mint Molnárné Kállay Andrea igazgatóhelyettes, a program felelőse elmondta: e képzési
lehetőségeket részben a pályaorientáció erősítése miatt
tartja fontosnak az iskola,
másrészt a g imnáziumi
eredményekben – érettségi,
versenyek, továbbtanulás –
is megmutatkozik ez a plusztudás – amit aztán az egyetemen visznek tovább.
– Jelenleg tizenöt diákunk
részese a programnak, és
reméljük, hogy ez a szám
még tovább bővül – zárta
szavait.
nQÁdÁm

Gyerekjáték az adakozás

Adventi pásztorjáték

Közös bennük, hogy még
kicsik, nincs sem hosszú
évek élettapasztalata a
hátuk mögött, és nincs felhalmozott vagyonuk sem,
mégis úgy érzik, adniuk
kell abból, amijük van,
azok számára, akiknek
még az sincs. Gyerekek
gyűjtöttek rászoruló, fogyatékossággal élő és beteg társaik számára könyveket, plüssöket, csokikat, élelmiszereket, ajándékokat Érden.

Több évszázados hagyomány elevenedett meg vasárnap
este a Szepes Gyula Művelődési Központ színpadán: az
Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete és az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör mutatta be a Hadikfalvi betlehemest, az adventi koncerteket, kézműves programokat
követően.

Az ünnepek közeledtével
egyre inkább él bennünk az
a késztetés, hogy jót cselekedjünk, örömet és boldogságot vigyünk mások életébe is. Hiszen adni jó, és miközben másokon segítünk,
saját magunkon is segítünk.
Ehhez pedig nem kell sok,
csak egy kis figyelmesség
és törődés, amit gyerekként
is megtehetünk.
Ezt gondolta az Érdi Bolyai János Általános Iskola
tanítója, Paraszthy Ildikó
is, aki csatlakozott az egyik
köny váruházlánc köny vgyűjtő akciójához, amelyben
rászoruló és fogyatékkal élő
vagy kórházi kezelésre szoruló, beteg gyermekek karácsonyát varázsolják szebbé
könyvadományokkal.
Hanna, a Bolyai 4. osztályos tanulója azt magyarázza, hogy amikor az ember ad
a másiknak, azzal nagy örömet szerez neki, mert érzi a
törődést. Nóri hozzáteszi, az,
hogy könyveket ad egy rászoruló kis társának, az önmagát is jó érzéssel tölti el.

Családi programmal készült advent harmadik hétvégéjére a művelődési központ: délután négytől a Pumukli Német Nemzetiségi
Óvoda betlehemesét, majd
Rosta Géza gyermekkonA boldogságóra keretében gyűjtöttek könyveket a gyerekek tanáruk Paraszthy Ildikó, kezdeményezésére
– Sokkal fontosabb az, ha
mi adhatunk annál, mint
amikor mi kapunk – licitálnak szavaira a társai, akik
elmondják, amikor otthon
kiválogatták az általuk már
nem olvasott, de még jó állapotban lévő könyveket, elképzelték, hogyan fogadják
majd azokat a kórházakban, gyermekotthonokban a
könyvek új gazdái.
Paraszthy Ildikó hozzáteszi, hogy a boldogságórák
december havi témája a boldogító jó cselekedetek, és
ennek apropóján gyűjtöttek
több száz könyvet a gyerekek a szüleikkel közösen,
hétfőn pedig könyvjelzőket
is készítettek hozzájuk,
hogy személyesebbé tehessék az adományokat.
– A gyerekek nagyon átérzik és tényleg fontosnak gondolják, hogy ők is adjanak
nemcsak a rászorulóknak, de
például a családtagoknak is
– magyarázza a pedagógus.

A Bolyaiban a könyvek
mellett idén g yűjtöttek
plüssjátékokat, illetve kapcsolódtak a cipősdobozakcióhoz is, mint ahogy a
legtöbb érdi óvoda és iskola is. A Kutyavári Tagóvoda cipősdoboz-akciójával
kifejezetten az Ófalusi
Tagóvoda gyermekei számára gyűjtöttek ajándékokat. A Teleki Sámuel Általános Iskolában pedig csokoládékat lehetett leadni a
Szeretetcsoki felhívásra,
amelynek célja, hogy tartós kórházi ápolásban részesülő vag y hátrányos
helyzetű g yermekek is
édességhez jussanak nemcsak az ünnepekkor, de
egész évben.
Így varázsolták hát szebbé az érdi gyerkőcök kortársaik és saját maguk karácsonyát az idén, ami példaértékű lehet nekünk, felnőttek számára is.
nQJaKab-aponyi noémi

