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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 1. szám

Állatvédelem
Január 1-jén lépett életbe az állat-

védelmi törvény szigorítása, amely 

elsősorban a büntető törvénykönyv 

rendelkezéseit érinti.

4. OLDAL 5. OLDAL 6. OLDAL

Rendőrszemmel
Hogy néz ki az érdi közlekedés? Kürti 

Istvánnal, az Érdi Rendőrkapitányság 

Közlekedésrendészeti Osztályának 

vezetőjével beszélgettünk.

Pecabot
Évet értékeltek a horgászok. Moz-

galmas évet zárt az Érd és Környéke 

Horgászegyesület, bár a járvány 

hatással volt az egyesület életére is.

A Médiacentrum ügyfélfogadása – a 
járványhelyzet miatt – ideiglenesen szüne-
tel. A felületeinken megjelentetni kívánt 
hirdetéseket online fogadjuk, a hirdetes@
erdmediacentrum.hu címen. Bővebb 
információkért hívja a +3623 330 156-os, 
vagy a +3630 965 5499-es számot, vagy 
írjon a fenti e-mail-címre. 

Kihirdették  
Érd Város Legjeit
Az Érd és Környéke Ipartestület és az önkormányzat 2020-

ban hirdette meg először a helyi vállalkozások elismerését 

célzó díjat Érd Város Legjei címmel. December 27-én lezá-

rult a szavazás a Vegyélérdit facebook-csoportban, ahol 

több ezer szavazat érkezett a legkedveltebb kereskedőre, 

szolgáltatóra és vendéglátóra. Íme a legek.

CIKKÜNK A 4. OLDALON  

A traktortárcsától  
a világcsúcsig
Répás István nevét még nem sokan ismerik Érden, pedig 

a városunkban élő sportoló a fekvenyomás világbajnoka, 

világcsúcstartó, több országos verseny győztese. De-

cember 16-a óta sportteljesítménye már az érdi értéke-

ket is gyarapítja, mivel bekerült a Települési Értéktárba. 

Végre fókuszba került ez a különleges sportág.

INTERJÚNK A 7. OLDALON 

Mindent a zöldhulladékról  
és zöldjáratról
A tervek szerint a szolgáltató az egész évre húsz zsákot 

ad ingyenesen az előfizetőknek, emellett – bár konkrét 

döntés még nem született az ügyben – tervben van, hogy 

a 2021-es évhez hasonlóan az önkormányzat további zsá-

kokkal járul hozzá a zöldhulladékgyűjtéshez. Csókai Viktor 

ügyvezető az Érd FM 101.3 vendége volt.

CIKKÜNK A 4. OLDALON 

A kormány ott nehezíti meg az ellenzéki vezetésű 

önkormányzatok életét, ahol csak tudja. Közben 

Érd mégis fejlődik. Csőzik László polgármester la-

punknak adott interjújában értékelte a múlt évet 

és felvázolta a 2022-es lehetőségeket.

INTERJÚNK A 2–3. OLDALON
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A parlament kormánypárti több-

sége megemelte a polgármeste-

rek fizetését, de Ön nem élt ezzel 

a lehetőséggel. Miért nem?

Nem lehet a városvezető fizetését 

emelni akkor, amikor kivéreztetik az 

önkormányzatunkat. Nem fogom 

az érdi adófizetők pénzét magamra 

költeni akkor, amikor minden fillérre 

vigyáznunk kell, hogy jusson az 

alapvető fejlesztésekre. Ráadásul az 

önkormányzati dolgozók bére elké-

pesztően alacsony. A jövedelemolló 

házon belül annyira kinyílt volna, 

hogy az már morálisan is vállalha-

tatlan. Az én fizetésem költségtérí-

téssel, nyelvvizsgapótlékkal együtt 

fölment volna másfél millió forint 

fölé, miközben például a műszaki 

diplomás mérnök kollégáknak a 

havi bruttó illetménye nem éri el a 

350 000 forintot. Ez vállalhatatlan.

Mit szóltak a képviselők ahhoz, 

hogy a tiszteletdíjuk emelését is 

befagyasztotta?

Pártoktól függetlenül egyetlen 

ember sem akadt, aki ne értett 

volna egyet velem, és ennek nagyon 

örültem. Vita és ellenszavazat nélkül 

szavaztuk meg az erre vonatkozó 

javaslatomat. 

A legutóbbi közgyűlésen emlí-

tette, hogy 2022 elején rendezni 

akarja a városházi dolgozók 

fizetését.

Igen, sőt szeretnénk felzárkóztatni 

azokat a kollégákat, akikről az imént 

beszéltem. Ha nincs anyagi elisme-

rés, akkor nem várható el az a fajta 

plusz munka, amit viszont egy ekko-

ra város igényel.

Tavasszal csődhelyzet állt elő. 

Hogy jött ki ebből a város?

A Pénzügyminisztériumhoz fordul-

tunk, Varga Mihály végül úgy dön-

tött, hogy 85 millió forint rendkívüli 

támogatásban részesíti Érdet. Ez 

bizonyított, igazolt csődhelyzet volt, 

amit a magyar kormány is elismert, 

különben nem adott volna támo-

gatást. Olyan rossz volt a helyzet, 

hogy támogatás nélkül nem tudtuk 

volna működtetni a várost, kifizetni a 

béreket, rezsiköltségeket. A második 

félévben is benyújtottunk egy ilyen 

kérelmet 540 millió forint értékben. 

