„A festészet lehet terápia, meditáció, kutatás, játék, szórakozás”
Interjú Hajdú Kinga Munkácsy-díjas festőművésszel
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n 4–5. oldal

Az ellenzék is támogatja Aradszkit
Az érdi közgyűlés múlt csütörtökön vita nélkül, egyhangú szavazással támogatásáról biztosította dr.
Aradszki András országgyűlési képviselőt (Fidesz–KDNP) abban, hogy
az érdiek érdekeit képviselve az érdi
útépítési programhoz mielőbb megszerezze a magyar kormány által biztosítandó pénzüg yi forrásokat.
Aradszki András lapunknak nyilatkozva elmondta: „Minden erőmmel a
jövőre szeretnék koncentrálni, hiszen
a feladat hatalmas és történelmi,
rendbe kell tenni az érdi utakat. Két
hete Kósa Lajos miniszter úrral az
érdi városházán tárgyaltunk erről,
és ő a támogatásáról biztosított minket. Ami azt jelenti, hogy az útépítéshez szükséges mintegy hatvanmilliárd forint megszerzésére immár reális lehetőségünk nyílt. Erre kért fel
múlt héten az érdi közgyűlés. Köszönöm a bizalmat és üzenem az érdieknek: együtt megépítjük az utakat!”.
(Fotó: Boros sándor)

n 3. oldal

60 milliárdos útfejlesztés

Teljesen megújul a szakrendelő

Az útfejlesztési program mellett több fontos döntést
is hozott csütörtöki ülésén az érdi képviselő-testület.
Elhangzott, hogy újabb kamerafejlesztési program
indulhat a városban, kétszázmillió forintos forrásból.
Közgyűlési összefoglaló.
n 6. oldal

Ötmilliárd forintos fejlesztési támogatás már megérkezett Érdre a Modern Városok program keretében.
Ebből a forrásból utak, csomópontok újulnak meg, és
új buszmegállókat is létesítenek – jelentette be T. Mészáros András polgármester.
n 7. oldal

Folytatódik a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény fejlesztése. A Modern Városok programból
megvalósuló felújításra mintegy 900 millió forint áll
rendelkezésre. Az építkezés március 26-án kezdődött
és várhatóan decemberre fejeződik be.
n 7. oldal
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Újabb kameraprogram indulhat
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A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail:
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00,
péntek 7.00–13.00.
www.erdivizmuvek.hu

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

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

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;
E-mail: kozpont@szocgond.hu
ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZEwww.szocgond.hu
LÉSI NONPROFIT KFT.
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
2030 Érd, Sas u. 2.
KÖZPONT
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
eth@eth-erd.hu; ÜgyfélfogaTelefon: 06-23-366-104;
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.szocgond.hu
www.eth-erd.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-366-105;
Telefon: 06-23-365-610;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
www.szocgond.hu
www.ekfi.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL- 2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
GÁLTATÓ KFT.
E-mail: habilibi@szocgond.hu
2030 Érd, Felső u. 2.
www.szocgond.hu
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuIDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
vek.hu
2030 Érd, Topoly u. 2.
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
Telefon: 06-23-375-185;
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
péntek 7.00–13.00.
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Az érdi ellenzék támogatja Aradszki Andrást
Az érdi közgyűlés múlt csütörtökön vita nélkül, egyhangú szavazással támogatásáról biztosította dr. Aradszki
András országgyűlési képviselőt (Fidesz–KDNP) abban, hogy az érdiek érdekeit képviselve az érdi útépítési
programhoz mielőbb megszerezze a magyar kormány
által biztosítandó pénzügyi forrásokat.
A képviselők ezzel történelmi feladatot bíztak
Aradszki Andrásra, hiszen
az útépítés évtizedek óta
sürgető feladat a városban.
Ezt jelzi, hogy a teljes érdi
ellenzék a támogatásáról
biztosította Aradszki Andrást és a városvezetés útépítési programját. Szűcs Gábor (MSZP) az ülésen hangsúlyozta: a baloldali frakció
támogatja az előterjesztést.
Aradszki András az ülésen tájékoztatta a testületet
a Modern Városok program
előrehaladásáról és a további fejlesztésekről. Az útépítési programon kívül beszélt
az óvodákat, a helyi szociális ellátórendszert, illetve az
egészségüg yet érintő fejlesztésekről.
A gazdaságfejlesztéssel
kapcsolatban Aradszki András elmondta: az ipari park
kialakításában is előrelépés
történt, a kormány ugyanis
megvásárolt egy körülbelül
ötvenhektáros területet egy
magánszemélytől. Ezen a te-

rületen megkezdődhet az
ipari park kialakítása és a
befektetők bevonása.
– Jó úton haladunk a Modern Városok program megvalósításában. Nem lennénk
ilyen sikeresek, ha a város
vezetése nem lenne felkészült. Ha összehasonlítjuk a
többi megyei jogú várossal a
programok előkészítése, illetve a tettrekészség terén,
Érd kimagasló eredményeket ért el – hangsúlyozta
Aradszki András, hozzátéve: mint elhangzott, ha az
ország állapota megengedi,
lehet szó egy második ütemről is a Modern Városok
programban.
– Az a dolga a mindenkori
városvezetésnek, hogy ezt
előkészítse, végiggondolja.
Biztos vagyok benne, hogy
erre Érd képes lesz – zárta
szavait Aradszki András.
A képviselők az alábbi ötpontos határozatot fogadták el:
Érd közgyűlése üdvözli
Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős

Az érdi közgyűlés egyhangú szavazással támogatta Aradszki Andrást
miniszter és Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára
bejelentését, mely szerint támogatják és a kormány elé
terjesztik Érd úthálózata és
csapadékvíz-elvezető rendszere fejlesztésére szükséges 60 milliárd forint támogatási javaslatot.
A közgyűlés felkéri T. Mészáros András polgármestert, hogy az önkormányzat
2018. évi költségvetésében
rendelkezésre álló 100 millió

„Együtt megépítjük az utakat!”
Több szempontból is történelmi jelentőségű közgyűlést
tartott múlt hét csütörtökön az önkormányzat. Egyrészt
az utóbbi évek, évtizedek szempontjából példátlan egység
alakult ki a fideszes többség és az ellenzék között, másrészt a város jövőjét alapvetően befolyásoló határozatot
fogadtak el egyhangú szavazással a képviselők. Ez arról
szól, hogy támogatják Aradszki András országgyűlési
képviselőt és munkáját annak érdekében, hogy Érd mielőbb hozzájuthasson az útépítést finanszírozó kormányzati támogatáshoz. Öröm az ürömben, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje két nappal később a Modern Városok
program megszüntetésével fenyegetőzött. Aradszki András országgyűlési képviselővel beszélgettünk.
– Meglepte a közgyűlés
egyhangú támogatása?
– Bíztam a képviselők józanságában, hiszen mégiscsak olyan kérdésről, az útépítésről és az ehhez szükséges kormányzati forrás
megszerzéséről van szó,
amely valamennyi érdi embert érint, valamennyiünk
érdekét szolgálja. Ezzel
együtt meglepett az ellenzék támogatása. Meglepett,
mert eddig nem ez a józanság volt rájuk jellemző. A
múlt hétig g yakorlatilag
minden fejlesztési tervet elutasítottak az elmúlt tíz év-

ben. De ezen most nem kesergek, ez a múlt. Minden
erőmmel a jövőre szeretnék
koncentrálni, hiszen a feladat hatalmas és történelmi: rendbe kell tenni az érdi
utakat. Két hete Kósa Lajos
miniszter úrral az érdi városházán tárgyaltunk erről,
és ő a támogatásáról biztosított minket. Ami azt jelenti, hogy az útépítéshez szükséges mintegy hatvanmilliárd forint megszerzésére
immár reális lehetőségünk
nyílt. Erre kért fel múlt héten az érdi közgyűlés. Köszönöm a bizalmat és üze-

nem az érdieknek: együtt
megépítjük az utakat!
– Karácsony Gergely, az
MSZP miniszterelnök-jelöltje Szombathelyen azt
mondta, hogy győzelme
esetén leállítaná az uniós
pályázati kifizetéseket és a
Modern Városok programjának beruházásait. Érd
ezzel elég sokat veszítene…
– Nemhogy elég sokat, hanem mindent. Egy ilyen döntés legalább egy évtizedre
visszavetné Érd fejlődését.
Ez megengedhetetlen! Egészen elképesztő ennek még a
felvetése is. A motivációját
persze mindannyian megérthetjük, ha végiggondoljuk: Karácsony elkötelezte
magát Brüsszel felé a menekültkvóta támogatása mellett, a migránsok beengedése az országba azonban súlyos pénzbe kerül. Ennek
forrását valahonnan elő kellene teremtenie a baloldalnak, és a jelek szerint ezt a
fejlesztések leállításával
biztosítanák. Úgy látszik,
ezt eldöntötték. Nem enged-

forint forrás terhére készíttesse elő a csapadékvíz-elvezető rendszerek építésének, útépítésnek és járdaépítésnek az ütemezését (organizációs terv), és kezdje el az
engedélyes tervek készítését
a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében.
A közgyűlés felkéri Kósa
Lajos minisztert, hogy a soron következő kormányülésre terjessze elő a program
pénzüg yi támogatásáról
szóló döntést.

A közg y űlés fel kéri
Aradszki Andrást, hogy Érd
országgyűlési képviselőjeként képviselje az érdiek érdekeit, az útépítésekhez a
magyar kormány által biztosítandó pénzügyi források
megszerzése során.
Érd közgyűlésének képviselői támogatják Aradszki
Andrást abban a munkában, amelynek célja, hogy
az érdi útépítési program
III. üteme már 2018-ban elkezdődhessen.
n ÁdÁm

hetjük, hogy ez megtörténhessen.
– Térjünk vissza a fejlesztésekre, hiszen az utak
állapota neuralgikus pont
a város életében. Nem fél a
kudarctól?
– 2006-ig, amíg baloldali
vezetése volt a városnak, Érden gyakorlatilag semmilyen
fejlesztés nem történt. Volt
egy gimnázium, néhány lepusztult állapotban lévő óvoda és általános iskola, romos
rendelőintézetek, de a csatornázottság például alig tízszázalékos volt, vízelvezetés
pedig egyáltalán nem volt.
2007-re megalkottuk a Batthyány Programot, Érd 1990
óta első, átgondolt koncepcióval rendelkező városépítő
programját. 2010-ben megalakult az első Orbán-kormány, amely elkezdte rendbe
tenni az ország gazdaságát.
Ez hatalmas munka volt, de
sikerült. T. Mészáros András
polgármester úrral elkezdtünk Lázár János miniszter
úr „nyakára járni”, hogy Érd
fejlesztése elengedhetetlen,
hiszen megyei jogú városról,
Pest megye legnagyobb városáról van szó. Mondan-

dónk meghallgatásra talált,
olyannyira, hogy ebből született végül a kormány Modern Városok programkoncepciója is, amelyből Érd jelentős mértékben részesül.
Ennek első ütemét tekintettük át Kósa miniszter úrral,
aki közölte, hogy a program
végrehajtásában Érd áll a
legjobban a megyei jogú városok közül. És valóban, nézzük meg, mennyit fejlődött a
város 2006 óta: teljes lett a
csatornázottság, új gimnázium nyílt és hamarosan még
kettő épül, óvodák épültek és
épülnek, elindult a vízelvezetés rendszerének kiépítése. Mindezt látva a miniszter
úr egyetértett azzal a felvetésünkkel, hogy ideje most
már az utakra is koncentrálni. Vagyis a kérdésére válaszolva: nem, nem félek a felelősségtől. Sosem futottam el
a feladatok elől és most sem
teszem. A kormánypártok és
az ellenzéki pártok bizalmát
már élvezem. Ha a választóktól is ismét bizalmat kapok, akkor azt teszem, amit
eddig is: kormányzati támogatást, milliárdokat hozok a
városba.
Fekete

interjú

Látni a láthatatlant
Juliska néninek az érdligeti iskola konyhájáról vitathatatlan érdemei vannak abban, hogy Hajdú Kinga festőművésszel beszélgethetek, akinek Munkácsy-díján még
meg sem száradt az aláírás. A szálak persze többfelé
vezetnek, Zoltán Mária Flóra és Wegenast Róbert festőművészekhez például, meg vissza a múltba, egészen a
korai gyerekkorig, aztán Érdre, meg az Apáczai Csere
János Gimnáziumig és a Magyar Képzőművészeti Főiskoláig.
n M. Nagy Péter

Arra a bizonyos találkozóra, amely Juliska néni – aki a
konyhán dolgozott az érdligeti iskolában, ahol a nemrég érettségizett Hajdú
Kinga édesanyja tanított, s
aki ajánlotta, hogy a pályaválasztásában bizonytalan
gyereket vigyék el a szomszédjában élő festőművészhez – közbenjárására jött
létre, Wegenast Róbert így
emlékszik:

– A kérdés az volt, hogy a
képzőművészet vagy a színészet felé vegye az irányt a
lány. Rajzait megnézve számomra nem volt kétséges –
pedig szavalt is a látogatáson –, hogy Kingának minden gyakorlatlansága ellenére kiváló rajzkészsége van.

egyedül én jutottam túl, de
aztán kaptam egy „fülest”
bennfentes ismerőstől, hogy
a vizsgáztatók szerint a tehetségemmel nincsen baj, de
a „külsőm”… Nem igazán
tudtam, hogyan kellene „kinéznem”, de azért a második
fordulón kicsit nőiesebben
jelentem meg; magassarkút
húztam, ami persze elmondhatatlanul feltörte a lábamat. Ráadásul – amint a felvételire igyekeztem – a metróban valaki a vonat elé vetette magát, a közlekedés
megállt, loholtam a főiskoláig, s izzadtan, ziláltan, persze elkésve estem be a színpadra. Láttam magamat kívülről abban a helyzetben,
és pontosan tudtam, hogy
más lesz az én utam. Lezártam ezt a dolgot, és nem is
bántam, hogy így alakult.
Akkor már rendszeresen
rajzoltam a budapesti Postás
Művelődési Ház képzőművész körében, ahol Topor
András és Ferk Ilonka foglalkozott velünk; mindent
csinálhattunk a kockától az
aktig.

tük olyan kapcsolat, hogy a
szüleim lehettek később.
Friss diplomával a zsebükben 1956-ban a Fejér megyei
Nag ylókra kerültek, oda
születtem én is 1964-ben, s
egészen tízéves koromig
laktunk ott. Csak a boldogságra emlékszem azokból
az évekből, hiszen paradicsomi hely volt nekem: otthonos kis iskola, ahol mindössze tízen voltunk az osztályban, csatangolások a
réteken és nyargalások a
földeken. Maga volt a szabadság!

– Aminek egyszer csak
vége szakadt…
– Van egy hét évvel idősebb nővérem, aki Pesten
tanult, kollégiumban lakott.
A szüleim azt gondolták, közelebb kellene emiatt költöznünk a fővároshoz. Érden
találtak állást, mindketten a
vincelléri iskolában – a mai
Kőrösiben – kezdtek tanítani. Nagyon nehezen éltem
meg ezt a váltást. Szabályosan föllázadtam – legkedvesebb mesetányéromat vágtam földhöz –, amikor megtudtam, hogy itt például nincsen erdő. Az sem vigasztalt,
hogy emeletes házba költözünk, pedig néha arról álmodoztam, hogy New Yorkban
fogok élni egy felhőkarcoló
tetején…

– Nagyon meg voltam illetődve – idézi fel a történteket
Hajdú Kinga –, kedves volt és
biztatott, kaptam tőle néhány márkás ecsetet és egy
akvarellhez való Pelikán
festékkészletet, mondván,
hogy jó kezekben lesznek.
– Érden azonban nemcsak
Az ecsetek most is megvan– Nagyon előreszalad- erdő nem volt, de felhőkarconak, nagy becsben tartom tunk, átugrottuk az igazi ló sem…
őket.
kezdetet, a gyerekkort, ami– Így van; csak ez az egykor sok minden eldől az
– Megfogadta hát a festő- ember sorsával kapcsolat- emeletes társasház, amiben
művész tanácsát, aki díszlet- ban, még ha nem is minden most is élünk, pontosabban
tervezőként a színház vilá- tudatosul ebből. Milyen még az sem, mert a lakás
gát is alaposan ismerte. Ne- volt a családi háttér? Mikor nem készült el időre, így altán közrejátszott a válasz- jöttek Érdre – mert ide, ugye bérletben kezdtük érdi életásban az is, hogy már túl szinte mindenki idekerül tünket, egy szűk, ablak nélvolt egy sikertelen felvételin valahonnan –, vagy talán küli szobában, ahol szülea színművészetire?
tősgyökeresnek mondhat- immel egy ágyban kényszerültem aludni fél éven keják magukat?
resztül. Lezárult az életem– Rajzolni mindig szerettem, de vonzott a színészet
– Édesanyám családja a nek egy boldog, nyugodt,
is, a ligeti iskolában Deák Felvidékről érkezett Ke- idillikusnak mondható szaBéláné osztályfőnökünk mencére a háború után egy kasza.
színjátszó kört szervezett, neg y venkilós csomaggal.
amit mindannyian imád- Apukám alföldi származá– Amivel együtt jár az újratunk, az én lelkesedésem sú, Nagyréven, az arzénes kezdés – próbálkozom, de
olyan sokáig megmaradt, asszonyokról elhíresült fa- érzem, a választóvonal éles.
hogy jelentkeztem a színmű- luban született. A tanárkép- Az emlékezés stílusa megválvészetire. Az első rostán ző főiskolán szövődött köz- tozik.