Prím(a) vidám emléknap
1802. december 15-én született Bolyai János matematikus, akinek nevét harmincegy éve vette fel a II. sz. általános iskola. Az intézmény azóta minden esztendőben
megemlékezik Bolyai születésnapjáról, a már hagyományos díjkiosztó ünnepséggel, illetve vidám diákprogramokkal.
A december 15-ei ünnepi
műsor keretében először a
nyolcadikosok idézték fel
Bolyai János és édesapja,
Bolyai Farkas életútját és
munkásságát – ez már harmincegy éves hagyomány az
iskolában –, majd megkoszorúzták a matematikus domborművét. Mint Baranyi Teréz intézmény vezető lapunknak fogalmazott: ezek
az előadások azért is megkapóak, mert kiviláglik belőlük, hogy Bolyai János a

szellemi nagyságához képest milyen kevés elismerést
kapott életében.
Az ünnepi műsor a Bolyaidíjak átadásával folytatódott: elsőként egy pedagógus, Nóll István – aki már
harmincegy évvel ezelőtt is
itt tanított, és most, nyugdíjasként is ad még történelemórákat az intézményben
–, majd egy diák, Balog Benjámin vehette át a legmagasabb iskolai kitüntetést.
Benjámin idén már a Vörös-

marty gimnázium diákja, a
tavalyi tanévben végzett a
Bolyai matematika tagozatán, és nem csupán e tárgyból, hanem történelemből is
kiváló eredményeket ért el,
országos versenyeken is.
– Mindig büszkeséggel
töltött el, hogy ide járok, hiszen nagyon jók a tanárok,
az iskolaközösség, és most
nagyon jó volt ide visszajönni – mondta lapunknak Benjámin.
A december 3-ai tankerületi Bolyai matematikaversenyen 1–6. helyezést elért diákokat is díjazták, majd az
ünnepség után a felső tagozatosoknak a JP Dance Company táncosai tartottak bemutatót, az alsósok pedig

certjét láthatták a családok,
amit az ilyenkor elmaradhatatlan Holle anyó meséje
követett, a Batyu Színház
előadásában. Nagy volt a
sürgés-forgás az előcsarnokban, ahol kézműves asz-

A nyolcadikosok a két Bolyai életútját idézték fel
játékos sorversenyen vehettek részt az épület tornatermében. Az iskola munkatársai díszebéden emlékeztek
az intézmény névadójára.
– Fontos, hogy megemlékezzünk Bolyai Jánosról.
Nem véletlen, hogy az ő ne-

vét vette fel 1987. december
15-én az iskolánk. Nevelési
és oktatási elveinkben a magas szintű tudás megszerzését tartjuk fő célkitűzésünknek – ezen belül is a matematikai tudásét – hangsúlyozta
Baranyi Teréz. n Á. Katalin

Karácsony a kapitányságon

talokat is felállítottak a
szervezők: tobozangyalkát,
üvegmécsest, díszeket, üdvözlőlapokat készíthettek,
illetve mézeskalácsot díszíthettek a gyerekek, míg a
felnőttek kézműves karácsonyi vásárfiákból válogathattak.
Az este a Hadikfalvi betlehemessel zárult, azzal a különleges, autentikus pásztorjátékkal, amelyet felvettek a Mag yar Kulturális
Örökség listájára mint kiemelten védett és megóvást
érdemlő rendezvényt. A
pásztorjáték előtt a népdalkör karácsonyi énekeit, valamint Kóka Rozália bukovinai székely karácsonyi
meséit is hallhatták az érdeklődők, és ízelítőt kaphattak a gyerekek paradicsomolásából is.
Mint Kóka Rozália elmondta, a pásztorjátékot –
avagy csobánolást – most
már több éve előadják a művelődési központban így karácsonytájt, ha már nem tudnak házról házra járni vele,
mint annak idején.

A betlehemezők és a népdalkör együtt adott csodás karácsonyi műsort

nQká

Fenyő helyett hajómakett
Tizenegyedik alkalommal
rendezte meg városi karácsonyát az Érdi Görög
Nemzetiségi Önkormányzat, kóstolót adva a görögök ünnepéből, kultúrájából és gasztronómiájából.
Hogy milyen is egy görög
karácsony? Nagyon vidám
és bulizós. Maga az ünnep
tizenkét napig tart, december 25-től január 6-ig. Különlegessége, hogy a görögök
hagyományosan nem karácsonyfát, hanem hajómakettet díszítettek fel az ünnepre, az ajándékozás pedig január elsején történik, Nagy
Szent Vazul (Baszileosz)
emléknapján.
Kalliopé Bakirdzi élvezetes, vetített képes előadásából
megtudhattuk azt is, hogy a
karácsonyi ünnepkör 12 napján a görög hiedelmek szerint
gonosz, fekete manók garázdálkodnak a földön, akik az
év többi napját a mélyben töltik, és a Földet tartó fát fűrészelik – szerencsére egyszerű
praktikákkal kifoghatunk
rajtuk. Bepillanthattunk a
szilveszteri szokásokba is:
míg Magyarországon a malac, újévkor pedig a lencse fo-

Fellépett a váci görög önkormányzat Astra tánccsoportja is
gyasztása járja, úgy a görögöknél kártyázni szokás szilveszter estéjén.
Belekóstolhattunk a görögök karácsonyi zenéibe és
kedves táncaiba is: fellépett
a Kefi hagyományőrző tánccsoport, dalokat adott elő a
Kariatidák kórusa, táncokat
mutatott be a váci görög önkormányzat Astra tánccsoportja, végezetül az Ellinizmosz csoport állt színpadra.
A bemutatók után mindenkit megvendégeltek görög finomságokkal – halsalátával,
sajttal, olajbogyóval, töltött
szőlőlevéllel, húsgolyóval –,
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és aki akart, táncra is perdülhetett, Sarantis Mantzourakis buzukiművész
zenéjére.
– Karácsonyunk évről
évre népszerűbb; idén a fővárosból és Vácról is érkeztek vendégek – büszkélkedett lapunknak Szopkóné
Papakosztandisz Elena, az
Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hozzátéve: jövő évi rendezvényeiken
is sok szeretettel várnak
minden érdeklődőt, mert
céljuk, hogy minél többen
megismerjék őket és kultúrájukat.
n ÁdÁm Katalin

Hatodikos diákok díszíthették fel a rendőrség fenyőfáját egy prevenciós előadás-sorozat utolsó állomásán. A foglalkozásra múlt
kedden reggel került sor, az Érdi Rendőrkapitányságon, ami egyrészt azért volt különleges, mert a kapitányságon zajlott, és a gyerekek megismerkedhettek az épülettel, másrészt azért, mert előtérbe kerültek az adventi jó tanácsok és témák: internetes ajándékvásárlás, fenyő feldíszítése, értékeink megóvása. Az előadást
követően a gyerekek díszíthették fel a rendőrség fenyőfáját az
épület aulájában. A hatodikosok elsőként a saját készítésű díszeiket, illetve a jó tanácsokat tartalmazó kártyácskákat fűzték fel. A
fát egy Police feliratú kordonszalaggal „koronázták meg”. A gyerekek természetesen nem távoztak ajándék nélkül: fényvisszaverőket, láthatósági mellényt vihettek haza, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság jóvoltából
n -K-

Háromszáz doboz öröm
Körülbelül háromszáz doboz ajándék gyűlt össze a december 2-án indult városi Szeretetcsomag akcióban.
Plüssállatok, játékok,
tartós élelmiszerek, társasok, kisautók, édességek
kerültek a csomagokba, de
volt, aki ruhaneműt vagy
épp babafelszerelést adományozott. A legtöbb csomag gyönyörűen becsomagolva, felcímkézve került a
g yűjtőpontokra, azaz a
művelődési központba és a
Park városi Közösség i
Házba.
A dobozokat Pulai Edina független képviselő, az
akció szervezője december
7-én, a gyűjtés utolsó napján elszállította a Családés Gyermekjóléti Központba, ahol a munkatársak
szétválogatták azokat, nem
és kor szerint. Elsőként
ugyanis a család- és gyermekotthonokba szállították
ki a csomagokat, mintegy
hatvan darabot; a többit e
hét péntekig, azaz december 21-éig viszik ki a családoknak – tudtuk meg Bereiné Petrik Máriától, a Szociális Gondozó Központ
Család- és Gyermekjóléti
Központjának egységvezetőjétől, aki elmondta azt is:
sokan a határidőn túl adtak
le csomagot, de azt is kiszállítják a munkatársai.

Az akcióhoz idén is csatlakoztak iskolák: a bolyais
diákok december első hetében huszonkét cipősdobozt
állítottak össze és csomagoltak be, 0–14 éves gyerekek számára, és a Kőrösi
tanulói is több csomaggal
lepték meg a szervezőket.
Nemcsak az ajándékozottra, hanem az ajándékozókra is várt meglepetés: a
g yermekjóléti központ
munkatársai több tepsi mézeskalácsot sütöttek és
csomagoltak celofánba, és
mindenki, aki a gyűjtőpontokra szeretetcsomagot
vitt, köszönetképp eg y
szép, kézzel készített mézeskalácsot kapott ajándékba.
Pulai Edina lapunknak
elmondta: jövőre is szeretné megszervezni a Szeretetcsomag akciót.
– Nagyon szépen köszönjük mindazok segítségét,
akik adományukkal boldoggá tették egy-egy gyermek karácsonyát, és azoknak is, akik segítettek a lebonyolításban. Minden érdinek áldott karácsonyi
ünnepeket kívánok – zárta
szavait a képviselő.
n Á. K.

(Érd-Parkváros)

raktárosokat

keres.
Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.
Névtelen-1 1

Közjegyzői irodába
számítógépes ismeretekkel
rendelkező ügyviteli munkatársat
keresek (teljes állás).

2016.06.15. 10:54:12

Jelentkezés szakmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése
előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.

Érdeklődni a
06-20-443-1120 számon lehet.
Fényképes önéletrajzát küldje el az
andreafarbaky@hotmail.com
email címre.

INGATLAN

Takarítónőt keresek érdi konyhára (Diósdi út), rendszeres napi 2 órára reggel 05-07-ig. Bér megegyezés
szerint. Telefon: 06-30/486-0800.