„A festészet sok mindent jelenthet. Mindenkinek mást. Lehet terápia,
meditáció, egyfajta imádság, lehet kutatás, játék, szórakozás, matatás”
– Igen, jött a napközi. Az
órák után összetereltek minket egy terembe, ahol nem
nagyon tudtak mit kezdeni
velünk; nosza, hajtogassunk, gyurmázzunk, színezzünk! Megtanultam hamar,
mit értenek általában véve
kreativitás alatt – legalábbis
akkor és ott. Azóta magam
is többször újragondoltam
ennek a szónak a jelentését.
Nekem a félnapos bezártság
maga volt a rabság a korábbi
szabadságommal ellentétben. Majd következett a gimnázium, Pesten, az Apáczai,
a legelitebbek egyike. A sok
kellemes emlék, ma is eleven
kapcsolat, barátság ellenére
az iskola légköre valójában
idegen volt tőlem. Viszont a
művészetek; a színház, a
zene – aktívan hegedültem a
gimnáziumi évek alatt is –, a
festés-rajzolás már intenzíven érdekelt, noha a családban nem tartottunk számon
művészeket. Szüleim jól rajzoltak, és szerettek is, lévén
földrajz-biológia szakos tanárok. Ugyan én már az általános iskolában „gyártottam” a rajzokat a faliújságra, a rajnaplóba, szerettem
az aszfaltrajzversenyeket,
de nem voltak csak képesítés
nélküli rajztanáraink, tehát
nem volt senki, aki a művészet irányába terelt volna.
Akkor még azt sem tudtam,
hogy van kortárs képzőművészet. Nekem addig a festészet azzal volt egyenlő, amit
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a múzeumokban láttam, a
múlttal, és ez így volt egészen a gimnáziumi évekig,
amikor meglátogattam a barátnőmet, és láttam, hogy a
mamája – Zoltán Mária Flóra – képet fest. Akkor találkoztam először élő festővel,
kortárs festészettel. Rácsodálkoztam, és azonnal rákaptam, mint a Micimackóban Tigris a csukamájolajra,
azt gondolván; ez az, amit én
igazán szeretek, illetve szeretnék. Éreztem, a legszebb,
legjobb dolog lehet a világon:
festeni.

– Ez lehetett az a bizonyos
pillanat, a fölismerésé, a belső vágy formálódásáé, amit
Wegenast Róbert biztatása
megerősített.
– A Képzőművészeti Főiskolára nem vettek föl első
nekifutásra. Igaz, Sváby
Lajosnak, későbbi főiskolai
mesteremnek már az első
felvételimen megtetszett egy
portrém, azt mondta rá,
hogy „pszichikailag érzékeny”. Az esti tagozatra viszont sikerült bejutnom, ez
amolyan előképző volt a következő próbálkozáshoz. Ott
mindennap rajzolhattam.
Hátrányban voltam azokkal
szemben, akik a „Kisképzőnek” nevezett szakközépiskolába jártak, ahol megkaphatták az alapokat, megtanulhatták a klasszikus formálást. Az esti arra volt jó,
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hogy időnkénti korrektúra
mellett szabadon rajzolhattunk, és ismerkedtünk leendő pályatársainkkal. Képzetlen voltam, de volt rajzkészségem, és volt bennem
tudásvágy. Összeszedegettem az ismereteket, a könyvtárban folyton az albumokat
bújtam. A második felvételim előtt bejelentkeztem Sváby mesterhez egy mappanézésre, gondoltam megmutatom, hogy mit csináltam az
esti kurzuson. Kissé elkedvetlenített, hogy szerinte kicsit „túlrajzoltam” magam,
és munkáimat kissé manírosnak találta. Ma már pontosan értem, mit értett ez
alatt: a túlzott megfelelni
vágyásból adódóan nem volt
eléggé személyes és élményszerű az anyagom. A felvételin bejutottam a harmadik
fordulóba. Emlékszem, valami olyasmire utaltam a bizottság előtt, talán kicsit
szemtelenül: úgy gondolom,
el lehet dönteni, hogy megfelelek-e, mert én többet nem
fogok próbálkozni. Kokas
Ignác lelkesen nézegette a
munkáimat, biztatott, hogy
sokat fejlődtem, az volt az érzésem, hogy az ő osztályába
kerülök, ha egyáltalán bejutok… Végül is Sváby Lajos
osztályába vettek fel, ő lett a
mesterem.

– Újabb mérföldkő. Nagyot tévedek, ha azt képzelem, hogy egy ilyen képzésbe
bekerülő, magában tehetséget érző fiatal tudatosan
kezd el dolgozni azon, hogy
azzá váljon, amihez elhivatottságot érez, hogy ne csak
egy jól képzett középiskolai
rajztanár váljon belőle?

– Amikor beléptem a főiskola épületébe, tudtam, hogy
ez az én helyem. Rájöttem
ugyan, mennyi mindent nem
tudok, de a légkör inspirált.
Nyilván volt egy érzékeny látásmódom, szemléletem,
akár úgy, hogy ihletett állapotomban látom a világban a
„láthatatlant”. Sokat töprengtem, hogy mit is jelent
ez valójában. Nem
volt ez teljesen tudatos, inkább csak amolyan érzés, amely
belülről fakad. Viszont törekedtem rá,
hogy az legyek, amire vágytam.

mogatása, meg az első elismerések, mindjárt 1994-ben
Barcsay-díj, még abban az
évben egy svájci ösztöndíj,
meg a Római Magyar Akadémiáé, kicsit később (1999) a
Magyar Aszfalt első díja.

tetszett neki az anyag. Abban az időben fehér olajfestékkel készítettem domborműszerű képeket fehér alapra, és több önarcképet festettem kisméretű tükör segítségével. Kísérletezgettem. Munkám eredményét
– Azért nem volt olyan szerettem volna valahol
gyors az indulás, kicsit más megmutatni. Így kezdődött.
idők voltak azok. Nekünk Utána valóban elég sokat

– A főiskolán Hajdú Kingának nemcsak az elhivatottsága érlelődött, de
megismerkedett későbbi férjével, művésztársával, Kósa
Jánossal, aki szintén
Munkácsy-díjas festő és a Magyar Képzőművészeti Egyetem osztályvezető
mestere. Majd megszületett Rozi lányuk,
aki ma már 18 éves.
Hajdú Kinga 1991 Hajdú Kinga: A művész gyöngytyúk képében átnéz Budáról Pestre – olaj, váóta tanít a Kisképző- szon, 24 x 30 cm – 2009
ben, először az iskola
esti, majd 1997-től a nappali még volt időnk akár rossz szerepeltem, de akkoriban
tagozatán, immár jó ideje képeket is festeni, hosszan csak heti két napot tanítotheti négy napban. Sok min- keresgélni, próbálkozni. tam. Jelenleg vasárnap déldent elárul a konyha sarká- Harmincéves voltam, ami- utáni festő vagyok, akkor jut
ban álló festőállvány a félig kor az első tárlatom nyílt idő ugyanis a vászon elé
1994-ben, az Újlak Csoport ülni. Sokféle szerepköröm
kész vászonnal.
„Publikációs listáján” ele- Tűzoltó utcai kiállítóhelyisé- van: hol festő, anyuka vainte sok egyéni kiállítás sze- gében. Munkáimat Ádám gyok, szakács, házvezető- és
repel, volt év, hogy három Zoltánnak, a csoport egyik takarítónő, hol feleség, hol
tárlatot is rendezett. És ott prominens képviselőjének tanár, illetve diák, hol nyolcvolt a Derkovits-ösztöndíj, a mutattam meg, s noha ők el- vannégy éves édesanyám
fiatal tehetségek pályára állí- sősorban nem festményeket gyermeke stb. Ezt egyentásának emblematikus tá- állítottak ki akkortájt, meg- súlyban tartani óriási fel-
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adat. Mindezt kihívásnak
tekintem, és büszke vagyok
rá, hogy meg tudom oldani.
Így teljes az életem.

– Azt olvastam valahol,
hogy Hajdú Kinga hallgatag
megfigyelő, szemlélődő, a
dolgokra rácsodálkozó alkat, meg azt, hogy festészete
minden ízében a hagyományokhoz kötődik, de úgy – teszem hozzá én –, hogy kifejezésmódja sokszínű és változatos, nem sorolható semmilyen skatulyába. Osztja ezeket a véleményeket?
– Remélem, hogy rácsodálkozó vagyok. Hallgatag?
Van, amikor igen, máskor
viszont nem. A tradíció véleményem szerint minden kultúrában jelen van, az európai festészetben különösen
tetten érhető. Nekem alapélmény, hogy bemegyek a Magyar Nemzeti Galériába, és
megnézem Szinyei Merse
Pál munkáit vagy Benczúr
Gyula képeit. Még ma is szívesen teszem, de ritkán, és
már más szemmel nézem
őket. Legszívesebben saját
képeimen szeretek munkálkodni, bár inkább olyan ez
számomra, mint a játék. Játszom, mint a gyerek, önfeledten. Azt szoktam mondani, hogy háromgyerekes családanya vagyok: itt van Rozi,
a lányom, János, a férjem, és
itt vagyok én. A festészet sok
mindent jelenthet. Mindenkinek mást. Lehet terápia, meditáció, egyfajta imádság,
lehet kutatás, játék, szórakozás, matatás. Talán ebből
jön a sokszínűség. Egy biztos: számomra nélkülözhetetlen.

fat e l e p
Kiváló minőségű szlovák lucfenyő
fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle
proﬁllal, különböző méretekben.
Tetőfóliák, szigetelő anyagok.
Kalodázott tűzifa (kandallóba,
bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is).
Gipszkartonrendszerek.

Ha fa, akkor Zsofa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu
Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
H-P 7-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.
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Sorsdöntő választás Újabb kameraprogram indulhat
Fórumot tartott a Szepes Gyula Művelődési Központban Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. A politikus sorsdöntőnek nevezte a küszöbön álló országgyűlési választásokat, amelyek nemcsak a következő
négy évről, hanem gyerekeink és unokáink jövőjéről,
valamint arról is szólnak, hogy Magyarország magyar
ország marad-e.
lasztást, amely során gyermekeink és unokáink jövőjéről döntünk. Hozzátette: a
növekvő GDP, a csökkenő
munkanélküliség, a bérek
emelkedése, valamint a
nyugdíjasok juttatásai azt
bizonyítják, hogy a kormány jó úton jár.
– Magyarországot sikerült „elrángatni a csőd széléről” és növekedési pályára állítani, a 2014–2018 közötti négy év pedig az ország legsikeresebb időszaka volt a rendszerváltás
óta. Létkérdés Érdnek,
hog y folytatni tudjuk a
munkát, hiszen a Modern
Városok programból folyó
központi költség vetések
fogják lehetővé tenni, hogy
Érd továbbra is egy dinamikusan fejlődő megyei jogú
város maradhasson.
T. Mészáros András polgármester az elhangzottakhoz hozzáfűzte, hogy
Érd soha nem látott módon fejlődött az elmúlt
nyolc évben
mind az egészségüg y, mind
az
ok tatás,
mind a kommunális szolgáltatások területén, amit meg
kell védeni.
– Ha a céljainkat nézzük
továbbra is, és
szeretnénk
megőrizni a
Modern VároHalász János és Aradszki András lakossági sok programban rögzített
kérdésekre is válaszolt a fórumon
ter veinket, ha
otthonteremtési programot, szeretnénk továbbra is fora hároméves gyest, adó- rásokhoz jutni, pályázni,
emelésekkel és megszorítá- akkor meg kell védenünk
sokkal sújtotta a családo- az eredményeinket. Figyekat. Meg kell védenünk az lemmel kell lenni arra, hogy
eredményeinket! A válasz- meg kell védenünk azt is,
tás tétje az, hogy az embe- hogy Érd történelmi lehetőrek jövőjét szem előtt tartó ség előtt áll, hiszen 2019 és
vagy bevándorláspárti kor- 2024 között kerülhet sor Érmánya lesz-e Magyaror- den az útépítési program
szágnak. A migráció meg- harmadik ütemére, mivel a
fékezése szavatolhatja következő öt évben kiemelt
csak az itt élők biztonságát célnak tekinti a magyar
és az, ha a magyarok dönt- kormány, hogy Érden egy
hetik el, hogy kit engednek olyan úthálózat-fejlesztési
be az országba – hangsú- programot hajtsanak véglyozta a politikus.
re, ami lehetővé teszi, hogy
Aradszki András szintén minden érdi utca szilárd
sorsdöntőnek nevezte a vá- burkolatot kapjon.
n NyH
A lakossági fórumot megelőzően sajtótájékoztatót
tartottak, amelyen részt
vett Aradszki András országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP), valamint Érd
polgármestere, T. Mészáros
András is. Halász János
hangsúlyozta: a Fidesznek
Magyarország az első, mindent meg fognak tenni,
hogy megvédjék az országot, megakadályozzák a
betelepítéseket. Kiemelte:
ebben a küzdelemben a mag yarország i ellenzékre
nem számíthatnak, ha ők
kapnának lehetőséget, akkor habozás nélkül lebontanák a határkerítést, és betelepítenék a migránsokat.
– 2010 előtt úgy tűnt, hogy
összeomlik a magyar gazdaság, belefulladunk az államadósságba, a munkanélküliségbe, és csődöt jelenthet az ország – húzta
alá, hozzátéve: a baloldal
egyszer már eltörölte a családi adókedvezményt, az

Az útfejlesztési program mellett több fontos döntést is
hozott csütörtöki ülésén az érdi képviselő-testület. Elhangzott, hogy újabb kamerafejlesztési program indulhat a városban, kétszázmillió forintos forrásból.
Érd közgyűlése egyhangúlag elfogadta a város útfejlesztési koncepciója alapján a soron következő feladatok ütemezését. Mint dr.
Bács István alpolgármester
elmondta, az útfejlesztés
első üteme a csatornaberuházás után zajlott, a második ütem pedig 5 milliárd forintból valósul majd meg: állami (például Törökbálinti
út, Vadlúd utcai csomópont)
és önkormányzati kezelésű
(például Ercsi út) utak és
csomópontok újulnak meg
ebből a forrásból. A támogatási szerződések a napokban
érkeztek meg e projektekkel
kapcsolatban.
– Számításaink szerint a
munkálatok 2020-ra fejeződnek be úgy, hogy ezeken az
utakon a forgalmat meg kell
tartanunk – mondta Bács
István, hozzátérve: az útépítési program harmadik fázisa az a 60 milliárd forintos
fejlesztés, amit Aradszki
András államtitkár a kormány elé terjeszt. Bíznak
benne, hogy a hatvanmilliÉrd képviselő-testülete egyperces néma csenddel emlékezett március 22-ei ülésén a
nemrég elhunyt Görgényi
Györgyre, a környezetvédelmi bizottság tagjára és a múlt
hétfőn tragikus hirtelenséggel elhalálozott Wanczel Gábor ezredesre.

január elsejétől jár az érintetteknek. Ezzel a lépéssel
az önkormányzat elismeri
az óvónők magas szintű pedagógiai munkáját.
A közgyűlésen nem került
sor az összes napirendi pont
megtárgyalására: T. Mészáros András polgármester
ugyanis berekesztette az
ülést, rendzavarók bekiabálása miatt.
– Az ország különböző részeiről érkezett LMP-s cső-

árdból az idei évre előirányzott, hozzávetőlegesen tízmilliárd forint rendelkezésre áll majd, és még ebben az
évben elkezdődhet a lakóutak építése.
A közgyűlés beszámolót
hallgatott meg többek között
a kameraprogram megvalósulásának helyzetéről. Bács István ezzel
kapcsolatba n elmondta: az internetes hálózat kiépült,
zajlik a kamerák felszerelése. Az eszközök telepítése nyáron
zárul majd.
– Van egy további
kétszázmillió forintos kamerafejlesztési
programunk, amit a
Moder n
Vá rosok
program bizottsága T. Mészáros András rendzavarás miatt
jóváhagyott, a felelős elnapolta az ülést
miniszter aláírta, és
jelenleg már csak a bürokra- cselék zavarta meg a köztikus körök lefutására vá- gyűlés munkáját. Volt egy
runk. Bízom benne, 2019 má- előterjesztésünk, ami azt
sodik felére a most kiépítés tartalmazta, hogy az Elvira
alatt álló 150 kamerahely majort meg szeretnénk őrizmellett további 150-nel bőví- ni jelenlegi formájában. A
teni tudjuk a hálózatot – tet- zavargók nem olvasták el az
te hozzá Bács István.
előterjesztést, egy-egy szót
A grémium döntött arról, kiragadtak belőle, és azt
hogy a Pedagógus II. foko- harsogták. Ezt felháborítózatba lépett óvodapedagógu- nak tartom. Mi, érdiek Érsok bruttó 10 ezer, a mester- dért szeretnénk dolgozni,
pedagógusok bruttó 30 ezer azok viszont, akik most tábforint pluszjövedelemet kap- lákkal, bekiabálással zavarnak havonta. Mint az alpol- ták meg a munkát, nem is
gármester elmondta, ez a érdiek – zárta szavait Bács
juttatás visszamenőleg, 2018 István.
n Á. K.