Érden! Munkásoknak, brigádnak 7-8
fő részére, külön bejáratú, összkomfortos lakás kiadó kocsi beállással! 0623-367-922, 06-20-507-9368

*39380*

Érdi tűzifa telepre keresünk munkatársat.
Elvárások: betanulás után önálló munkavégzés.
(Targonca kezelői jogosítvány előny.)
Érdeklődni 8:00-15:00 munkanapokon:
06-70/2228212

JÁRmű

*20396*

OKTATÁS
Korrepetálás alsó tagozatosoknak
és óvodások felkészítése az 1. osztályra! 06-20-534-0221
*11326*

AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390

165245

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
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ÁLLÁST KÍNÁL

191711

Hagyd meg
a papírt az ünnepi
csomagoláshoz!

Épületgépész szakkereskedés

ÜGYVITELI MUNKATÁRS
241968

168134

apróhirdetés

Matematika korrepetálás. Házhoz
megyek! 06-70-9410775

*98571*

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

164057
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MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

ALBÉRLET KÍNÁL
Budapesten, Keleti pályaudvar környékén utcai bejáratos lakás akár üzlethelyiségnek is kiadó, kizárólag
egyedülállónak vagy párnak. 2*23
nm, galériás, teljes összkomfortos.
06-20-380-1876
*35469*

VÁLLALKOZÁS

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás

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

fiatal, lendületes csapatába
res
rugalmas, kreatív, önálló kollégát ke

munkatársat
Leendő munkatársunk feladatai lesznek:
• A sütési és fűszerezési folyamatok optimalizálása a társterületekkel együttműködve
• Sütési próbákban való aktív és felelős részvétel
• Technológiai utasítások elkészítése, rendszerek karbantartása
• Reklamációk kivizsgálásában való részvétel
• Technológiai dokumentáció karbantartása
• Részvétel auditokon (belső, külső)
• Anyagfelhasználás és a gyártási folyamatok optimalizálása
• Új berendezések beüzemelésében való közreműködés
• Intersnack Egységes Munkamódszerek (IWS) terület specifikus folyamataink önálló
koordinálása együttműködve a terület szegmensvezetőivel
• Folyamatos fejlesztés motiválása a gyártási területen

*78115*

Fuvarozást, költöztetést vállalok a
hét minden napján! 06-30-7473-655

*36341*

MÉDIATANÁCSmAunkaDköÓrbe.

A jelölttel szemben támasztott elvárások:
• Felsőfokú végzettség
• Sütő/élelmiszer technológiai végzettség vagy
• Műszaki végzettség folyamatfejlesztési tapasztalattal
• Számítógépes felhasználói ismeretek
• Angol nyelvismeret

Hétvégén és ünnepnapokon is!
Nincs kiszállási díj!

Amit várunk:

Telefon: 06-70-3036003

FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

• proaktív, precíz,
gyakorlatias hozzáállás

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

Bátai Zsolt 06-20-579-4446
Duguláselhárítás non-stop,

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

Az önéletrajzokat a
bela.kiss@maraton.hu
e-mail címre vájuk.

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

202722

242260

240737

Amit kínálunk
• bejelentett jövedelem, havi motivácós bónusz
• cafeteria
• egyéb dolgozói juttatások

Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS

174869

• fix alapbér + jutalék;
• laptop;
• telefon;
• rugalmas, részben otthonról
is végezhető munka

*69751*

165958

Amit kínálunk:

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

224055

Csomagolási folyamat fejlesztő

Az önéletrajzokat az alábbi email címre várjuk:
agnes.berecz@intersnack.hu

165300

Az

Az Intersnack Magyarország Kft.,
Magyarország vezető snack gyártója
győri gyárába keres

Kattanj az e-számlára és nyerj!

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

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

Munkavédelem
Munkaruházat

FÖLDGÁZ- ÉS ÁRAMSZÁMLÁK
KÉNYELMESEN, ONLINE, AKÁR
A MOBILODRÓL!

PaPucsok,

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

Igényeld most és 1000 Ft-ot azonnal jóváírunk számláidból.
Sőt, az új regisztrálók között ajándékutalványokat sorsolunk ki!

164255

klumPák

VEGYES

240689

Részletek: www.kattanjazeszamlara.hu

Életjáradékot fizetnék havonta
idős személynek ingatlanért. 06-309515107
*34061*

Nagy Zepter gyógylámpa, gőzölős
porszívó és mágneses gyógymatrac
eladó. 06-23-367-052

241134

*38912*
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50-es, 60-as, 70-es évekből bútorokat és kiegészítő dísztárgyakat vásárolok! 06-70-2825381

*01541*
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Gyorsabban a labdát, srácok!

Kézilabda
Hetven lövésből ötven góllal zárta a franciaországi női kézilabda
Európa-bajnokságot az ÉRD női kézilabda-csapatának szerb
jobbszélsője, Krpezs-Slezák Katarina, aki így a kontinensviadal
legeredményesebb játékosa lett. Az Eb-n az ÉRD-ből hat játékos
volt érdekelt, Krpezs-Slezák a csoportkörben a lengyeleknek tizenegy, a svédeknek hét, a dánoknak nyolc gólt lőtt, a középdöntőben Oroszországnak hét, Montenegró ellen tizenkét, a
házigazda Franciaországnak öt gólt lőtt. Mellette a szerbektől
Jelena Lavko tizennyolcszor, Jovana Kovacsevics ötször volt eredményes. A magyar válogatottban Tóth Gabriella hat meccsen tizenegyszer, Szabó Laura négy mérkőzésen hatszor talált be, míg
a cseheket erősítő Marketá Jerábková a csoportkör három mecscsén nyolc találatot jegyzett.

Tollaslabda
Címvédőként, ugyanakkor alaposan kicserélődött csapattal vett
részt az Érdi VSE tollaslabda szakosztálya a seregélyesi Pelikán
DSE által szervezett U11-es csapatbajnokság első fordulóján,
ahol a tavalyi bajnokcsapatból csupán Kis-Kasza Arabella maradt
meg „hírmondónak”, hozzá csatlakozott Fekete Dóra, Borbás Dávid, Körmendi Gergely és Zsarnai Milán. A csb idén is kétfordulós,
a második kört tavasszal rendezik Pécsen. Az érdiek az előző
évadban először másodikak lettek, de a másodikat megnyerték,
míg idén már az elején belehúztak, s nem találtak legyőzőre, ezzel aranyérmesek lettek, miután a két-két lány és fiú egyéni,
majd két páros számban, illetve a csapatváltóban is eredményesen szerepeltek.

Szumó
A tavalyi évhez hasonlóan – amikor az Érdi Spartacus SC sportolóját, Molnár Tamást választották a 2018-as év szumósának –
idén is az érdi csapatból került ki az esztendő legjobbja, aki a junior világbajnoki címet is begyűjtő Végh Richárd lett. Az Érdi
Spartacus versenyzője idén áprilisban, a bulgáriai Plovdivban
rendezett Európa-bajnokságon az U23-asok között 85 kilóban
ötödik lett, a csapattal pedig bronzérmes, U23-ban egyéniben
ezüst-, csapatban szintén bronzérmet szerzett. Ezt követően a
nyári, tajpeji világbajnokságon 80 kilóban japán, lengyel majd
ukrán ellenfeleit legyőzve lett világbajnok. A nagy nemzetközi
versenyeket pedig az észtországi Rakvereben zárta, ahol az U18asoknál 90 kilóban, illetve a csapattal is aranyérmes lett.

Floorball
A Batthyány Sportiskolai Általános Iskola két floorballcsapata is
bejutott az országos diákolimpiai döntőbe. A sportiskola négy
együttese szerepelt a Kazincbarcikán rendezett országos elődöntőben, ahol az egyes korcsoportban a fiúk harmadik, a lányok második helyen végeztek, így utóbbiak kiharcolták az országos döntőbe jutást. Mellettük megtették ugyanezt a harmadik korcsoportos lányok is, akik elődöntőjüket megnyerve jutottak el a végső megmérettetésre. A negyedik batthyánys csapat,
a négyes korcsoportos fiúk, a negyedikként zártak. A diákolimpia döntőjét januárban tartják, ugyancsak Kazincbarcikán.

Sakk
Az ÉRDI VSE IX. Minaret-kupa nyílt rapid sakkversenyén a kezdeti játszmák nem okoztak meglepetéseket, majd a holtversenyes
első helyezés után a harmadik fordulóban Szilágyi Sámuel már
egyedül vezette a tabellát, és végig az élen maradt. Bár Horváth
Péter beérte, de az azonos pontszám esetében alkalmazott mellékszámítások Szilágyinak kedveztek, így ő nyerte a fődíjat. A
Minaret-kupák történetében először fordult elő, hogy két versenyző is veretlenül fejezze be a versenyt. A díjazottak: 1. Szilágyi
Sámuel, 2. Horváth Péter, 3. Szabó Levente, 4. Szécsi Péter, 5. Vári
Gergő Bendegúz, 6. Kánnai László, 7. Bereczki István. Az ifjúságiak
mezőnyében Kozma Adorján Torda lett az első, megelőzve Vitányi Márkot, a legjobb amatőr versenyző Vári Gergő Bendegúz, a
legjobb 60 év feletti pedig Szabó Levente lett.
QQDéBé