Biztonság vagy káosz?
A mai napon világossá vált Érden is, a biztonság és a
káosz közt mekkora különbség van. Néhány óra alatt a
saját bőrünkön tapasztalhattuk meg mindkettőt – fogalmazott Simó Károly, az Érdi Fidesz szóvivője a közgyűlés csütörtöki ülését követően.
Történelmi jelentőségű
közgyűlést tartottunk, amelyen végre elértük, hogy az
egész város felsorakozzon
az útépítési program mögött.
Elértük, hogy nemcsak a
közgyűlési többség, hanem
végre a teljes ellenzék is támogatásáról biztosította
Aradszki András országgyűlési képviselőt és az útprogramot – hangsúlyozta
Simó Károly, az Érdi Fidesz
szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatóján, a közgyűlést
követően, hozzátéve: a köz-

g yűlés további munkáját
LMP-s provokátorok akadályozták meg.
– A Kerekegyházáról érkező LMP-s provokátorok
olyannyira nem ismerik városunkat, hogy az Elvira majort összekeverték egy teljesen más, magántulajdonban
lévő földterülettel, és mondvacsinált okokkal megakadályozták azt, hogy a közgyűlés tárgyalhasson fontos
előterjesztéseket: megakadályozták többek közt, hogy
– nem az Elvira-majorban,

hanem egy másik területen
– elkezdődhessen az ipari
park kialakítása, és azt is,
hogy Érd pályázatot nyújtson be a helyi klímastratégia
kidolgozására. Mai fellépésükön ízelítőt adtak abból,
mi várna az országra, ha
ilyen emberek a kormányzás
közelébe kerülnének: káosz,
ordibálás, anarchia, hozzá
nem értés – ez világos üzenet mindenki számára –
hangsúlyozta Simó Károly,
aki arra kérte az érdi választópolgárokat: fontolják
meg a döntést, szavazzanak
a fejlődés folytatására, és ne
támogassák, hogy az országban káosz és anarchia
legyen.
nQÁdÁm

Országos példa az IFÖ
T. Mészáros András polgármester kitűzte az ifjúsági önkormányzati választás időpontját: ez alapján szeptember
28-án újra diákpolgármestert és képviselő-testületet választhatnak az érdi középiskolások. Ezzel megkezdődött
a jelöltállítás folyamata is: a jelöltek kiválasztására, valamint a jelöltek testületi listájának összeállítására április
30-ig van lehetőségük az iskoláknak.
Ennek apropóján kedden
délelőtt tájékoztató fórumot
tartott Fodor Enikő diákpolgármester és Borsányi Csilla általános és ifjúsági önkormányzati referens a Polgárok
Háza dísztermében. Az eseményre eljött Madai Márk
Valentin, az Országos Diák
Tanács Pest megyei delegáltja, hogy információkat és tapasztalatokat gyűjtsön az
Érdi Ifjúság Önkormányzat
működéséről, mivel a szervezet célul tűzte ki, hogy az érdi
példa alapján az ország többi
megyei jogú városában is hasonló ifjúsági önkormányzatokat hoznak létre.
Az ODT tagja elmondta,
hogy azt szeretnék, ha más
nagyvárosokban is kiépülhetnének az ifjúsági önkormányzatok, ezért szerette
volna megvizsgálni, hogyan
működik az érdi szervezet,
hogy az itteni pozitív példákat át tudják emelni a gyakorlatba.
Fodor Enikő azoknak a diákoknak tartott prezentációt, akik fontolgatják, hogy
elindulnak a negyedik választáson. Elmondta, hogy
az Ifjúsági Önkormányzat
valódi érdekképviseletet
biztosít az érdi diákságnak.

A választott tagokból álló
testület saját költségvetéssel működik, részvételi és
javaslattételi joga van a város közgyűlésében és annak
bizottságaiban. A jelenleg

tület – tízmillió forinttal gazdálkodhat majd. A diákpolgármester végül arra buzdította az eg ybeg yűlteket,
hogy ne féljenek elindulni a
választáson, hiszen az életre
szóló élmények mellett rengeteget tanulhatnak, amit a
felnőtt életük során kiválóan
tudnak majd kamatoztatni.
Borsányi Csilla hangsúlyozta, komoly munka folyik,
de ehhez minden segítséget
meg is ad számukra a Pol-

Fodor Enikő arra buzdította az egybegyűlteket, hogy ne féljenek elindulni a választáson
működő diák-képviselőtestület mandátuma szeptember 28-ig tart, az új ifjúsági
önkormányzat pedig október 1-jén lép hivatalba. Fodor Enikő beszélt arról is,
hogy a város közgyűlésének
döntése szerint az új ifjúsági
önkormányzat – akárcsak a
most mandátumát töltő tes-

gármesteri Hivatal. Hozzátette: a diákoknak kéthavonta ülésezniük kell és véleményt alkotni a diákságot
érintő témákban, de megtapasztalhatják, milyen felelősséggel jár mások képviselete
és a rendelkezésükre bocsátott összeg hatékony felhasználása.
Q NYilas HajNi
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60 milliárdos útfejlesztés
Ötmilliárd forintos fejlesztési támogatás már megérkezett Érdre, a Modern Városok program keretében.
Ebből a forrásból utak, csomópontok újulnak meg, és
új buszmegállókat is létesítenek – jelentette be T. Mészáros András polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján.
Az ötmilliárdos forrásból
több csomópont is kiépül: a
Daróci–Bajcsy-Zsilinszky
és Gárdonyi–Kossuth utcák
sarkán forgalomirányított
csomópontot alakítanak ki,
az Ercsi utat és csomópontjait forgalombiztonság i
szempontok figyelembevételével újítják fel, körforgalom épül a Vadlúd–Zámori
utak csomópontjában, valamint a Zámori–Fehérvári
utak találkozásánál, és felújítják a 8104-es utat, ahogy
a Törökbálinti utat is. Itt kiépítenek egy körforgalmat a
Felsővölgyi út találkozásában, míg a Folyondár/Szövő
utcánál jelzőlámpás csomópontot hoznak létre. Ezen
felül új buszmegállókat is
létesítenek a városban –
hangzott el a polgármesteri
sajtótájékoztatón. T. Mészáros András elmondta azt is:
a projektek támogatási
szerződései március 20-án
érkeztek meg Érdre.
– A nagy forgalmú csomópontok kivitelezését a NIF
végzi majd. A tervezési
munkák hamarosan befejeződnek, remélhetően az idei
év végére lefutnak a közbeszerzések, talán az alapozási munkák is elindulhatnak, és a jövő évben megépülhetnek a csomópontok.

Ez lesz a korábban megindult útépítési munkálatok
második üteme, amit majd
egy harmadik követ. Március közepén Érden járt Kósa
Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős
tárca nélküli miniszter, aki
bejelentette egy körülbelül
60 milliárd forintos érdi útépítési program lehetőségét, amelynek keretében
aszfaltot kaphatnak majd
Érd földútjai, és kiépülhet
mindenütt a járda és a vízelvezetés. Ezt a programot
rövidesen a kormány elé terjesztik – tette hozzá T. Mészáros András.
– E fejlesztésnek köszönhetően lehetőségünk lesz
arra, hogy az útépítési program e harmadik ütemében a
mintegy hátralévő háromszáz kilométernyi érdi utat
aszfalttal burkoljuk, kiépítsük a járdákat, a felszínivízelvezetést öt-hat esztendőn
belül – hangsúlyozta a polgármester, hozzáfűzve: a
terveztetést hamarosan elkezdik.
– Öt évre felosztva a forrásokat és a munkát, 2024ig az egész városban megújítjuk az utcákat. Szeretnénk már az idén elkezdeni
a rekonstrukciót – zárta
szavait.
Q Á. K.

Teljesen megújul a szakrendelő
Folytatódik a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény fejlesztése Érden. A Modern Városok programból
megvalósuló felújításra mintegy 900 millió forint áll rendelkezésre. Az építkezés március 26-án kezdődött és
várhatóan decemberre fejeződik be. Az Alsó utcai épületszárnyból emiatt elköltöztették a házi gyermekorvosokat és védőnőket, a többi szakrendelés a házon belül
költözik.
A projekt nyitó eseményét a
Polgárok Háza dísztermében
tartották, amelyen jelen volt a
jelenlegi és a volt főigazgató,
a kivitelező, valamint a városvezetés. T. Mészáros András nyitóbeszédében közölte,
március 22-e valamennyi érdi
számára piros betűs ünnep,
hiszen amellett, hogy az
egészség üg yi intézmény
1990-ben átadott épületének
felújítása elkezdődik, délelőtt
arról döntött a képviselő-testület, hogy támogatja Aradszki András országgyűlési

képviselőt abban, hogy az érdiek érdekeit képviselve az
érdi útépítési programhoz mielőbb megszerezze a magyar
kormány által biztosítandó 60
milliárd forint pénzügyi forrást.
A városvezető aláhúzta,
nagy öröm számukra, hogy a
néhány évvel ezelőtt elkészült új szárny felújítása után
a Modern Városok program
lehetőséget teremt, hogy a teljes rendelő megújuljon, hiszen évente közel 350 ezer
orvos-beteg találkozás törté-

nik itt, tehát mind a páciensek, mind a szakdolgozók
megérdemlik a méltó körülményeket.
Aradszki András országgyűlési képviselő (Fidesz–
KDNP) rámutatott, hog y
2014-től, amióta a nemzetgazdaság megerősödött, a kormány érzékelhetően többet
tudott anyagilag az egészségügyre fordítani.
– Érdemes elmondani, hogy
a mai nap apropóját megvizsgálhatjuk nemzetgazdasági
szempontok szerint is, hiszen
ez már a valóság, ami itt van
a mi városunkban. Büszkék
vagyunk, hogy Érden minden
háziorvosi rendelőt fel tudtunk újítani és most pedig el
tudjuk kezdeni a Dr. Romics
László Egészségügyi Intézmény második ütemének a
rekonstrukcióját is, hiszen a

pénz a Modern Városok program részeként megérkezett –
mondta Aradszki András.
Bárány Zsolt főigazgató
elmondta, hogy igyekeztek a
kivitelezőkkel a lehető legjobb ütemtervet elkészíteni,
amely során az intézmény is
tud működni, ugyanakkor a
munka is haladhat. Bárány
Zsolt hangsúlyozta, lesznek
fennakadások, de reméli,
hogy minden érintett fél türelemmel és megértéssel áll a
munkához, aminek az eredménye egy korszerű rendelőintézet lesz. Végül javasolta,
hogy a páciensek a rövidebb
várakozási idő érdekében vegyék igénybe az előjegyzési
rendszert.
A felújítást végző F-Építő
Generál Zrt. ügyvezetője,
Bari Zoltán a műszaki paraméterekkel kapcsolatban el-

mondta, hogy több mint 4500
négyzetméteren újul meg az
intézmény. A munka során
homlokzati hőszigetelés készül és kicserélik a külső és
belső nyílászárókat, valamint minden belső falat és
padlóburkolatot. A meglévő
váróterek új kazettás álmenynyezetet kapnak, a magastető felújításra kerül. Megújul a
teljes épületgépészeti és
elektromos rendszer is. A fejlesztés alapvető célja, hogy
az intézmény a következő 20
évben magas színvonalú, gazdaságos és fenntartható ellátást nyújtson Érd és térsége
lakosságának.
A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény felújítása
2018. március 26-án kezdődött, a tervezett befejezése
karácsony előtt várható.
QQNYH
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Gondolat siklik, folytatásra várva

A nyughatatlan Kosztolányiak

Ilka Gábor műveinek ideális helye a művelődési központ
előtéri kiállításitere a tárlókkal és az üvegezett szekrényekkel, mert így nem csak egynapos villámtárlat –
ahogy azt már megszoktuk – rendezhető az alkotó picinyke szobraiból, ráadásul így ritkán látható mennyiségben kapunk ízelítőt. Ahogy a megnyitóra összegyűlt
nagyszámú érdeklődő – akiket T. Mészáros András polgármester köszöntött – sem szokványos az ilyen eseményeken.

A szabadkai és az érdi könyvtár régóra szakmai és
baráti kapcsolatokat ápol, jó ismerősként érkezett hát
a bácskai városból Hicsik Dóra könyvtáros, hogy az
érdeklődőknek bemutassa kutatásainak eredményét,
amit a Bácskai Kosztolányiak című kötetben foglalt
össze.

Amikor húsz évvel ezelőtt
először láttam Ilka Gábor
miniszobrait – és először írtam róluk és alkotójukról –,
a kollekció elfért egyetlen
cipősdobozban, most 77 mű-

vet láthatunk a kiállításon,
amelyek száma 2000 óta a
nyolcvanat is meghaladja.
Közel kell lépnünk ezekhez az apró tárgyakhoz,
hogy minden részletet meg-

Ilka Gábor jelenetei megidéznek egy távoli időt, ami az emlékezetünkben már egyszer eltemetődött
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laminált padló

figyelhessünk, s ezzel közel
kerüljünk Ilka Gábor világához, s közel kerüljünk azokhoz a gondolataihoz is, amelyeket ezekkel a háromdimenziós grafikának is nevezett – találó a hasonlat, mert
a piciny figurák, tárgyak
részletességükben is oly
könnyedek és a lényeget kiemelők, mint egy lendületes
vonalakkal papírra vetett
ceruzarajz – szobrocskákkal meg akar osztani velünk
a világról, az emberekről,
szépségről, jóságról és gyarlóságról.
Meg az illúziókról, amelyeket a tárlat címadó darabja fogalmaz meg félreérthetetlen pontossággal, s amely
az IRK A és a Poly–Art
(amelynek Ilka Gábor hűséges kiállítója) termékenyítő
kapcsolatát is jelzendő ihlette a meghívón is szereplő
versre Temesi Évát: Magányos kerti pad, / valami félbeszakadt. / Elment már a
hölgy s az úr, / egy kapcsolat
meglazul? / A pad, az ernyő,
bot és táska/ ott maradt folytatásra várva.
És magával ragadta az elhagyott pad képe Szigeti

Szinte hihetetlen, hogy a
vékonyka kis könyvben any
nyi tény, annyi lebilincselő
en izgalmas történet elfér,
amennyit Hicsik Dóra elő
adásában hallottunk. A sza
badkai könyvtár munkatár
Illúzió. „Magányos kerti pad, valami félbeszakadt.”
Esztert is, aki ezúttal nemcsak közreműködője volt
Varga Zoltánnal a megnyitónak, de az alkotónak dedikált saját szerzeményével is
kedveskedett.
De idézhetjük Wegenast
Róbert festőművész megnyitójának sorait is: Előttünk
lebeg egy illúzió: / Egy / Aprócska pad és aprócska bot,
/ És mi, akik nézzük, / Most
mi ülünk ott. / És látjuk, hogy
éppen / Ott lent a szélen / Borotvaélen / Gondolat siklik /
elénkbe szépen.
Gondolatok siklanak hát
elénk, méghozzá a lényegig csupaszítva, filozofi-

kus szférákba vezetve olykor, nem véletlenül beszélt
arról Wegenast Róbert,
hogy Ilka Gábor jelenetei
megidéznek egy távoli időt,
ami az emlékezetünkben
már egyszer eltemetődött.
A bal agyféltekénk prioritása megrendül, hiszen az
alkotó szemével látjuk önmag unkat, s megértjük
vagy legalább megérezzük
az üzenetét. Megértjük,
hogy „Gábor plasztikus terének a középpontja Én vagyok, a szemlélődő, felfedezem hát, hogy ez a világ,
az Én világom.”
nQM. Nagy

A pusztító és teremtő természet tanúi

Az Érdi Lengyel–Magyar
Kulturális Egyesület idén
is megrendezte a városi
könyvtárban hagyományos húsvéti találkozóját,
amelyen a lengyel hagyományok szerint emlékeztek meg Krisztus feltámadásáról. A tagok által készített ünnepi finomságokat Tomasz atya szentelte
meg a vallási rituálé szabályai szerint.

Két előadást is meghallgathattak a résztvevők kedden veszik ezt át tőle, ő pedig el
este a Földrajzi Múzeumban a Múzeumbarát Kör prog- kezd imádkozni, hogy Iste
nem, remélem, tudtam segí
ramján.
teni, hogy életben maradja
Dr. Kovács Ildikó Lenke mi. „Amit a földrengés leta nak ezek az emberek.
Az est hátra levő részében
belgyógyász kényelmes, II. rolt, azt a hullámok felkap
kerületi praxisát hag yta ták, és gyakorlatilag össze Bezuk Zsolt mutatta be bá
hátra, hogy a Baptista Sze morzsolták, mint egy tur tyja, az Amerikába 1956ban
retetszolgálattal eg y ütt mixgép, majd 800–1000 mé kivándorolt Steve Bezuk
megpróbáljon segíteni a ter terrel arrébb lerakták, mint kéziratából készült könyvet.
mészeti katasztrófák túl egy masszát. Eleinte nem is Az Egyedül az Amazonason
élői nek Iránban, Pakisztán engedtek be bennünket emléket állít Steve Bezuk
ban és Indonéziában a 2000 ezekre a területekre. Olyan nak, aki csaknem 5500 kmt
es évek elején. Így jutott el sok halott volt, hogy tömeg tett meg teljesen egyedül egy
az iráni Bam városába, ahol sírba kellett őket eltemetni” kajakban az Amazonason.
1970 júniusától novemberéig
2003ban egy hajnalban tá – meséli a doktornő.
Emberi ésszel felfoghatat tartott az expedíció, ami so
madt földrengésben csak
nem az összes lakost, 2500 lan és teljességgel feldolgoz rán nemcsak a természet
embert maga alá temettek a hatatlan ilyen mértékű pusz erőivel kellett megküzdenie
romok. 2005ben aztán Pa títás, illetve ennyi áldozat, a férfinak, de az őslakókkal,
kisztánba mentek, ahol a épp ezért rehabilitáción is a csempészekkel és a kaló
térség legpusztítóbb, a ható részt vettek a szerencsétlen zokkal is. Ő volt az első, aki
ságok szerint 87 500, más ségeket követően az orvosok végigjött az Amazonason, és
becslések szerint több mint és a segélyszervezetek em amikor kiért az óceánhoz,
100 000 emberi életet köve berei, hogy lelkileg megpró azt írta, bár elérte a célját,
telő földrengése után segí bálják feldolgozni az átélte de mindez kit érdekel, hi
tette és ápolta a túlélőket. ket. Mindenesetre a doktor szen senki sem tud róla.
2004. december 26án Szu nő nem bánta meg, hogy ott Amikor évtizedekkel később
mátra északnyugati részét volt és segített. Ahogy mesé ezt elolvasta Bezuk Zsolt,
először egy iszonyatos ere li, sosem felejti el, ahogy a azt mondja, ez volt az a pont,
jű, a Richterskála szerinti több napja szakadó esőben amikor úgy döntött, lefordít
9,3as földrengés rázta meg, adogatja a segélycsomagot a ja bátyja kéziratát, és kiad
és körülbelül fél órával ké mezítláb vagy szandálban ja, hogy rácáfoljon testvére
sőbb jött a 15–30 m magas álldogáló túlélőknek, akik szavaira.
hullámokkal támadó cuna csuromvizes, hideg kézzel
QQJakab-aponyi

Az egyesület elnöke, Ba
zsóné Megyes Klára elmondta, hogy lényeges különbség
nincsen a két nép húsvéti szokásai között, de azért sajátos
vonásai vannak a lengyel ün! neplésnek, ami abból követN
O
R
Á
T
K
A
g!
éi
R
let erej
Csak a kész
kezik, hogy ott a vallás soklaminált padló
kal inkább része a minden7mm/31
napoknak, jobban beépül a
családok életvitelébe.
Nálunk nem ismert szokások is kötődnek a lengyel
húsvéthoz, a virágvasárnapot ott inkább pálmavasárÉrd, Iparos út 36.
M7-lehajtó,
napnak nevezik, mert ilyenParkváros,
M7 kor barkákból, fűzfaágak+36 20 427 60 10
Interspar
mellett
erd@jola.hu
ból, virágokból és szalagokNyitva:
ból úgynevezett pálmákat
h-p: 9-17 ó.
Interspar
szo: 9-12 ó.
készítenek – még versenyt is
A tájékoztatás nem teljeskörű, részletekről érdeklődjön szaküzletünkben! hirdetnek e tárgyban –, ame-

1.590 Ft/m²

Arizóna tölgy

566748

Iparos út 36.

jola.hu

Nemességükre büszke famíliát ismerhettünk meg Hicsik Dóra előadásából

Lengyel húsvét a könyvtárban

7mm/31

1.590 Ft/m²

sa percek alatt meggyőzte
hallgatóságát, hog y min
dent, amit csak lehet, össze
gyűjtött Kosztolányi Dezső
családjáról. Ha úgy akarjuk,
apropója is van a kötet meg
jelentetésének, de önmagá

ban az is elég indok, hogy
közkinccsé váljon a levéltá
rakból, anyakönyvekből és
egyéb forrásokból elővará
zsolt rengeteg információ
– Készülőben van Koszto
lányi életművének kritikai
kiadása Budapesten – mond
ta a konkrét indokot Hicsik
Dóra. – Ehhez kapcsolható
az a kutatás, aminek során a
költő bácskai rokonságát
igyekszem föltérképezni, s
néhány eddig esetleg pontat
lanul számon tartott tényt,
évszámot korrigálni. Ugyan
akkor nekem szívüg yem
Kosztolányi, ezért a család
életén keresztül igyekszem
bemutatni, hogy milyen volt
az élet Bácskában, s számba
venni azokat a motívumokat,
történeteket, helyszíneket,
amelyek valamilyen módon
bekerültek Kosztolányi élet
művébe.
Nemességükre büszke fa
míliát ismerhettünk meg Hi
csik Dóra előadásából. A
felmenők között találjuk
például Kosztolányi Lajost,
aki plébánosként nem átal
lott lóháton bevonulni a to
polyai templomba, de egyéb
viselt dolgai is lehettek,

Az ünnepi finomságokat Tomasz atya szentelte meg
lyek mérete a 40–50 centitől
a több méterig változik. A
hagyomány szerint ezekkel
a pálmákkal kergették ki az
állatokat a mezőre, hogy
megvédjék a gazdaságot a
szerencsétlenségektől. Sajátos lengyel szokás még, hogy
nagyszerdán Júdást jelképező figurát dobnak le a templomtoronyból vagy égetnek

el, aminek a zsebébe 30 darab üvegszilánkot tesznek.
A tojás – és persze a sonka
is – Lengyelországban is része az ünnepnek, családi
körben vasárnap a húsvéti
főtt tojás egymás közti megosztásával köszöntik egymást és az ünnepet – ahogy
ez az érdi összejövetelen is
történt.
n –y–
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mert a kalocsai
érsekség levél
tárában zárol
ták a róla szóló
anyagokat, a
mai napig nem
olvashatók. En
nek a Lajosnak
volt az unoka
öccse a költő
dédapja , a k i
gazdatisztként
szolgált, fiai kö
zül Ágoston – ő
lesz
Dezső
nagyapja – har
colt Bem sere
gében, s követte Szinte hihetetlen, hogy a vékonyka kis könyvKossuthot az ben annyi tény, annyi lebilincselően izgalmas
emigrációba, de történet elfér
hazatért és csa
ládot alapított, fia, Árpád –
Hicsik Dóra története itt ér
a költő édesapja – rettegett véget, mert a költő a középis
szigorúságú tanár, a sza kola befejezése után, 1903
badkai gimnázium igazga ban végleg a fővárosba költö
tója, aki számára az is elfo zött. A könyv tehát nem a
gadható volt, hogy Dezsőt költőről szól, noha számos
egy önképzőköri tanárával adalékkal szolgál a családi
folytatott vita okán kicsap háttérről, az ősökről és a
ják az iskolából (ahová to közvetlen hozzátartozókról,
vábbra is be kellett járnia, s azokról az élményekről,
mivel az igazgató családjá amelyek Kosztolányi Dezső
nak az épületben volt laká személyiségét és ezáltal
sa), ezért Szegeden kellett életművét alakíthatták.
érettségiznie.
QQ(mnp)

TŰZIFA

Tűzifa rönkben
és kalodában!

Érd,FFelső utca 31/AA • 06 30 9509 816 • www.tuzifaker.hu

AA5836732

OLDJA MEG TETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAK VALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNAL VIHETŐ!
KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

TRAPÉZ LEMEZ – CSEREPES LEMEZ EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA
VAGY KÉSZLETRŐL. NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145.
06-70-633-3600
2462 Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104
www.martonacel.hu

566428
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FELHÍVÁS

Alkotó oktatók

HA MEGVAN
AZ ÁLOMINGATLAN,

A Szepes Gyula Művelődési Központ második
alkalommal rendezi meg az Alkotó Oktatók – Érd és
térsége rajztanárainak képzőművészeti kiállítását.

TALÁLJA MEG HOZZÁ
A KEDVEZŐ
ÉS BIZTONSÁGOS
LAKÁSHITELT!

Rajzszakos pedagógusok jelentkezését várjuk kéthárom, tetszőlegesen kiválasztott, falra helyezhető
alkotással (festmény, grafika stb.).
A kiállításon való részvételi szándékát, kérjük, jelezze
2018. május 20-ig Lukács Orsolyának,
a lukacs.orsolya@szepesmk.hu e-mail címen
vagy a 06-23-365-490/102-es melléken.
Az alkotások gyűjtése: 2018. május 23–25-ig (szerdától
péntekig) 9–18 óráig a Szepes Gyula Művelődési
Központban (Érd, Alsó u. 9.).
A kiállítás megnyitója: 2018. június 1.
Helyszíne: Szepes Gyula Művelődési Központ.
Megtekinthető: 2018. június 29-ig.

Gazdikereső
018

ÉRD•2

STREET ART ALKOTÓI PÁLYÁZAT
Téma:

THM

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Csíkos 2,5 év körüli, barátságos, érdeklődő, közepesnagy termetű, ivartalanított
szuka kutyus. Más kutyákkal
általában jól kijön, az emberekhez nagyon kötődik.

A pályázat nyertesei pénzdíjazásban részesülnek!
Tervek beadási határideje: 2018.04.13.

Ha örökbe fogadná Ramont vagy Csíkost, vegye fel a
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@gmail.com.

ÉLŐFESTÉS ÉRD FŐTERÉN 2018.05.05.
Részletek: www.szepesmk.hu
ÉRDI BÉTA KKT.

4,42

Lábklinika

4,3
KeréKpárüzlet és szerviz

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ,
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

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

• Női, férfi és gyermek kerékpárok
• Teljes körű szerviz rövid határidővel
• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/848-6067
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu

ELÉRHETŐSÉGE
Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig
Telefon: 06-23/520-117
E-mail:
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

568121

www.minositetthitel.hu

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.hu

Műanyag nyílászáRók Most 7 év gaRanciával!

Műanyag ablak GYÁ
ÁRI ÁRON

Egyedi beltéri ajtók GYÁÁRI ÁRON

Mindenre van
megoldásunk!
kérje ajánlatunkat!

árnyékolók
a-tól z-ig
akciós áron!

facebook.com/erdibeta

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft. 2030 érd, iparos u. 30.  70/608-0808
561513

BANK3

566389

BANK2

566431

BANK1

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

566421

4,54

Rendeljen most egyedi akciós áron!

567673

Ramon azonosító nélkül talált kis-közepes termetű, 1 év
körüli kan kutyus. Barátságos, vidám, jó kondíciójú.
Nem kereste senki, így új, felelős befogadóra vár.
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műsor

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
KLUBÉLET
SZÖVŐSZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.

Német kezdő nyelvtanfolyam

Csütörtökönként 15–18 óráig

SZERDÁNKÉNT
Senior torna

Elkészült a művelődési központ új
honlapja! Reméljük, az új,
felhasználóbarát, modern honlap
megkönnyíti az információszerzést
mindenki számára! Aki egyszerűen
és kényelmesen szeretne hírt kapni
programjainkról, iratkozzon fel
HÍRLEVELÜNKRE!
www.szepesmk.hu

Április 13-án, pénteken 9 órakor

KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Mexikó
Előadó Varga Zoltán.
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Április 12-én, csütörtökön 18 órától

PROGRAM
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák, játékok
cseréje, vására.

ELŐZETES
VERNISSZÁZS
Metamorfózis
Szánthó Tibor fotókiállításának megnyitója.
A tárlatot megnyitja M. Nagy Péter
újságíró. Közreműködik Székács Noémi
fuvolán.

Április 7-én, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Ilka Gábor szobrász kiállítása

Április 6-án, pénteken 18 órakor

Megtekinthető április 24-ig

A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők kulturális,
közművelődési alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
06 23/365-490/105

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Kedvencek párban
Sebők Ferenc fotókiállítása
Megtekinthető április hónapban

KAMARATEREM
Kiállítás az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére 6–18 éves
diákoknak meghirdetett rajzpályázatra
beérkezett munkákból
Az alkotások átvehetők április 5-től a
művelődési központban
Megtekinthető március 29-ig

KERTBARÁTKÖR
Medvehagyma túra
Kirándulás Pusztamarótra.
Utazás telekocsis rendszerben. Előzetes
jelentkezés szükséges április 10-én, 12
óráig Német Antalnál a +36-30-5494230-as telefonszámon.
Találkozás a Szepes Gyula Művelődési
Központ parkolójában.

18 órakorkor
8.30 órakor

Kerekítő
Zenés foglalkoztató kéthetente
Április 4-én 10 és 10.45 órakor

Szenior Örömtánc
14.30 órakor

Ovis torna

16.15 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Ringató

A Parkvárosi Közösségi Ház március
30. és április 2. között zárva tart.

PROGRAM
KEDDENKÉNT
Lélekfitnesz

Tavasz

PRÉMIUM

Április 24-én, kedden 17 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI
FELFEDEZŐK
A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS
FELTÁRÓI
3276 EXPEDÍCIÓS NAP
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus újraolvasva
HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
SZABADULÁS NÉLKÜL
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink
emlékére

Meridián torna
A programon való részvétel ingyenes
14 órakor

r

ELŐZETES
50+ torna

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

Április 9-én, hétfőn 15 órakor

Fekete-Fehér/Férfi-Nő
Kovács Linda és Bögöthy Ádám előadóestje a költészet napja alkalmából a
Parkvárosi Könyvtár szervezésében
Április 12-én, csütörtökön 17.30 órakor

Ökofilmklub
A részvétel ingyenes

Április 14-én, szombaton 18.30 órakor

Rutkai Bori Banda gyerekkoncert
Belépőjegy 1290 Ft
Április 15-én, vasárnap 10 órakor

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

4.290-Ft/m2

-10%
4.990-Ft/m2

-15%

Legtartósabb padlóink
most extra kedvezménnyel
kerülhetnek az Ön otthonába!

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Járványos megbetegedések Érden
1829–1831 között
Lehoczki Zsuzsanna előadása

9.30 és 10.15 órakor

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118

Valamennyi kiállítás megtekintésére
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,
a kedvezményes jegy ára 500 Ft,
tárlatvezetési díj 3000 Ft
kiállításonként.

4.990-Ft/m2

-20%

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
FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás
Az 1848/49-es polgári forradalom és
szabadságharc 170. évfordulójára emlékezünk

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A Föld napja
Április hónapban

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR

Április 2., HÉTFŐ

19:00 Katolikus ünnepeink
Húsvét 1. rész
19:30 Katolikus ünnepeink
Húsvét 2. rész
20:00 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC
21:40 Kor Kontroll percek
22:00 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:30 Bibliai szabadegyetem 1/90. rész
23:30 Fogadó-óra
0:00 Tűzijáték

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

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

Április 3., KEDD

19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 JAZZ
Collective and Alien Chatter
21:10 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:05 Török Bódog Magyar Női Kézilabda
Kupa
elődöntő
23:15 Műábránd
23:35 párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó
0:05 Tűzijáték

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

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

2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig

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

2030 Érd, Alsó u. 2.

Március hónapban

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

Április 4-én, szerdán 17 órakor

Megtekinthető április 21-ig

KÖNYVBEMUTATÓ
Urbán László: Érdi sajtótükör 4.
1974–1980

TÁRLAT
Öt év szobraiból
Botos Péter kiállítása

Letisztult színvilág

10 mm

Szinkron nyomott
felület
45718
10 mm

Szinkron nyomott
felület
40985
10 mm

Ajándék szegélyléc és alátétfólia!

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

Érvényes: 2018. április 10-ig, vagy a készlet erejéig.
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.

www.hubertparketta.hu

Április 5., CsÜTÖrTÖK

19:00 Híradó
19:15 párbeszéd EXTrA
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:05 sztárportré 145. rész
20:35 Török Bódog Magyar Női Kézilabda
Kupa
döntő
21:45 Kempo
sportmagazin
22:00 Kor Kontroll percek
22:20 Fény-Kép
kulturális magazin
22:50 Mozgás
sportmagazin
23:20 polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:50 párbeszéd EXTrA
beszélgetés aktuális témákról
0:10 Híradó
0:25 Tűzijáték

Április 6., pÉNTEK

19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 145. rész
20:00 Kor Kontroll percek
20:20 Egy nap a világ
útifilm
20:50 illényi Katica & Vendégei a
Kongresszusi Központban
2017. 2. rész
22:00 polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 Fény-Kép
kulturális magazin

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.

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

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.

40857

23:10 Fény-kép
dokumentumfilm
23:40 párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
0:10 Tűzijáték

Április 4., sZErDA

19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem
21:00 illényi Katica & Vendégei a
Kongresszusi Központban
2017. 1. rész
22:10 Egy nap a világ
útifilm
22:40 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!

Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA

567899

Pénztári nyitvatartás: hétfő-péntek zárva; kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütörtök
12–19 óráig. A pénztári nyitvatartáson
kívül az előadások előtt 1 órával!