Vereséget szenvedett idei
utolsó hazai mérkőzésén a
BKG-VMG DSE férfi kosárlabdacsapata. Az NB II Közép B-csoportjának tizedik körében az érdiek a
TFSE-t fogadták a Vörösmarty Mihály Gimnázium
tornacsarnokában.
Lendületesen kezdte a
BKG-VMG DSE elleni mérkőzését a Testnevelési Egyetem csapata, amely az első
negyedben már tetemes, tizenhárom pontos előnybe
került, majd a második játékrész sem alakult jól az
érdiek szempontjából, akik a
nagyszünetben már 55–28as hátrányban voltak.
A térfélcserét követően
ugyan a hazaiak támadójátéka és védekezése is megélénkült, de faragni nem tudtak a hátrányból, a TF remek
távoli dobásainak köszönhetően pedig könnyedén, 94–
69-re győzött.
– Sajnos beigazolódott,
amitől tartottam. Az elmúlt
két meccsen a két veretlen,
rutinos csapatot meg tudtuk
verni, de mint akkor is mondtam, az a játékstílus jobban
fekszik nekünk, mint a fiatalok elleni gyors játék. Támadásban rossz ritmusban
kezdtünk. Hozzá kell tenni,
hogy az ellenfél nagyon jól,
keményen védekezett, ebből
kifolyólag rossz ritmusú dobásaink voltak, így gyorsan
tízpontos hátrányba kerültünk. Sajnos ez most így alakult, próbálunk javítani –
mondta Valaczkay Gábor, a

Gáláztak az érdi sport
reménységei
Az Érdi Torna Club több mint négyszáz sportolója adott
számot tudásáról a meghívott vendégeknek és a szülőknek az egyesület hagyományos évzáró gáláján.

Nyitrai Ákosék (fehérben) csak a második félidőben voltak pariban a
TF-fel
(Fotó: Domonkos Bálint)
BKG-VMG DSE edzője, aki
hozzáfűzte, az akkori listavezető Szent Pál Akadémia,
illetve KKS DSE elleni mecscsekhez képest irreális a
mostani eredmény, de a TFhez hasonló stílusban játszó
csapatok ellen hasonló vereségeket szenvedtek el.
– Már a félidőben ötven
pont felett voltunk. Az volt a
lényeg, hogy koncentráltan
tudjunk játszani, mert szokott probléma lenni, hogy
nem melegítünk be megfelelően, de most nagyon jól sikerült ez is. Próbáltunk készülni az ellenfél játékából, azzal,
hogy védekezésben odatettük

magunkat akár fejben, akár
lábban, és a lepattanókra is
nagyon figyeltünk. Szerencsére nem mindenki volt itt az
érdi csapatból, de így sikerült. Egyszer fent, egyszer
lent – értékelt Boros Zoltán,
a TFSE edzője.
A BKG-VMG DSE vereségével három győzelemmel és
hét botlással a tizenhat csapatos bajnokság tizenkettedik helyén áll, az érdiek december 19-én, a Szentendrei
KSE vendégeként játsszák
2018-as utolsó mérkőzésüket, majd január hatodikán a
Kandó FSC-t fogadják.

Remek évet tudhat maga
mögött az ÉTC, hiszen mind
egyik szakosztálya sikeres
szezont zárt, amelynek meg
koronázásaként a Batthy
ány tornacsarnokában idén
is összegyűltek az egyesület
versenyzői, akik remek han
gulatban búcsúztatták az
idényt. A gálán mind a négy
szakosztály, így a táncosok,
a cheerleaderek, az akroba
tikus tornászok és a vívók is
megmutatták magukat.
Cserép Péter, a cheerlea
derek vezetője elmondta:
2019ben újból a legkisebb
korosztályokkal kezdve dol
goznak, hiszen a nagyobbak
már középiskolások lesznek,
így ők jellemzően más egye
sületeknél folytatják.
– Mi most a kicsikre he
lyezzük a hangsúlyt, belőlük
fogunk kinevelni egy ugyan
ilyen, nagy generációt. 2019
a kicsik éve lesz – fogalma
zott a szakosztályvezető.

Az akrobatikus tornászok
mögött is sikeres év van, hi
szen az országos viadalok
mellett kétszer nemzetközi
színtéren is megmérették
magukat, az obdöntőn pe
dig a második legnagyobb
létszámmal, nyolc egységgel
vettek részt. Ez pedig a jövő
ben gyarapodni fog. Vagy ha
úgy tetszik, már gyarapo
dott is, mivel az évzáró gá
lán két új hármas is bemu
tatkozott.
– Ivanics Rozina, Monostory Anna és Biksi Borbála
13–19es korosztályban in
dulnak, ilyen eg ységünk
még nem volt ilyen magas
korcsoportban, illetve bemu
tatkozott még Renglovics
Anna, Bikkes Eszter és Dávid Fruzsina hármasa, akik
pedig a youth korosztályban
szerepelnek majd, de min
denki versenyzett már más
felállásban – tájékoztatott
Baloghné Papp Ildikó, a

Nagy csaták a minikupán

QQD. B.