16.30 órakor

Szerdánként 14.30–18 óráig

GUZSALYAS KÉZIMUNKA SZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu

„Tegyünk az egészségünkért a természet
erejével!”

szünnap, kedd-péntek 10–17 óráig, szombat-vasárnap 10–18 óráig
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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

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

23:00 Mozgás
sportmagazin
23:30 párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
0:00 Tűzijáték

Április 7., sZOMBAT

19:00 Érdi panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 párbeszéd EXTrA
beszélgetés aktuális témákról
19:50 Fény-Kép
kulturális magazin
20:20 Mozgás
sportmagazin
20:50 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:20 illényi Katica & Vendégei a
Kongresszusi Központban
2017. 1. rész
22:30 Bibliai szabadegyetem
23:30 Érdi panoráma
A heti események összefoglalója
0:00 Tűzijáték

Április 8., VAsÁrNAp

19:00 Érdi panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 sztárportré 145. rész
20:30 Fény-Kép
kulturális magazin
21:00 illényi Katica & Vendégei a
Kongresszusi Központban
2017. 2. rész
22:10 Egy nap a világ
dokumentumfilm
22:40 Mozgás
sportmagazin
23:10 Fény-Kép
kulturális magazin
23:40 polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
0:10 Érdi panoráma
A heti események összefoglalója
0:40 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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Közérdekű felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi
sportról és sporttevékenység támogatásáról
szóló 2007/12. (III.26.) önkormányzati rendelete
alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek
támogatására elkülönített összeg elnyerésére,
illetve célirányos felhasználására.
A pályázat célja: a városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.
Pályázatot nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú
Város közigazgatási területén működő, a sportról
szóló 2004. évi I. törvény alapján létrehozott, és érdi
székhellyel nyilvántartásba vett sportszervezetek,
amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról
és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007.
(III.26.) önkormányzati rendeletben, valamint a
sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek,
támogatási elveknek.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
• a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét;
• a sportolók létszámát;
• a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját
(mérlegét), sportszakmai adatait;
• a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját;
• az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt
elrendelő jogerős végzésének másolatát;
• a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát;
• az igényelt támogatás nagyságát;
• a pályázati összeg szükségességének részletes
szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket;
• egyéb támogatásokat;
• a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról,
vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.
Önkormányzati költségvetési támogatásban az a
sportszervezet részesülhet, amely (amennyiben volt
ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással,
illetve nincs a helyi önkormányzati adóhatóság,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe
tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását
folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő
részlettel teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti
hatóságok által kiállított, hatvan napnál nem régebbi
közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása,
illetve törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem
régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával
kell igazolnia.
A sportszervezet köteles éves pénzügyi tervet készíteni, megtervezni az önkormányzati támogatás felhasználásának módját, amely összeg más célra nem
használható fel.
A pályázathoz csatolni kell a pályázó sportszervezet
alapszabályát, a sportban elért eredményeit, a tagok
számát és a sportban foglalkoztatottak számát.
A támogatást igénylő sportszervezet önkormány-

zati tulajdonú ingatlan használata esetén köteles az
ingatlan fenntartásával és felújításával kapcsolatos
költségeket külön megnevezni és azt igazolni.
Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, feladatmeghatározással igényelhető.
Önkormányzati költségvetési támogatás a következőkben meghatározott követelmények
teljesítése esetén igényelhető. Az igénylő:
• Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és az általuk szervezett versenyrendszerben szerepel, amelyet
az adott nemzeti sportszövetség által kiállított
igazolással bizonyít;
• a sportszövetség működése megfelel a sportról
szóló 2004. évi I. törvény, valamint a sport
területén képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet
előírásainak.
Előnyt élvez az a pályázó, aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt,
valamint minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá rendszeresen részt vesz városi
sporteseményeken, versenyeken, tömegsportrendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.
A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával
kell a Sport és Ifjúsági Bizottság címére zárt borítékban az Ügyfélszolgálaton leadni.
A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Sport és Ifjúsági Bizottsága véleményezi és dönt a támogatás
mértékéről.
A pályázatok benyújtási határideje:
2018. év április 6.
Elbírálás 30 napon belül. A pályázók a döntést
követően írásos értesítést kapnak. A támogatásban
részesített pályázók jegyzéke az Érdi Újságban és az
Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.
Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az Önkormányzat a pályázókkal a támogatási
szerződést köt. A támogatás felhasználását és a program megvalósítását az Önkormányzat a szerződésben
meghatározott módon ellenőrzi.
A sportegyesület a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31éig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról
a bizottság dönt.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás vagy a feladat teljesítésének elmaradása
esetén a támogatás azonnal megszüntethető, illetve
a támogatás összegét vissza kell fizetni.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a
Polgármesteri Hivatal sportreferense ad. A pályázati
űrlapok a Polgármesteri Hivatal sportreferensénél
vehetők át, vagy letölthetők a www.erd.hu honlapról.
Sport és Ifjúsági Bizottság

Közérdekű tájékoztatás
Tájékoztatjuk kedves betegeinket és látogatóinkat, hogy
a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Modern
Városok program keretében megvalósuló felújításának
I. üteme hamarosan kezdődik. A felújítás ezen üteme
– amely március 26-án kezdődik és tervek szerint
2 hónapig tart – által érintett rendelések helyével
kapcsolatban az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást.
Rendelés
neve

Rendelés
helye
költözés előtt

Rendelés
új helyszíne

Neurológia

I. emelet, B114

Földszint, B010 rendelő

Reumatológia I

I. emelet, B115

Földszint, B009 rendelő

Reumatológia II

I. emelet, B124

Földszint, B009 rendelő

Audiológia

I. emelet, B112

Földszint, B034/2 rendelő

Fül Orr Gégészet I

I. emelet, B113

Földszint, B034/1 rendelő

Fül Orr Gégészet II

I. emelet, B125

Földszint, B034/2 rendelő

Sportorvos

I. emelet, B114

Földszint, B010 rendelő

Fizikoterápia

Földszint, B033–34

Új épület, A126 rendelő

Gyógytorna

Földszint, B028

Új épület, A001

Szemészet

I. emelet, B116

Földszint, B033 rendelő

Lelki gondozó

I. emelet, B118–121

Földszint, B029–031
rendelő

Fogszabályozás

I. emelet, B122

I emelet, B101

Bőrgyógyászat

Földszint, B015–16

Földszint, B028 rendelő

Iskolafogászat

Földszint, B021

I emelet, B101

CTG

Földszint, B031

Földszint 40-es szoba

Néhány szakrendelés esetében a rendelési idő is megváltozik, erről részletes tájékoztatást intézményünk
honlapján találnak: www.erdirendelo.hu
A kivitelező mindent megtesz annak érdekében, hogy a
felújítások alatt a rendeléseket a lehető legkisebb mértékben
zavarják, de bizonyos munkafázisok minden bizonnyal próbára
fogják tenni mind betegeink, mind munkatársaim türelmét,
ebben kérem szíves együttműködésüket.
Bárány Zsolt
főigazgató
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Közérdekű tájékoztató

SZAVAZÓKÖRI HATÁROK VÁLTOZÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk a 14., 15. és 16. szavazókörökben lakó választópolgárokat, hogy a szavazókörök határa –
és egy esetben a szavazóhelyiség is – változott, a változás a következő utcákat érinti.
14. szavazókörből a 16. szavazókörbe került át a következő utca: Deák Ferenc utca páratlan oldala 29–57-ig.
Szavazóhelyiség: Meseház Óvoda, Gyula utca 33–37.
15. szavazókörből a 16. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Ferenc utca páros oldala; Pál utca páros
oldala a 20. számtól; Péter utca páratlan oldala 21. számtól, páros oldala 22/A. számtól; Gyula utca páratlan oldala
25. számtól, páros oldala 28. számtól; György utca páratlan oldala 27. számtól, páros oldala 32. számtól.
Szavazóhelyiség: Meseház Óvoda, Gyula utca 33–37.
14. szavazókörből a 15. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Hunyadi u. páratlan oldal 27a, 27b, és
29. szám, páros oldal 34a szám; Vörösmarty utca páros oldal 2/A–12/B. számig; Thököly u. páratlan oldal 13–19/B.
számig, páratlan oldala 18/A–26. számig; Báthory u. páratlan oldal 1–31. számig, páros oldal 2–26. számig; Bethlen
G. u. páratlan oldala 1–33. számig.
Szavazóhelyiség: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Vörösmarty tér 1.
16. szavazókörből a 14. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Kelemen utca páratlan oldala 15.
számtól 31. számig; Kont utca páros oldala 26–42. számig, páratlan oldala 31–39. számig; Koppány u. páros oldala
38–46. számig, páratlan oldala 45–53. számig; Deák Ferenc u. páros oldala 60–72. számig.
Szavazóhelyiség Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Gárdonyi u. 1/b.
Fentiekre tekintettel szíveskedjenek a szavazóhelyiség címét a kiküldött választási értesítőn ellenőrizni.
Kérjük az érintett utcákban lakó választópolgárokat, hogy ennek megfelelően, a választási értesítőn is
szereplő szavazóhelyiséget szíveskedjenek felkeresni 2018. április 8-án.
*
Tájékoztatjuk a 9., 10., 11. és 12. szavazókörökben lakó választópolgárokat, hogy a szavazókörök határa
változott, a változás a következő utcákat érinti.
9. szavazókörből a 10 szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Szárcsa utca; Vadkacsa utca; Ruca utca;
Zámori út; Pelikán utca; Kócsag utca páratlan oldala 1–13. számig, páros oldala 2–4. számig; Haris utca 1–4. számig;
Gólya utca 1–4. számig. Szavazóhelyiség: Érdi Móra Ferenc Általános Iskola.
11. szavazókörből a 9. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Szarka utca; Bagoly u. páratlan oldala
1–15. számig, páros oldala 2/a–14. számig; Csóka utca; Csóka köz; Holló utca; Harkály utca páratlan oldala 1–29.
számig, páros oldala 2–42/b. számig.
Szavazóhelyiség: Érdi Móra Ferenc Általános Iskola.
12. szavazókörből a 11. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Bagoly utca páratlan oldala 77. számtól
végig, páros oldala 64. számtól végig; Csér utca páratlan oldala 53. számtól végig, páros oldala 44. számtól végig;
Csíz utca páratlan oldala 43. számtól végig, páros oldala 48. számtól végig; Cinke utca páratlan oldala 37. számtól
végig, páros oldala 34. számtól végig; Cankó utca páratlan oldala 33. számtól végig, páros oldala 34. számtól végig;
Kossuth L. u. páratlan oldala 129–149. számig.
Szavazóhelyiség: Érdi Móra Ferenc Általános Iskola.
11. szavazókörből a 12. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Kossuth L. utca páratlan oldala 73–127.
számig; Hunyadi J. utca páratlan oldala 75–127. számig, páros oldala 74–126. számig; Rákóczi F. utca páratlan
oldala 55/a számtól végig, páros oldala 40. számtól végig; Könyves K. utca páratlan oldala 1–17. számig, páros
oldala 2–18. számig; Munkácsy M. utca páratlan oldala 1–15. számig, páros oldala 2–12. számig; Mátyás Király utca
páratlan oldala 1–9. számig páros oldala 2–10. számig; Nagy L. utca páratlan oldala 1–11. számig, páros oldala
2–16. számig; Szent István utca páratlan oldala 1–17. számig.
Szavazóhelyiség Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Gárdonyi u. 1/b.
A 9. szavazókörből a 8. szavazókörbe került át a következő utca: Fehérvári út páratlan oldala 55–67. számig.
Szavazóhelyiség: Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, Fácán köz 1.
Kérjük az érintett utcákban lakó választópolgárokat, hogy ennek megfelelően, a választási értesítőn is
szereplő szavazóhelyiséget szíveskedjenek felkeresi 2018. április 8-án.

*

Tájékoztatjuk a 36., 41. és 43. szavazókörökben lakó választópolgárokat, hogy a szavazókörök határa
változott, a változás a következő utcákat érinti.
36. szavazókörből a 43. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Ribiszke u. páros oldala 2–14. számig;
Somfa u. páratlan oldala 1–11. számig, páros oldala 2–4. számig; Szilva u. páratlan oldala 1–15. számig; BajcsyZsilinszky út páros oldala 154–168. számig.
Szavazóhelyiség: Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola Törökbálinti út 1–3.

41. szavazókörből a 36. szavazókörbe kerültek át a következő utcák: Szovátai u. páratlan oldala 49–59. számig, páros
oldala 48–56. számig; Dévényi utca páratlan oldala 15/A–27. számig; Dévai u. páros oldala 14–26. számig.
Szavazóhelyiség: Érdi Szivárvány Óvoda Hegesztő u. 2–8. Kérjük az érintett utcákban lakó választópolgárokat, hogy ennek megfelelően, a választási értesítőn is szereplő szavazóhelyiséget szíveskedjenek
felkeresi 2018. április 8-án.

*

Tájékoztatjuk a 47. és 48. szavazókörökben lakó választópolgárokat, hogy a szavazókörök határa változott, a változás a következő utcákat érinti.
A két szavazókörre vonatkozóan a szavazóhelyiség átkerült a bevásárlóközponttal szemben lévő Parkvárosi Közösségi Házba (Gépész u. 14.)!

Utca

47. szavazókör

48. szavazókör

Aknász utca

17–41. és 26–40.

43-tól végig, és 40/c-től végig

Asztalos utca

17–55. és 16–46.

57-től végig, és 48-tól végig

Aszfaltozó utca

19–51. és 24–56.

53-tól végig és 58-tól végig

Ács utca

9–45. és 10–42.

47–53. és 44–50.

Burkoló utca

1–23. és 2–24.

25-től végig

Betonozó

1–29/A.

30-tól végig

Bádogos utca

2–36. és 1–39.

38-tól végig és 41-től végig

Bognár utca

1–31-ig és 2–22-ig

33–39. és 24–30.

Bányász utca

1–35. és 2–32.

37–43. és 34–40.

Favágó utca

–

Teljes közterület

Festő utca

–

Teljes közterület

Fényező utca

–

Teljes közterület

Földmunkás utca

2–76.

1–75.

Fuvaros

Teljes közterület

-

Fűtő utca

Teljes közterület

-

Gépész utca

Teljes közterület

-

Sóskúti út

50–58. és 71–79.

60-tól végig és 81-től végig

Szigetvári utca

88–96.

79–89.

Kérjük az érintett utcákban lakó választópolgárokat, hogy ennek megfelelően, a választási értesítőn is
szereplő szavazóhelyiséget szíveskedjenek felkeresi 2018. április 8-án.

*

Tájékoztatjuk a felsorolt szavazókörökben lakó választópolgárokat, hogy a korábbiakhoz képest a szavazóhelyiségeket az alábbi intézményekbe helyeztük át.
16. szavazókör – Meseház Óvoda Érd, Gyula utca 33–37.
31. szavazókör – Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bajcsy-Zs. u. 19–21.
32. szavazókör – Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bajcsy-Zs. u. 19–21.
40. szavazókör – Érd, Otelló u. 2. (Monobau Kft.)
47. szavazókör – Parkvárosi Közösségi Ház, Gépész u. 14.
48. szavazókör – Parkvárosi Közösségi Ház, Gépész u. 14.
Kérjük az érintett szavazókörök területén lakó választópolgárokat, hogy az értesítőjükön szereplő szavazóhelyiséget szíveskedjenek felkeresni a választás napján.
Választási Iroda

Közérdekű tájékoztató

Közérdekű felhívás

Közérdekű felhívás

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag támogatja az
olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó, érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, parasportolókat.
Támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező sportolók, parasportolók, akik az olimpiai játékokra kijutási esélylyel indulnak kvalifikációs tornákon.
A kérelemhez mellékelni kell:
• a sportoló sportszakmai önéletrajzát
• igazolást az adott sportág országos szakszövetségétől
A kérelmek benyújtási határideje: 2018. év április hó 6. nap.
A beérkezett kérelmek elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport és Ifjúsági Bizottsága dönt. Az elnyert támogatás felhasználásáról az Önkormányzat a sportolóval, parasportolóval külön támogatási
szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait.
A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) személyesen,
vagy telefonon a 06-23/522-344 számon.
Sport és Ifjúsági Bizottság

Érdi Sport Díjra

„Az Év Családja Díj” odaítélésére

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható
díjakról és kitüntetésekről szóló
7/2017. (II.27.) önkormányzati
rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében Érdi Sport Díj adományozható a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért
vagy nemzetközi sportteljesítményért azoknak a személyeknek
vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal is példaként állíthatók a
város közössége elé.
A díj az Országos Sportnap alkal-

mából, a Közgyűlés májusi ülésén
kerül átadásra. Az Érdi Sport Díj
odaítélésére a Sport és Ifjúsági
Bizottság tesz javaslatot.
A Sport és Ifjúsági Bizottság javaslatokat vár a kitüntetendő
személyekre!
A javaslatokat a Sport és Ifjúsági
Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára
kell benyújtani. (2030 Érd, Budai
út 8.)
A benyújtás határideje:
2018. április 6.
Sport és Ifjúsági Bizottság

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható
díjakról és kitüntetésekről szóló
7/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése szerint az „Év Családja
Díj” annak az Érden élő családnak adományozható, amelynek
tagjai mindennapi életükkel,
munkálkodásukkal, gyermekeik
nevelésével, taníttatásával, családtagjaik gondozásával, közéleti
szerepvállalásukkal is példaként
állíthatók a város közössége elé.
Az Év Családja Díj odaítélésére a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tesz javaslatot, figye-

lembe véve az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, a
polgármester, a városban élő
nagykorú polgárok, intézmények,
civil szervezetek, nemzetiségi
önkormányzatok javaslatát. Az
elismerések adományozásáról a
Közgyűlés az áprilisi ülésén dönt.
A javaslatokat a Szociális és
Egészségügyi Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal
Humán Irodájára kell benyújtani.
(2030 Érd, Budai út 8.)
Benyújtási határidő:
2018. március 31.
Szociális és Egészségügyi
Bizottság

Az Érd Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

KÖZMEGHALLGATÁST
tart
2018. április 5-én
(csütörtökön) 17 órától
a Parkvárosi Közösségi
Házban (2030 Érd,
Gépész u. 14.)

Ne engedjünk
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást
észlel a városban,
az alábbi telefonszámokon,
illetve e-mail címen
tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890,
06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com
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Tiszta vizet a pohárba!
Védd természetesen! – ez volt az idei jelmondata a víz
világnapjának, amit március 22-én ünnepeltünk. E jeles
alkalomhoz kapcsolódott az a foglalkozás, amit a Meseház Óvodában tartottak, a XX. Óvodai Szakmai Napok
keretében, illetve egy takarítási akció is, amit a Meseház és a Pumukli óvodák közösen szerveztek.
A március 20-ai foglalkozáson a Meseház óvoda kiscsoportosai vizes játékok
keretében ismerkedhettek
meg ezzel az éltető elemmel
és azzal, miért is fontos vizeink védelme.
– Esténként a kádban
szoktam pancsikálni. És a
tengerben is lehet fürdeni! A
vizet meg is lehet inni! – sorolták egymás szavába vágva a háromévesek a játékos

Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le
a bevándorlás útjában
álló kerítést.

vizes foglalkozás előtt. Hogy
mi mindent lehet még csinálni a vízzel, arra sok-sok ötletet kaptak a Vargáné Perjés
Fabiola óvodapedagógus
által vezetett foglalkozáson.
Csokorba szedték a jópofa
vizes játékokat, dalokat, volt
„tavi” szeméthorgászat – a
vizet egy szép kék kendő jelképezte –, hajókázás a szőnyegen, egy kis pihenés komolyzenére, és izgalmas fel-

Tehetségek tárháza

fedező játékok is. A kicsik ki
tudták próbálni, hogy a tárgyak milyen gyorsan sülylyednek el a vízben; hogyan
lehet kibontani apró játékokat a jég fogságából; milyen
íze van a víznek, ha egy pici
citromlével, sóval vagy cukorral édesítjük.
– Arra törekedtünk, hogy
a gyerekek sok tapasztalatot
szerezzenek a vízről: halmazállapotáról, oldódásáról. A foglalkozást a környezettudatosság, természetvédelem jegyében állítottuk
össze – mondta lapunknak
az óvodapedagógus.
A zöld Meseház óvodában
nem ez volt az egyetlen program a víz világnapja jeg yében: mint Neumayer
Györgyné tagóvoda-vezető
elmondta, a szülők bevonásával szerveztek egy szemétszedős délutánt, a Pumukli óvodával közösen. A
gyerekek, az óvodapedagógusok és a szülők a Bara-patakot és környékét tisztították meg, csatlakozva a Let’s
Clean Up Europe akciójához.
A cél – a tisztább környezet
elérésén kívül – a szemléletformálás volt.

Népszerű volt a szeméthorgászat
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Hétfőn délután rendezték a hagyományos Diákgálát a
Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói és tanárai a
Szepes Gyula Művelődési Központban.
– Igazából a Diákgála az
egyik legnagyobb rendezvénye az iskola tavaszi életének. Nagyon sokat készülnek rá a diákjaink, ötödik osztálytól tizenkettedikig minden korosztályból
vannak fellépők. Ez alkalommal a legnépszerűbb
műfajnak a könnyűzene bizonyult, a műsor második
felében kizárólag ilyen típusú produkciók szerepelnek – nyilatkozta lapunknak Somfainé Szűcs Mária, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium magyar nyelv
és irodalom szakos tanára.
A 2007 óta rendszeresen
megtartott Diákgálán idén
is nagyon sok tehetséges
diák mutatkozhatott be a
közönségnek. A rendezvény a szórakozáson kívül
jótékony célt is szolgál, hiszen a támogatói jegyekből
befolyt összeget a szociális
helyzetük miatt rászoruló
tanulók támogatására

szánja az iskola. A délutáni
műsor izgalmas kavalkádja volt a különböző művészeti ágaknak és műfajoknak. A nézők páratlan
táncbemutatóknak voltak
szem-, illetve nagyszerű
verseknek, prózának és zenés előadásoknak a fültanúi. Többek közt felcsendültek a délután folyamán
Avicii, Christina Aguilera, John Lennon és Adele
slágerei is. A műsor egyik
különlegessége volt A zene
az kell című dal előadása,
amit jelnyelven is tolmácsoltak a diákok.
– Nagyon jó dolognak tartom ezt a gálát, mert így
legalább a diákok meg tudják mutatni a szülőknek, a
tanároknak és a társaiknak, hogy miben jók, és szerintem ez egy jó érzés a fellépőknek – mesélt a gáláról
Szalma Luca 10. évfolyamos tanuló.
QQmelisKa Fanni

QQÁdÁm Katalin

Kamaszkori függőségek
A függőségről tartott előadást Pintér Imre rendőr alezredes és dr. Vogronics Judit pszichológus a Gárdonyi iskola múlt heti szülői fórumán. A szakemberek nemcsak
a függőség fajtáival ismertették meg a közönséget, hanem tippeket is adtak a tünetek felismerésére és a függőség kialakulásának megelőzésére.

561624

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Ez a téma sajnos már a negyedik-ötödikes diákokat is
érintheti. Mint Pintérné Bernyó Piroska iskolaigazgató
lapunknak hangsúlyozta: a
függőséget sokan a droghasználattal kötik össze, pedig
egyáltalán nem erről van szó.
– A gyerekek a telefonon
élnek; azonnal bekapcsolják, amint módjuk nyílik rá,
ezen keresztül kommunikálnak egymással, és a telefonon játszanak. Az energiaital, a kávé, sőt, esetenként a
szerencsejátékok iránti függőség is érintheti a gyerekeket, leginkább a gimnazista
korosztályt, illetve a fiatal
felnőtteket – tette hozzá az
igazgató, akitől megtudtuk
azt is: a nyílt fórumra meghívták az érdi és környékbeli középiskolákba járó gyerekek szüleit, pedagógusait,
az érdi KEF-et, illetve a
nagycsaládosokat is.

A szülői fórum egyik előadója Pintér Imre rendőr alezredes, bűnmegelőzési tanácsadó volt, aki lapunknak
elmondta: a diákok esetében
az internetfüggőség a legjellemzőbb; a gyerekek a saját
világukba zárkóznak, elsikkadnak az egyéb információforrások, a társasági és a
családi kapcsolatok. Hangsúlyozta: a szülők felvilágosítása igen fontos, hiszen –
ahogy ez a függőségeknél
lenni szokott – kezdetben a
szülők nem ismerik fel a bajt.
Dr. Vogronics Judit pszichológus tippeket is adott,
mit tehetünk, hogy gyermekünket ne szippantsa be az
internet, a mobiltelefon, a
chatszobák.
– A családnak legyenek
olyan programjai, amikor
megmutathatjuk a gyerekeknek, milyen örömforrások vannak az életben – az

olvasás, a mozi, a sport. Töltsünk minőségi időt gyermekünkkel, hogy később viszszanyúlhassunk ezekhez az
emlékekhez, élményekhez!
A függőség azért veszélyes,
mert a könnyebb utat mutatja meg: elég egy tablettát bevenni vagy csak felmenni a
netre, és már ott is van a
könnyen megszerezhető, olcsó boldogság. Ellenben ahhoz, hogy elmenjek sportolni, moziba, kirándulni, ahhoz fel kell kelni, abban
munka van. Ha mi, felnőttek
megmutatjuk, hogy tudjuk a
feszültségeinket kezelni, illetve kikapcsolódni különféle szerek és internet nélkül,
az mind segít abban, hogy
gyermekeink ne váljanak
függőkké – hangsúlyozta
Vogronics Judit. Azt is tanácsolta a szülőknek, hogy a
g yerekeket lehetőleg ne
hagyják a saját szobájukban, zárt ajtó mögött internetezni, játszani – ez a tevékenység a közösségi térben
(konyhában, nappaliban)
folyjon, ahol együtt vannak a
család tagjai.
QQÁ. K.

A délutáni műsor izgalmas kavalkádja volt a különböző művészeti ágaknak és műfajoknak

A legösszetartóbb osztály

Már negyedik alkalommal kerül sor az Érd legösszetartóbb osztálya díj átadására. A Szociális Gondozó Központ, Család- és Gyermekjóléti Központja az idén is ünnepi program keretében adta át
a díjakat. A műsort az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola dalcsoportja nyitotta, majd Szentkirályi József Érdligeten élő autodidakta képzőművész pódiumbeszélgetésével és alkotásainak a megtekintésével folytatódott. Végül a díjazottak kerültek a középpontba. Első lett a Gárdonyi 8.b osztálya, osztályfőnök Örményiné Magyar Irén; második a Teleki 6.c osztálya, osztályfőnök Vinczéné Lörinc Judit; harmadik a Móra 5. osztálya, osztályfőnök
Tóth Bernadett.
Mivel a gárdonyisok immár harmadik alkalommal vitték el az
első díjat, így a serleg náluk marad.
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hirdetés

Az elmúlt négy hónapban
vasárnaponként ínycsiklandó illatok szálltak az Emma
utca 8. szám alatti házból.
Babgulyás, székelykáposzta
és hasonló egytálételek készültek a hatalmas üstökben. Az önkéntesek négyszáz emberre főztek itt a téli
hidegben; a fele helyben fogyott el, a többit házhoz szállították a Szociális Gondozó
Központ munkatársai. Sok
idős embernek, nagycsaládnak jelentett hatalmas segítséget a tál meleg étel, a kenyér, sütemény, no meg a jó
szó, az odafigyelés. Ahogy
Paróczai Zoltánné, az étel-

mondtak rövid imát, és
Aradszki András országgyűlési képviselő (Fidesz–
KDNP) – aki több ízben részt
vett az ételosztáson – is köszöntötte a megjelenteket.
Lapunknak hangsúlyozta:
az, hogy a téli krízisidőszakban minden vasárnap meleg
étel jutott a nélkülözők asztalára, nem ígéret, hanem
vállalás volt az egyházak,
illetve a Szociális Gondozó
Központ részéről.
– Öröm volt ebben az akcióban részt venni. Megmutatta, hogy erős ez a társadalom, nem hagyja magára
az elesetteket – tette hozzá

A gondozás, az emberek problémáinak kezelése nem múlik el a téllel
osztás koordinátora fogalmazott: idén is nagyon jó volt
az együttállás, azaz az érdi
egyházak, civil szervezetek,
támogatók együttműködése.
Volt, aki pénzzel, más kétkezi munkával, illetve adománnyal segített.
– Nagyon köszönjük mindenkinek. Büszke vagyok
Érd városára, hogy ezt az
akciónkat így meg tudtuk
valósítani – mondta Paróczai
Mariann, aki elárulta azt is:
a záró ünnepség menüjét ő
állította össze. Ezen a télies
napon babos, húsos káposzta főtt az üstökben, mellé kenyér, sütemény, forró tea dukált, no meg Bolyki Balázs
koncertje. Az ima sem maradhatott el: az ételosztásban részt vevő egyházak,
g y ülekezetek lel készei

Aradszki András. – Jó lenne,
ha minél többen vennének
részt az ilyen akciókban,
erejükhöz, lehetőségeikhez
mérten, mert ennek köszönhetően leszünk erősek, tudjuk meg védeni hazánkat,
összeilleszteni megint a
nemzeti egységet, amelyre
ma nagyon nagy szükség
van – zárta szavait.
Bár a tél vége rendkívül
hideg volt, Récsei Krisztina,
a Szociális Gondozó Központ
intézményvezetője úgy fo-

galmazott: a téli ételosztási
akció nagyon jól sikerült ebben az esztendőben.
– Az évek alatt kialakult
rutin és hogy a csapat öszszeszokott, azt eredményezte, hogy sokkal olajozottabban mentek a dolgok.
Ki szeretném emelni Paróczai Mariann, illetve kollégáim munkáját, akik nem
„túlórázni” jöttek, hanem
önzetlenül segíteni. Minden
eg ységünk részt vett az
ételosztásban, a bölcsődétől kezdve az idősellátásig.
Köszönet illeti őket és az
érdieket is, akik felajánlásaikkal segítettek. Nagyon
köszönjük az önkormányzat támogatását is: négy
gázzsámollyal és főzőedényekkel segítették programunkat. Úgy érzem, országosan is példaértékű,
ahogy a helyi szociális terület és az egyházak együtt
tudtak működni. Egy a célunk, egyfelé haladunk, széles körű
társadalmi összefogással és az önkormányzat segítségével – mondta
az intézményvezető, hozzátéve: attól, hogy az ételosztás vasárnaponként megszűnik, a munka tovább folytatódik.
– Ez 24 órás szolgálat: a gondozás,
az emberek problémáinak kezelése
nem múlik el a téllel
– hangsúlyozta.
Ug yanezt mondta
Paróczainé is az
ételosztáson megjelenteknek: keressenek, hívjanak minket továbbra is, és mi segítünk.
Márpedig ez a segítség a
nélkülözőknek nagyon sokat
jelent.
– Nemcsak a meleg étel,
hanem a kenyér is nagyon jól
jön, ami két-három napra
elég. A jó Istennek adok hálát, hogy volt ez a lehetőség,
és köszönöm, hogy ilyen aranyosak voltak hozzánk –
mondta egy idős, egyedülálló asszony.

Virágvasárnaphoz kapcsolódóan először rendezték
meg Érden a családok keresztútját az ófalusi Szent
Donát-szobortól a Kálváriáig. Az egybegyűlt mintegy
száz fő részvételével zajló katolikus áhítat során tizennégy stáció érintésével felidézték, hogy Jézus hogyan ment a Golgotára. Hajdu Ferenc katolikus plébános az ÉrdMost.hu-nak elmondta: a nagyböjt kezdetén
a családoknak szóló elmélkedéssel kísérik Krisztust
a fájdalmak útján.
A családok keresztútja
olyan ájtatosság, aminek
segítségével a keresztény
hívek Jézus szenvedésein
és keresztre feszítésének
eseményein elmélkedhetnek. Hajdu Ferenc elmondta, Jézus körülbelül másfél
kilométeres úton – Pilátus
palotájától a Golgotáig –
hordozta a keresztet.
A hagyományteremtő jel-

sodni, ugyanakkor az öröm
és a boldogság olykor fájdalomból és lemondásból fakad. Ezért az állomásokat
úg y elmélkedtük végig,
hogy megerősítsük a családokat, hogy érdemes családot vállalni, érdemes a nehézségeket és a lemondásokat vállalni, aminek a vége
a feltámadás – húzta alá a
katolikus plébános.

A családi élet eseményeit megvilágító szempontok szerint elmélkedtek egy-egy stációnál az egybegyűltek
leggel megrendezett érdi
családok keresztútján a
családi élet eseményeit
meg világító szempontok
szerint elmélkedtek egyegy stációnál az egybegyűltek, s így gondolták végig Jézus szenvedését.
– A családi élet kétségtelen, hogy sok örömmel és
boldogsággal tölti el az embereket, hiszen akkor nem
volna érdemes megháza-

FELADATOK:
• Nyomdai és kiszolgáló gépek javítása,
karbantartása
• Infrastruktúra üzemeltetése
ELVÁRÁSOK:
• Precíz, pontos munkavégzés
• Megbízhatóság
• Jó logikai készség
• Jó fizikai állóképesség és terhelhetőség
• Szakirányú végzettség
AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszútávra szóló, stabil munkalehetőség
• Nagyvállalati háttér

A MEDIAWORKS NYOMDA
GÉpTERMI BETANÍTOTT MUNKÁST KERES
FELADATOK:
• Papírtekercsek előkészítése, mozgatása,
regisztrálása
• Egyéb technológiai FELADATOK ellátása
• A környezet és a nyomógép egyes részeinek tisztán tartása
ELVÁRÁSOK:
• Precíz, pontos munkavégzés
• Megbízhatóság
• Szakképzettséget nem igényel
• Fizikai terhelhetőség
AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszútávra szóló, stabil munkalehetőség
• Nagyvállalati környezet

• Határozatlan idejű munkaszerződés
• 3 műszakos munkarend
ELŐNYT JELENT:
• Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek
• Azonos vagy hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest XXII. kerület, HARBOR ipari park
Pályázatát a hr@mediaworks.hu
e-mail címre várjuk 2018. április 10-ig.

A MEDIAWORKS NYOMDA
MEcHANIKUS SZERELŐ MUNKATÁRSAT KERES
FELADATOK:
• Rotációs nyomógépek (WIFAG, UNIMAN)
hibaelhárítása, karbantartása
• Melléklet-behúzó gépek (FERAG)
hibaelhárítása, karbantartása
• Nyomdai berendezések (oszlopozók,
szállítószalagok, láncok, stb.)
hibaelhárítása, karbantartása
ELVÁRÁSOK:
• Precíz, pontos munkavégzés
• Megbízhatóság
• Szakirányú, legalább középfokú
végzettség

ELŐNYT JELENT:
• Azonos vagy hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat
Munkavégzés helye:
Budapest XXII. kerület, HARBOR ipari park
Pályázatát a hr@mediaworks.hu
e-mail címre várjuk 2018. április 10-ig.

• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Közepesen nehéz fizikai munka
• 3 műszakos munkarend (éjszakai, hétvégi
munkavégzés)
ELŐNYT JELENT:
Azonos vagy hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat
Munkavégzés helye:
Budapest XXII. kerület, HARBOR ipari park
Pályázatát a hr@mediaworks.hu
e-mail címre várjuk 2018. április 10-ig.

A MEDIAWORKS NYOMDA
NYOMDAIpARI GÉpMESTER MUNKATÁRSAT KERES

AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszútávra szóló, stabil munkalehetőség
• Nagyvállalati háttér
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• 2 műszakos munkarend

Mint megtudtuk a keresztutat azért szervezték
virágvasárnapra és nem a
hagyomány szerint nagypéntekre, mert a sűrű egyházi programok miatt a korábbi években nem tudták
összeszervezni a családokat, virág vasárnap délutánján azonban nem ütközik egyéb programokkal a
séta.

FELADATOK:
• a rotációs nyomógépek kezelése a gép kezelési
utasítása alapján
• nyomóformák beigazítása, a gép
vezérlőberendezéseinek beállítása
• nyomtatás közben a színhűség, a regiszter folyamatos ellenőrzése, korrigálása,
példányszám ellenőrzése
• a nyomógép és környezete tisztítása, technológiai karbantartása
• Vezető gépmesteri pozícióban további feladat:
nyomógép személyzetének (géptermi betanított munkás, gépmester) szakmai felügyelete,
irányítása)
ELVÁRÁSOK:
• Szakirányú, legalább középfokú végzettség
• Precíz, pontos munkavégzés

• Fizikai terhelhetőség
Megbízhatóság
AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszútávra szóló, stabil munkalehetőség
• Nagyvállalati háttér
• Versenyképes bérezés
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• 3 műszakos munkarend
ELŐNYT JELENT:
• Azonos vagy hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat
Munkavégzés helye:
Budapest XXII. kerület, HARBOR ipari park
Pályázatát a hr@mediaworks.hu
e-mail címre várjuk 2018. április 10-ig.

KERÜLD EL A DUGÓKAT!
DOLGOZZ NÁLUNK PÁTYON!
ÁRUÁTVEVŐ

KOMISSIÓZÓ

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOR

HULLADÉKKEZELŐ

CSOMAGOLÓ / CÍMKÉZŐ

QQNyilas HajNi

RUHAOSZTÁS

Amit ajánlunk:

Jelentkezz, ha:

Alapbér + bónusz + cafeteria + műszakpótlék

Minimum általános iskolai végze�séggel rendelkezel

Bejárás támogatása (céges buszok a környező településekről)

Vállalsz két illetve három műszakos munkarendet

Saját gépkocsihasználat támogatása

Pontosan, precízen dolgozol

Biztos munkahely és barátságos munkahelyi légkör

Szeretnéd biztosítani a jövőd

Kiemelkedő munkakörülmények

Jelentkezés:

QQÁdÁm KataliN

E-mail: paty@knallas.hu

Köszönet a támogatóknak!
Érdi egyházak, gyülekezetek, Érd önkormányzata, Soós Pékség,
Duraku Pékség, Kati Mami Pékség, Pataki Cukrászda, Katica Cukrászda, Morzsik Attila, Császár Attila, Pesaro Pizzéria, helyi vállalkozók, zöldségesek, civil szervezetek, magánszemélyek és a Szociális
Gondozó Központ munkatársai.

A MEDIAWORKS NYOMDA
ELEKTROMOS KARBANTARTÓ MUNKATÁRSAT KERES

564919

Több ezer adag meleg ételt főztek, osztottak szét és
szállítottak házhoz az elmúlt négy hónap alatt a Szociális Gondozó Központ munkatársai, az egyházak együttműködésével. A 2017. november 26-án indult akció március 25-én zárult, egy különleges ebéddel, amin nemcsak a támogatók vettek részt, hanem a Bolyki Soul &
Gospel kórus is, amely dalaival tette vidámabbá és támogatásával bőségesebbé ezt az utolsó alkalmat.

Családok keresztútja

567496

A gondoskodás folytatódik
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Ingyenesen hívható telefonszám: 06-80-888-555
A Hit Gyülekezete Szeretet Szolgálatának érdi szervezete, az Érd
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen 2018. március 30án, pénteken 10–12 óráig ruhaosztást tart a Diósdi út 35-ben (régi
Érusz udvar), ahol férfi-, női-, gyermekruhák, cipők és gyermekjátékok között lehet válogatni. Mindenkit szeretettel várunk!

Jelige: KN08

Tudj meg többet!

www.kuehne-nagel.hu

Fényképes önéletrajzát
a summa.profit@gmail.com címre várjuk.

Fizetés:
6 órás munkavégzés esetén
105 600 Ft nettó/hó.

Diszpécser munkakörbe keresünk műszaki végzettségű kollégát törökbálinti irodaházba.
Munkaidő: hétköznap 8-17-ig.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
lehet
az
inemeth@telenor.hu e-mail címen.

Érdeklődni a 06-20-268-1422
és a 06-20-337-2279
telefonszámon lehet!

FODRÁSZSZÉK KIADÓ
565326

A Gárdonyi Tanuszodával szemben, több
éve működő szépségstúdióba keresünk
szakembert, vállalkozóként.

566761

06-20/931-9086
Tűzifa telepre rakodói és sofőr
munkakörbe kollegát keresünk.
„B” kategóriás és targonca kezelői jogosítvány előny. Érdeklődni: 06-70-222-8212 (8.0015.00 közt munkanapokon.)

Gépész szakirányú végzettséggel
keresünk kollégát törökbálinti
irodaházba. Munkaidő hétköznap 8-17-ig. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet az
inemeth@telenor.hu e-mail címen.
Parkvárosi sütödébe, több műszakba keresünk, azonnali kezdéssel kisegítőket. Hívd Ilust:
06-20-411-3645! Jó kereseti lehetőség!
565458

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához
Öntő
(bruttó 353 000 - 490 000 Ft-ig)*

Zrt.
Magyar tulajdonban levő, stabil háttérrel rendelkező, dinamikusan
fejlődő építőipari cégcsoport keres bővülő csapatába munkatársat
az alábbi pozícióra:

RAKTÁRI MUNKÁS - TARGONCAVEZETŐ

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése

Adminisztrátor

esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

Termelési elszámolási asszisztens
A német nyelvtudás előny.
- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony
Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

www.kludi.hu

FELADATOK

ELVÁRÁSOK

Megrendelések összekészítése

Általános iskolai bizonyítvány

Árufeltöltés, leszedés és komissiózás

Érvényes új típusú targoncavezetői
engedély
(3324 vezetőüléses és 3312
gyalogkíséretű gépcsoportokra)

Raktári rend folyamatos fenntartása
Visszáru kezelésben való részvétel
Targoncával anyagmozgatási feladatok
ellátása
Termékek ki és betárolása

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
• Adatrögzítés
• Készletezéssel kapcsolatos feladatok
• Szállítólevelek kiállítása, rögzítése
Navision rendszerben
• Időszaki leltárban való aktív részvétel

OKJ bizonyítvány
Többműszakos munkarend vállalása
Megbízhatóság, precíz munkavégzés

Juttatások: versenyképes alapbér, kiemelkedő műszakpótlék, havi és

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük önéletrajzát küldje el a job@alpine.hu e-mail címre.
Érdeklődni a 06-23-534-122-es telefonszámon lehet.

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ
ELVÁRÁSOK:
• Tapasztalat adminisztrációs területen
• Minimum középfokú végzettség
• Jó angol nyelvtudás
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ
ELŐNYT JELENT:
• Navision rendszer ismerete
• Német nyelvtudás
• Magasépítő technikus végzettség

féléves bónusz, kafetéria, munkatárs ajánlási program, belépési bónusz,
ingyenes vállalati buszjáratok.

566755

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt
Fémipari képzettség, vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.

AMIT KÍNÁLUNK:
• Stabil céges háttér

• Hosszú távú munkalehetőség
• Folyamatos fejlődési lehetőség
• Versenyképes fizetés
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):
• Adminisztráció, Asszisztens, Irodai
munka
• Szakmai asszisztens
• Szállítás, Beszerzés, Logisztika
• Logisztikai ügyintéző, adminisztrátor
• Teljes munkaidő
SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
• 1-3 év szakmai tapasztalat
SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
• Angol - Középfok/kommunikációképes
szint
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• 2038, Sóskút Ipari Park,
Bolyai János utca 5.

Magyar nyelvű, fényképpel ellátott önéletrajzokat
a career@bayerconstruct.com e-mail címre várunk!

567303

Kárpitost felveszek érdi munkahelyre. Viszkok Péter (06-309-222-331)

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

Jó hangulatú érdi varroda bővítéshez varrónőket keres! 06-3033-22-730

CSALÁDI HÁZ
Eladó családi házat keresek Érd és
környékén. 06-30-9-515-107.

ALBÉRLET
Különbejáratú szoba, fürdő,
konyha használattal bútorozottan, egyedülálló, dolgozó,
nemdohányzó nőnek hosszabb
távra kiadó. Ár megyegyezés
szerint. 06-20/344-7466

562258

AutomAtA mosógépjAvítás

Munkavédelem
Munkaruházat

PaPucsok,
klumPák

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló

TELEK

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

ÉPÍTÉSI TELEK kis házzal, főútvonalon, 976 nm-es, 14,5 millió
Ft-ért eladó. Ár: 06-20-9204261

Csókás vízvezeték-szerelő

Életjáradéki szerződést kötnék
lakóingatlanra. Minden megoldás érdekel. 06-30/9-515-107.

OPEL ASTRA 2011-es évjáratú, dízel, kiváló állapotban sürgősen
eladó. Ár: 1 890 000 Ft. 06-209204261

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!

ÁLLAT - NÖVÉNY
Szabolcsi Mg-i nyugdíjas szakember vállal Érden szakszerű metszést, lemosó permetezést, fák/
veszélyes fák biztonságos kivágását, sövényvágást, tuják
visszavágását, bozótirtást zöldhulladék elszállítással. . 06-20/
312-76-76.

BÚTOR
Koloniál, megkímélt bútorgarnitúra, 10 darabos eladó. Irányár:
460 ezer Ft. Telefon: 06-20/9401066

TÁRSKERESÉS
Érdi úr 30-40 év közötti nem dohányzó hölgyet keres, hosszútávú, komoly kapcsolatra., akár
együttélésre. 06-30-620-3953

06-30/2411-343

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,
bizsut, ezüstöt, könyveket.

06-20/525-1211

NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.
ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393
06/23/524-596

Ács, kőműves és mindenféle famunkát,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,
tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést,
garázskészítést vállalok
kimagasló minőségben. T: 06-30-563-5544

Duguláselhárítás non-stop,

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

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

LOMTALANÍTÁS

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

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

INGATLAN

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

562179

T: 06-20/288-5148

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

Házak, lakások, telkek teljes
lomtalanítása pincétől a padlásig
hagyatékokból, költöztetés után
megmaradt lomok elszállítása,
zöldhulladék elszállítás, kisebb bontások.
BÁRMIT, BÁRMIKOR,
HÉTVÉGÉN IS!

06-23-396-396,
06-20-318-4555
Családi ház építést, ház-, illetve
lakásfelújítást vállalok (víz, gáz,
fűtésszerelés, burkolás, festés,
stb.). Tel.: 06-30-2080145

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

Kertgondozást, gyümölcsfa, szőlő metszést, permetezést vállalok. 06-30/682-44-31.

Hirdessen Ön is
az Érdi Újságban,
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban!

apróhirdetÉsi árak
Lakossági 10 szavas
blokkár

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

Normál

nettó

bruttó

nettó

bruttó

959,8 Ft

1219 Ft

96 Ft

122 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Üzleti alapár
(10 szó felett)
Normál

Normál
nettó

bruttó

nettó

bruttó

2100,8 Ft

2668 Ft

210 Ft

267 Ft

VEGYES
Eladó Candy típusú 4 fiókos fagyasztó, ára 20 000 Ft. 06-23367-922
Alkalmanként fuvarozást, költöztetést vállalok. Tel.: 06-307473655

560406
563629

566121

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

AUTÓ/MOTOR

Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozíciókba.

VÁLLALKOZÁS

560736

Munkaidő:
hétköznap 6-8 órában,
illetve lehetőség van
hétvégi munkavégzésre is.

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

Érdekel az Avon világa? Szeretnél
sok ajándékot? Keress nyugodtan! 3kovacs@gmail.com

Kőművest keresek, önállóan dolgozni és burkolni tudót, jó kereset. 06-20-344-7466

FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

561990

TOYO SEAT EUROPE KFT.
2440 Százhalombatta,
Iparos út 2.

Könyvelő

munkatársat szakirányú végzettséggel felveszünk nem dohányzó
Bp. XI.-ker-i irodánkba.

T: 06-20/9-346-354

568122

Kollégákat.

Feladat:
műanyag termékek
csomagolása.

Feltételek:
• gépészeti alapismeret
• targoncavezetői engedély
Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely
Önéletrajzokat
MAPEI KFT.,
2040 Budaörs, Pf. 6. és
allas@mapei.hu címekre
kérjük elküldeni.

Gyakorlattal rendelkező középkorú

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

Hulladékhoz
Kézi rakodással is

563953

E-mail: hr@toyoseat.hu

Automata-gépsor
kezelőt keresünk

Gyakorlattal rendelkező mosogatónőt felveszünk érdi Branco
Steakhouse-ba. Érdeklődni személyesen 12-14h közt: Érd, Balatoni út 13.

Min d e n fé l e

561544

Telefon: 06/23-540-711

KÖNNYŰ
FIZIKAI MUNKÁRA!

Konténer

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

546922

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR

ELÉRHETŐSÉGEK:

Fényképes önéletrajzokat
várjuk: sebok.zsuzsanna@
mab.co.hu e-mail címre.

Műhely: Érd • Munkavégzés helye: változó
Jelentkezni e-mailen: info@global-t.hu,
mob.: 06-309-345-713 lehet.
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ÉRDI GYORSSZERVIZ

561991

15 éves múlttal rendelkező
százhalombattai autóipari Cégünkhöz
keresünk

Munkavégzés helye:
Törökbálint.

KONTÉNER

562003

ÁLLÁSKERESŐK FIGYELEM!

567348

Szeretnél Te is ebben
a csapatban
Sóskúton dolgozni?

566402

566022

Jelentkezés szakm
kmai
m önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

(C kategóriás jogosítv
tvánnyal
v
– E kategória előny – és érvényes
GKI kártyá
yával)
Jelentkezés szakm
kmai
m önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Gépkocsivezetőt

NYUGDÍJAS
munkavállalók,
REGISZTRÁLT
MUNKANÉLKÜLIEK
és DIÁKOK
jelentkezését várjuk
XXII. kerületi üzembe

GLOBAL-T Kft. daruszereléshez lakatost,
erősáramúvillanyszerelőt felvesz.

542890

keres.
Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői
g
engedély.
g
y

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

567851

raktárosokat

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakk
kkereskedelmi
k
cég az alábbi
munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Gyógyszer nagykereskedelmi
raktárba, Komissiózó,
valamint Raktáros/kiszállító
kollégát keresünk azonnali
belépéssel (eltolt/csúszó
műszak).

567660

(Érd-Parkváros)

ÁLLÁST KÍNÁL

567299

Épületgépész szakk
kkereskedés
k

566772

566807

apróhirdetés

562538
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ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadságg tér 12.

Telefon: 06-23-520-117 E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

keresse MiNdeN hÉteN a postaládá JábaN!
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RÖviDPÁLyA

TÁNC

LABDARÚGÁS

TOLLASLABDA

KOSÁRLABDA

Ígéretes szezonkezdet!

Vereség az éllovastól…

Zsinórban negyedszer!

TÁNC
Elrajtolt az akrobatikus rock and roll országos bajnokság. Az első
versenyen két alkalommal állhattak fel a dobogó tetejére az érdi
Masters táncosai. 2018 első jelentős megmérettetését Mosonmagyaróváron tartották, ahol a Masters SE-t három formáció és
négy páros képviselte. A Sol Invictus, a Masters és a Mustan klubok táncosaiból álló felnőtt nagyformáció aranyérmes lett. A
másik elsőséggel az Xpress junior nagyformáció büszkélkedhet.
Ami pedig a többi Masters egységet illeti, a Royal Flush felnőtt
nemzetközi nagyformáció – amiben a Tornádó egyesület versenyzői is szerepelnek – nem sokkal maradt le a dobogóról,
ugyanis negyedik lett. A párosok versenyében ötödik lett Ölbey
Vajk és Szalma Borka, hetedik helyen végzett Záhonyi Patrik és
Bradács Tamara, tizedik lett Gábor László és Szalai Alexa, a sort
pedig a tizennegyedik helyen befutó Barthos Bence–Ambruzs
Kinga páros zárta. (PP)

SÍFUTÁS
A szabadstílus megnyerése után klasszikus stílusban is országos
bajnok lett Ferbár Csongor, a Vasas SC sífutó szakosztályának érdi
sportolója. A hétvégén zajlott le a Galyatetőn a klasszikus sífutó
országos bajnokság, ahol Ferbár Csongor klasszikus stílusban
aranyérmes lett. Az érdi sífutó az egy kilométeres távot 4 perc 30
másodperc alatt teljesítette, a második helyezettet 36 másodperccel előzte meg.