Az ország hatodik legjobbja a Spartacus
A Magyar Birkózó Szövetségben elkészítették a 2018-as
évre vonatkozó összesített egyesületi rangsort, amelyből kiderül, az Érdi Spartacus a 108 egyesületet felvonultató mezőnyben az előkelő, hatodik helyen végzett.
Az összesített rangsort a
versenynaptár szerint, a
szövetség számára rendelkezésre álló dokumentumok,
szabályzatok, olimpiai és
nemzetközi pontok által szabályozott pontrendszer alapján állapították meg. A rangsort az ESMTK nyerte a Csepeli BC és az FTC előtt,
azonban az Érdi Spartacus
is rendkívül előkelő helyen
végzett.
Az érdiek az országos, területi, diákolimpiai, strandbirkózó, nemzetközi, veterán országos bajnokságokon
és világbajnokságon, valamint a területi és országos

csapatversenyek alapján lettek hatodikak.
A Spartacus az egyéni
versenyek közül a felnőtteknél 257, a junioroknál
150, a kadeteknél 111, a diákoknál pedig 101 pontot
gyűjtött, diákolimpián kötöttfogásban 47, szabadfogásban és női birkózásban
32–32 egységet gyűjtöttek,
amelyek mellé társul még
az országos csapatbajnokság, ahol pedig 479 pontot
szereztek.
A nemzetközi porondon
felnőtt férfi kötöttfogásban
(200 pont) és női birkózásban (120), valamint az után-

pótláskorúaknál kötöttfogásban (191) és szabadfogásban (120) voltak érdekeltek a Spartacus birkózói,
akik a strandbirkózó országos bajnokságról is szereztek 13 pontot.
A veteránoknál pedig kötöttfogásban 34, szabadfogásban 33 egységig jutottak,
továbbá az U23-as és egyetemi ob-n még 20 ponttal gyarapodtak, így közel 2000
pontot szerezve végeztek a
hatodik helyen. A dobogósok
mellett a Budapesti Honvéd
SE és a Ceglédi VSE előzte
meg Tar Mihályékat, akik
olyan klubokat hagytak maguk mögött, mint a Dorogi
Nehézatlétikai Club, az UTE,
a Vasas SC vagy a Kecskeméti TE.
QQDomonkos

Adventi Kupát rendezett az Érdi VSE a Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tornacsarnokában, ahol a klub Ovifoci programjában
szereplő intézményekbe járó, a képzéseken részt vevő gyerekek egy
jó hangulatú órát töltöttek együtt. Az esemény egyik célja volt, hogy
a szülők betekintést nyerjenek mind az egyesület, mind az iskola
működésébe, ahol a tervek szerint a következő évben egy labdás
osztályt indítanak, amelyben nagy hangsúlyt kap a labdarúgás is. A
minikupán hét óvoda több mind harminc óvodása rúgta a bőrt,
ahol a mérkőzések mellett különböző ügyességi gyakorlatokat is végeztek a gyerekek
n Domi

A gála zárásaként a sportolók megkapták karácsonyi ajándékaikat az egyesülettől
(Fotó: Domonkos Bálint)

tornászok vezetőedzője, aki
kitért arra is, hogy vannak
jól összeszokott egységek is,
mint például az obgyőztes
vegyes páros, Töpler Natasa és Balogh Máté, akik idén
még a gyermekek között ver
senyeztek a hazai viadalo
kon, viszont a nemzetközi
megmérettetéseken már az
eggyel nagyobbak között
szerepeltek, így ők már abba
a mezőnybe is betekintést
nyerhettek.
A vívók is elérték a kitű
zött célokat: az ezüstérmes
Csók Kincső és a bronzér
mes Kiss Emma is remekelt

a korosztályos országos baj
nokságokon, emellett az or
szágos vidékbajnokságon a
férfi párbajtőrcsapat ezüst
érmes lett, a női párbajtőrö
zők a Magyar Kupában pe
dig az előkelő negyedik he
lyet szerezték meg, méghoz
zá Európa, világ és olimpi
ai bajnok ellenfelekkel
szemben.
– Év elején úgy gondoltam,
utol kell érnünk magunkat,
hiszen egy olyan fiatal gene
ráció került ki, akik felverse
nyeznek az idősebbek közé
és ők képviselik a felnőtt, ju
nior és kadet mezőnyünket.

Azt mondtam, hogy ha egy
érmünk lesz, akkor már jól
teljesítettünk, kettő lett belő
le, szóval abszolút elégedett
lehetek – értékelt Ujjady Árpád, a vívók vezetője.
Mint Tóth Judit, az Érdi
Torna Club elnöke elmond
ta, a klubnál tizennyolc
szakképzett edző heti szin
ten több mint nég yszáz
gyermeket mozgat meg, le
gyen szó szabadidős vagy
versenysportról, úg yhog y
nemcsak az egyesület, ha
nem az érdi sport jövője is
biztosítva van.
nQDomonkos Bálint

Tanuljon tovább a közelben!