KARATE
Március 24-én 23. alkalommal rendezték a Széki Kupát Bátaszéken, ahol az érdi Botos Botond egy arany- és egy bronzérmet
szerzett. Botos Botond két korosztályban, juniorban és a felnőttek között is elindult. A fiatalabbaknál 61 kilogrammban, kümitében első helyezést szerzett, miután a döntőben egy pörgő
fejrúgással győzte le ellenfelét 8–0-ra. Ezt követően a felnőttek
67 kilogrammos mezőnyében is érdekelt volt, ahol bronzérmesként zárt.

RÖPLABDA
3:1-re kikapott a Szegedi RSE vendégeként a Delta RSE Érd felnőtt együttese a női röplabda NB II Közép csoportja rájátszásának harmadik fordulójában. Dömötör-Mátrai Beáta lányai az első
két szettben nem tudták megnehezíteni a házigazda Tisza-parti
csapat dolgát, amely kilenc, majd nyolc ponttal nyerte az első
két felvonást. Ezt követően azonban a Delta visszajött a meccsbe, s 25:19-es szettgyőzelmével 2:1-re szépített, de a negyedik
játszmában egyértelműsítette fölényét a Szeged, amely 25:15-re
hozta ezt a szettet, és 3:1-re győzött. A Delta március 30-án, a
Tatai AC-SZESE vendégeként folytatja a rájátszást, majd április
8-án, 16 órakor hazai környezetben, a Közgáz ellen zárja első NB
II-es szezonját.
nQDomi

Három arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szerzett az
Érdi Torna Club hat akrobatikus torna egysége az idei
első pontszerző versenyen, Abonyban, amely egyelőre
még csak hat egységet indított, ám a következő versenyeken már több kettes és hármas is összeáll.
Nos, az érdiek nem panaszkodhatnak az abonyi
verseny ered ményei re.
Ugyan még messze van a
csúcsforma és vannak kijavítani való hibák, de optimistán lehet tekinteni a jövőbe,
mivel az újonc ketteseknél a
Katona Lilla és Csurgai
Jázmin alkotta egység épp a
Kovács Kíra–Dávid Fruzsina alkotta duót megelőzve
lett aranyérmes. A gyermek
korosztályban Balogh Máté
és Töpler Natasa párosa is
aranyérmes lett, míg Schuman Márton és CsákányCsáfordi Míra a harmadik
helyen végzett.
A hármasoknál – szintén
gyermek korosztályban – a
Pelczel-Nagy Eszter, Mák
Virág és Mezei Boglárka al-

értékelt Baloghné Papp Ildikó, az Érdi Torna Club
akrobatikus torna szakosztályának vezetője.
Az abonyi viadalt követően legközelebb április 14-én,
Szegeden, majd május 13-án,
az FTC rendezésében, végül
május 25-én, a BASE szervezésében rendezett pontszerző versenyeken indulnak az

kotta trió sem maradt érem
nélkül, miután nyakukba
bronzérem került.
A leg rutinosabbaknál,
azaz az új 11–16-os korosztályban Kis Vanda,
Balogh Dorka és
Sárdi Borbála
hármasa is aranyérmes lett. – Jól
szerepeltek, a mostani felkészültségi
állapotuknak megfelelően jó gyakorlatokat mutattak Az Érdi Torna Club mind a hat egysége dobe, de természete- bogóra állt az idénynyitón
sen voltak még hibák, amiket javítanunk kell. ÉTC akrobatikus tornászai.
Viszonylag gyengébb volt a A már hagyományos ÉTCnépesség a versenyen, úgy- Kupát pedig várhatóan októhogy még kevesen voltak berben tartják a Batthyány
egy-egy kategórián belül, de Sportiskolai Általános Iskolátjuk, min kell javítanunk – la tornacsarnokában. n Db

A szünetben 2–0-ra vezetett a Kaposvári Rákóczi FC,
majd ugyan az érdiek sokat tettek a győzelemért, de
hiába zárkóztak Tárkányi Gergő találatával, nem tudtak egyenlíteni, így 2–1-es vereséget szenvedtek az
éllovas ellen az NB III Nyugati csoportjának 20. fordulójában.
Több meghatározó játékosát, Melczer Vilmost és
Kelemen Patrikot nélkülözte a tabella második helyén álló Érdi VSE a listavezető Kaposvári Rákóczi FC
ellen, mégis aktívabban
kezdte a találkozót, de veszélyes lehetőségekig nem
jutott el. A túloldalon egyre
inkább belelendült a Kaposvár is. Majd Pallagi Botond kapáslövése után az
érdiek majdnem megszerezték a vezetést. A folytatásban egy szöglet után az
ide-oda fejelt labdát valaho-

jobbszélen, átcselezte magát két védőn, majd középre
adása után Tárkányit rúgták fel, amiért Molnár Antal játékvezető tizenegyest
ítélt. A büntetőt a sértett
végezte el s talált Slakta
Balázs kapujába (1–2).
A hátralévő időszakban
az érdiek saját kapujához
szögezték a Somogy megyei társulatot, amely kontrákból még így is veszélyes
volt, ám Kertész Ferenc
bravúrjainak köszönhetően nem tudta növelni előnyét a Rákóczi. A túlolda-

BIRKÓZÁS

Egy hónap alatt három ob-cím!
Azt követően, hogy az U23as korosztályban szabadés kötöttfogásban is győzött, a hétvégi, miskolci
felnőtt országos bajnokságon is aranyérmes lett Kovács Bence, az Érdi Spartacus SC birkózója.
Nyolc indulója volt az 55
kilogrammos mezőnynek a
miskolci felnőtt kötöttfogású
országos bajnokságon. Köztük két érdi is indult, Kovács
Bence az OSBK-s Rácz Richárdot, Nagy Krisztián
pedig a Dél-Zselic SE-s
Háhn Csabát győzte le az
elődöntőért, ahol egymás ellen vívott a két érdi, s végül
Kovács jutott a döntőbe, ahol
a honvédos Andrási Józsefet
is legyőzte, így az U23-as
szabad- és kötöttfogású országos bajnokság után a felnőtteknél is aranyérmes lett,
amellyel kivívta magának a
válogatottságot, amellyel indul az oroszországi Európabajnokságon is. Ezzel együtt
viszont üröm az örömben,
hogy így nem lehet ott a plovdivi szumó-Európa-bajnokságon.
Nagy Krisztián a bronzcsatában kikapott, így a
pontszerző, ötödik helyen
végzett.

Négy arany-, egy ezüst- és
két bronzérmet szereztek
az érdiek a Kiskunfélegyházán rendezett országos
diákolimpiai tollaslabda
döntőben. A „B” kategóriában tizennyolc versenyzőt
indító Batthyány Sportiskolai Általános Iskola
megvédte címét és sorozatban negyedszer lett a legeredményesebb iskola!
Összesen harminc érdi
sportoló volt érdekelt a kiskunfélegyházi háromnapos
országos döntőn, ahol a Batthyány tizennyolc B- és hat
A-kategóriás tollaslabdázóval indult.
A Sportiskolai Általános
Iskola versenyzői közül az
egyes korcsoportban Harmos Boldizsár országos bajnok lett, míg Borbás Dávid
bronzérmesként zárt. A kettes korcsoportos lányoknál
Kis-Kasza Arabella is a dobogó legalsó fokára állhatott, míg a fiúknál Horváth
Levente nyakába ezüstérem
került. A négyes korcsoportos lányok jó eséllyel indul-

Györgylőrincz Krisztina aranyéremmel járult hozzá a Batthyány negyedik különdíjához
(fotó: Domonkos Bálint)
tak az érmekért, hiszen négy
batthyánys diák is érdekelt
volt, közülük végül Györgylőrincz Krisztina diadalmaskodott.
Mellettük a Batthyány
több előkelő helyezést is
szerzett, így az előző három
évhez hasonlóan ismét hazahozhatta a legeredményesebb általános iskolának
járó különdíjat.

Ami a többieket illeti, a Vörösmarty Mihály Gimnáziumba járó Harmos Márton
a negyedik korcsoportosok
között lett aranyérmes B kategóriában, míg a százhalombattai Széchenyi István
Szakgimnázium és Gimnázium érdi sportolója, Tóth Róbert az ötödik korcsoportban győzött.

Hiába küzdöttek Tárkányi Gergőék (balra, zöldben), nem tudtak
egyenlíteni a Kaposvár ellen
(fotó: Balogh István)

Kovács Bence (középen) az U23-as szabad- és kötötfogás után a felnőtteknél is magyar bajnok lett
63 kilóban Berta Mike volt
érdekelt az érdiektől, aki egy
győzelemmel és két vereséggel zárta a csoportkört, s az
ötödik helyet szerezte meg.
97 kilóban Pataki Sámuel a
legjobb nyolc között csatlakozott a versenybe, ám itt kikapott a dorogi Vátzi Bálinttól,
s hetedik lett.
A miskolci verseny mellett
még a kadet korosztály számára Tokodon hetedszer
tartották a Fekete Gyémánt
Kupát. A nemzetközi minősítési versenyre tizenkét ország birkózói érkeztek.
71 kilogrammban Mezei
Dominik ugyan még honvédos ellenfelét a 16 között
legyőzte, de a negyeddöntőben kikapott, így a tizedik
helyet szerezte meg.

Testvére, a 80 kilóban induló Mezei Patrik előbb
FTC-s, majd cseh ellenfelét
verte. Az elődöntőben svéd
riválissal szemben kikapott,
azonban a vigaszágon tovább
menetelt és bronzérmes lett!
A 92 kilósok között Végh
Artúr szerepelt az érdiektől,
aki Mezei Patrikhoz hasonló
utat járt be, észt, majd dorogi ellenfelét legyőzve a négy
közé jutott, majd ott kikapott
a pesterzsébeti Mohl Richárdtól. Ezt követően a vigaszágon horvát birkózót felülmúlva lett bronzérmes!
110 kilóban Varga Dániel
már a selejtezőben becsatlakozott a küzdelmekbe, ám
mivel itt kikapott, nem folytathatta a küzdelmeket, s
nyolcadik lett. n Domonkos

gyan Szakály Attila juttatta az érdi kapuba a 27. percben (0–1). Nem sokkal később pedig megduplázta
előnyét a vendégcsapat,
amikor a hazaiak nem tudtak felszabadítani, s Lakatos Gergő tekert az érdi
kapuba (0–2). Igaz, a játékvezető annak ellenére nem
szakította félbe az akciót,
hogy Bozsoki Imre a földön
feküdt…
A szünetben kettőt is cserélt Limperger Zsolt, Kalmár Domonkos és Tárkányi Gergő érkezett Koós
Gábor és Hegedüs Norbert
helyére.
A második játékrész elején a Kaposvár eldönthette
volna a meccset, amikor
Sóron Tibor lépett ki a leshatáron, majd Kertész Ferenc mellett tolta el a labdát, de kisodródva csak a
kapufát találta el. Az érdiek
ezt követően azonban elkapták a fonalat, sorra dolgozták ki a lehetőségeket,
mígnem a 66. percben Kalmár Domonkos lódult meg a

lon Pál Szabolcs is érkezett, de hiába volt aktív a
hajrában Limperger Zsolt
eg yüttese, nem tudott
egyenlíteni, így az éllovas
Kaposvár 2–1-es idegenbeli
győzelmével kilencpontos
előnyre tett szert. – Sikerült visszanéznünk, az első
gól les volt, a második előtt
pedig meg kellett volna állítani a játékot, mert egyik
játékosunk a földön feküdt
– kezdte Limperger Zsolt. –
Egy nagyon nyílt meccset
játszottunk, kettő-null után
úgy jöttünk ki a második
félidőre, hogy minél hamarabb próbáljunk szépíteni.
Azt el kell ismerni, hogy a
Kaposvárnak is voltak
helyzetei, de nem rúgták
be. Akartunk, küzdöttünk
– szögezte le az Érdi VSE
vezetőedzője.
Az Érdi VSE legközelebb
március 31-én, 15 órakor a
Csepel FC otthonában lép
pályára, majd április 7-én,
16 órakor az Andráshidát
fogadja az Ercsi úti Sporttelepen.
Q Domonkos Bálint
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Kellemes
húsvéti
ünnepeket!
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Tizenegy másodperccel a vége előtt még három ponttal vezetett, mégis 71–69-re kikapott a BKG-VMG DSE a Zalaegerszegi
KK-tól a férfi kosárlabda NB II (harmadosztály) Nyugati csoportjának 20. fordulójában. Remekül kezdte a ZKK elleni rangadót az
érdi kosárlabdacsapat, amely az első negyedben remek támadójátékának és jó védekezésének köszönhetően 23–13-ra lépett
meg. Az érdiek lendülete a szünetig kitartott, a harmadik játékrész viszont pocsékul sikerült az érdiek számára, hiszen hátrányát ledolgozta a vendégcsapat. A záró felvonásra 47–48-cal
érkező csapatok azonban felváltva vezettek. A hajrá úgy tűnt,
hogy az érdieké lesz, hiszen az utolsó percekben ismét ők voltak
előnyben, de tizenegy másodperccel a vége előtt az érdiek hibáztak, a ZKK pedig mindhárom büntetőt értékesítette. Még
mindig volt hátra öt másodperc és az érdieknél volt a labda. Valaczkay Gábor ziccerben indíthatta volna Miháczi Ádámot, de
eladta a labdát, a Zalaegerszeg pedig kosarat szerzett, így 71–
69-re győzött.
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Húsvétváró berzselés
és írókázás
Berzselt már tojást? És ha úgy kérdezem, hogy festett-e
már úgy tojást, hogy levelet rögzít rá például harisnyadarabbal? A szombati kézműves klub résztvevői a tojásberzseléssel és írókázással ismerkedhettek meg közelebbről, és közben sok-sok érdekességet hallhattak a
tojásfestés hagyományáról, a különböző technikákról a
klub vezetőjétől, Tamaskáné Jakab Margittól.
tesszük a festékbe egy fél
órára. Fél óra elteltével kibontjuk, hagyjuk megszáradni, és már kész is van a
húsvéti hímes tojásunk.
Bár, mint azt a kézműves
klub és a szövőszakkör vezetője kifejti, a tojásfestésben
nem is maga az eredmény a
lényeg, hiszen ahogy azt Tamaskáné vallja, rossz vagy
csúnya hímes tojás nincsen.
A tojásfestés lényege szerinte éppen maga a folyamat.
Azaz, hogy hagyjunk időt
erre. Üljünk le közösen a
családdal, barátokkal tojást
festeni, közben beszélgessünk és nevessünk, ha úgy
adódik, hogy kicsit félrement a vonal. Mert nem kell
tökéletesnek lenni, hiba nélkül nincs szövés, mint ahogy
tojásfestés sem, mondja Ta-

A tojásfestésben nem az eredmény a lényeg, hiszen rossz vagy csúnya hímes tojás nincsen
maskáné, aki úgy érzi, túl
komolyan törekszünk a tökéletességre. Merjünk hibázni és merjünk ezen nevetni, vallja ő, illetve a szövőszakkör tagjai.
A tojásfestéshez nem kell
feltétlenül festéket vennünk.
– Ha a berzselt tojást feltesszük főni hagymahéjjal,
akkor egyszerre meg is főztük, be is festettük a tojást,
mindeközben pedig csak természetes anyagokat használtunk. A lila hagyma is, a
vöröshagyma is más-más
színt ad, és ha tovább szeret-

nénk játszani az árnyalatokkal, akkor, ha kiszedjük a
tojást, az egyik feléhez egy
kis ecetet is adhatunk, és ezzel máris mást színt festettünk. – magyarázta Margit
néni, hozzátéve: ha azonban
nem szándékozunk a természet adta színekkel kísérletezni, és mindenképp festéket akarunk használni, akkor a legideálisabb az ételfesték.
A klub vezetője arra figyelmeztet, hogy ha boltban
vásárolt tojásokkal dolgozunk, akkor azokat mosoga-

tószerrel mossuk le főzés
előtt. Ha házi tojással dolgozunk, akkor ezt elég ecetes
ronggyal ledörzsölni, hogy
ne legyen zsíros és a festék
jobban fogja. Ahhoz, hogy
hosszabb ideig elálljanak,
minimum fél óráig kell főzni
a tojásokat. Szép fényt ad a
hímes tojásoknak, ha a festés végén bekenjük egy kis
zsírral, vagy szalonnával
„megsimogatjuk” őket.
Mindenkinek jó tojásfestést és kellemes húsvétot kívánunk!
QQJAN
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– A tojás az újjászületés
jelképe. Varázslatos erőt tulajdonítottak neki. A piros
szín, a locsolkodás, a szerelem, a tavasz mind-mind öszszefüggenek egymással. Itt
viccelődtünk épp az előbb,
hogy most SMS-ekkel küldünk üzeneteket egymásnak, régen pedig egy festett
tojással adtam át egy üzenetet egy fiúnak, aki lehet,
hogy éppen nagyon tetszett
nekem – meséli kérdésünkre
Tamaskáné.
Margit néni szerint a tojásfestés legeg yszerűbb
módja a berzselés, azaz a levélrátétes módszer: veszünk
egy szép formájú levelet, ami
akkora, hogy ráférjen a tojásra, megvizezve rákötözzük egy harisnyadarabbal
vagy gézzel a tojásra, és úgy