2019.01.16-án Nyílt Nap
a Tomori Pál Főiskolán
A Tomori Pál Főiskola kedvező áron kínál gazdasági-,
társadalom-, és bölcsészettudomány területén akkreditált képzéseket Budapesten
a XXII. kerületben a Campona Bevásárlóközpont közelében és Kecskeméten.
Az intézmény célja, hogy a
tanulni vágyóknak magas
színvonalú képzést nyújtson
megfizethető áron, ahol kiváló oktatók tanítanak barátságos, családi hangulatban, ragyogó környezetben.
Az intézmény oktatóinak
rugalmas hozzáállása lehetővé teszi, hogy amennyiben
valakinek nehézséget jelent
a nyelvtanulás, független attól, hogy milyen képzésre
jár, az angol nyelvű órákat is
látogathatja, illetve amenynyiben diákmunka miatt
esetleg kimarad óralátogatás a nappalin, azt a levelezős órán tudja pótolni.
A levelezős konzultációs
hétvégék a szorgalmi időszak alatt minden félévben 6
alkalommal (péntek-szombaton) vannak.

A főiskola eddig minden
hallgatójának kollégiumi férőhelyet tudott biztosítani a
budapesti székhelyén.

Szakirányú továbbképzés: g azdaság védel m i
szakközgazdász/szakreferens, közbeszerzési menedzsment, közbeszerzési
szakközgazdász, logisztiKépzések:
Alapképzési szakok: gazdál- kai és szállítmányozási mekodási és menedzsment (ma- nedzser.
gyar/angol nyelven), pénzügy
Az aktuálisan
és számvitel, nemzetközi
gazdálkodás (magyar/angol
meghirdetett képzésekről
nyelven), nemzetközi tanultovábbi információ
mányok (magyar/angol nyelaz intézmény honlapján:
ven), szabadbölcsészet.
www.tpfk.hu és
Felsőoktatási szakképzés:
a
www.felvi.hu–n
gazdálkodási és menedzstalálható.
ment, pénzügy és számvitel.
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Szép karácsony szépkorúaknak
Ahogy Druzsin József, az Idősügyi Tanács tagja is elmondta, a szépkorúakat a legnehezebb megszólítani, de
ez évről évre egyre jobban sikerül Érden. Ennek ékes
tanúságaként csütörtökön a kora esti órákban mintegy
nyolcszáz szépkorú vett részt az idén harmadik alkalommal megrendezett Idősek Karácsonyán.

juk lelkünket, végiggondoljuk az elmúlt időszakot, gondolva a születés csodájára.
Bízunk abban, hiszünk abban, és reménnyel vagyunk
telve, hogy a szeretet mindent megerősít. Letesszük a
– Míg az advent a remény- sem elmúlnia – köszöntötte hétköznapok búját-baját, és
teli várakozás ideje, addig T. Mészáros András polgár- csak egymás iránti szeretetünkre gondolunk. Ahogy a
szenteste maga a megvaló- mester az időseket.
sult, beteljesült csoda, Krisz– A karácsony lehetőség három király készült és vántus születése. Több mint két- számunkra, hogy a legked- dorolt Betlehembe, ahogy a
ezer év telt el, de ennek a vezőbb, legjobb arcunkkal szent család rátalált a betlecsodának, a szenteste misz- forduljunk társaink és má- hemi jászolra, úgy kell egytikumának nem szabad még- sok felé. Ilyenkor megtisztít- másra rátalálnunk, úgy kell
egymás felé fordulnunk – tette
hozzá a polgármester, aki beszéde végén
szeretetteli, békés karácsonyt
és boldog új évet
kívánt az egybegyűlteknek.
Az Idősek Karácsonyán ezúttal Jókai Mór
Melyiket a kilenc közül című
novellájának zenés színpadi feldolgozásával
Mintegy nyolcszáz szépkorú vett részt az idén harmadik alkalommal megrende- hangolódhattak
zett Idősek Karácsonyán
(Fotók: Boros Sándor) az ünnepekre a

A Múzsák Társulat Jókai Mór Melyiket a kilenc közül című novellájának zenés színpadi feldolgozását adta elő
szépkorúak, a Múzsák Társulat – köztük számos érdi
gyerek – előadásának köszönhetően.
A szépkorúakat meghatotta a másfél órás előadás.
Mellettem Cecília néni időnként hangosan is kommentálta a történteket, illetve
szurkolt a g yerekeknek.
Szerinte igazi karácsonyi
csodát láthattunk. Bevallja,
hogy mélyen vallásos lévén,
őt nagyon megérintette a darab. Ilonka néni egyik szeme
sír, a másik nevet, ahogy meséli, mert bár már férje nélkül kell a szeretet ünnepére

készülődnie, de a nyugdíjasklubnak és az ehhez hasonló
közösségi programoknak
köszönhetően sohasem érzi
magát egyedül.
Simó Károly alpolgármester is azt nyilatkozta
kérdésünkre, hogy annak
idején éppen emiatt vágtak
bele a szépkorúakat megszólító programok szervezésébe. Hogy társaságban legyenek, és boldogságot, örömöt
varázsoljanak az ünnepekre
való készülődés időszakába.
– Aki ma eljött, az tanúja
lehetett karácsony csodájának – tette hozzá.
n JAN

Minden kedves olvasónknak
kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk!
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