Ebben szerepel az előző városveze-

tés két sara is. Sajnos ebből mindösz-

sze 126 milliót ítéltek meg nekünk, 

így idén a fennmaradó részekre új 

kérelmeket adunk majd be.

Mi ez a két ügy?

A Bács-féle 70 milliós visszafize-

tési kötelezettség teljesítése és a 

Műszer Automatika – kamatokkal 

együtt – közel 450 milliós kártala-

nítási igénye. Ez utóbbit korábban 

a fideszes kormányhivatal hagyta 

helyben, vagyis  arra kötelezte a 

várost, hogy fizesse ki, csakhogy 

bíróságra ment vele a T. Mészáros 

András vezette önkormányzat. Az 

egész úgy keletkezett, hogy a fide-

szes városvezetés 2007-ben kötött 

egy településrendezési szerződést a 

céggel, amiből 2010 nyarán hirtelen 

kifarolt, és átminősítették a cég 

telkét, így az jelentősen veszített 

értékéből, mert oda nem lehetett 

többé ipart telepíteni. Ennek a fele-

lőtlen, bosszúszomjas, átgondolat-

lan döntésnek a levét isszuk most, 

és nekem eszem ágában sincs az 

érdi adófizetők pénzét erre költeni. 

Az ügy részleteiről a QR-kód leolvasá-

sával tájékozódhat korábbi cikkünk-

ből:

Mi van a kartellüggyel? Ennek a 

2019 előtti összefonódásnak a 

levét is az érdi adófizetők isszák 

meg?

A Bács Istvánhoz köthető ügyre csak 

27 millió lejárt tartozást fizetett ki a 

kormány, többet nem. Kértük, hogy 

további lejárt tartozásban is segít-

sen, de nem adott pénzt. Úgy tűnik, 

a maradék 43 milliót az érdi adófize-

tők fogják viselni, noha teljesen vét-

lenek benne. Ezért az előző alpolgár-

mester és városvezetés felel, amelyik 

ezt a kartellgyanús ügyet minimum 

eltűrte, bár az is lehet, hogy nyakig 

benne volt. Ezért az ügyért a Közbe-

szerzési Döntőbizottság 2 millióra 

bírságolta, a Pénzügyminisztérium 

pedig 70 millió forint visszafizetésére 

kötelezte az önkormányzatot.

Az ügy részleteiben a QR-kód leolvasá-

sával mélyedhet el:

A Megyei Jogú Városok Szövetsé-

gének (MJVSZ) 23 polgármestere 

összefogott, mert közösek a 

problémák. Mit remélnek?

Egyelőre érdekegységben vagyunk, 

közösen kérjük a kormányt, ne csak 

kompenzálja, hanem konszolidálja 

is az önkormányzatokat, mert túl 

nagyok azok a terhek, amelyeket 

együttesen állított elő a kormány és 

a gazdaság. Mire gondolok? Egyrészt 

a minimálbér-emelés hatására (200-

250 millió forint itt Érden), másrészt 

az energiaár-emelkedésre, amelyre 

kb. 300 milliót mernék mondani. 

Ezeket a számokat adtam le a MJVSZ 

részére, amelyik összesíti az egyes 

városok igényeit, és ezek alapján Szi-

ta Károly, Kaposvár polgármestere 

és Péterffy Attila, Pécs polgármeste-

re január 4-én a fideszes és ellenzéki 

önkormányzatok képviseletében 

tárgyal a kormányfővel. A kérdés, 

hogy ugyanez lesz-e a gyakorlat idén 

is, mint 2021-ben volt. Nevezetesen, 

hogy a 25 ezernél alacsonyabb lélek-

számú városok megkapják-e automa-

tikusan a kiesett helyi iparűzési adó 

kompenzációját, e lélekszám felett 

pedig egyedi döntések születnek, 

vagy a kormány végre belátja, hogy 

nem lehet több millió embert büntet-

ni azért, mert ellenzéki városvezetőt 

választott? Nem vagyok optimista.

Úgy számolom, hogy az iparűzési 

adó megfelezésével majd’ 1,5 milliárd 

forintot veszítünk, ehhez hozzáadó-

dik 700 millió forint, amit korábban 

megkaptak T. Mészárosék 10 éven át. 

Ha a gépjárműadót sem adják vissza, 

az további 300 millió forint, össze-

sen tehát 2,5 milliárdról beszélünk. 

Ne felejtsük el azt sem, hogy tavaly 

óta szolidaritási hozzájárulást is kell 

fizetnie Érdnek kb. 230 millió forint 

összegben, ami egyértelmű sarc, 

É V É R T É K E L É S

kormány ott nehezíti meg az ellenzéki vezetésű önkormányza-
tok életét, ahol csak tudja. Közben Érd mégis fejlődik. „Elsősor-
ban dolgozunk, és csak aztán panaszkodunk” – hangsúlyozza 
Csőzik László polgármester, aki lapunknak adott interjújá-

ban értékelte a múlt évet, és felvázolta a 2022-es lehetőségeket. 
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elvonás. És rendesen nőnek a költsége-

ink, a minimálbér-emelés és az energiaár-

emelkedés együttes hatása 350-450 millió 

forint körül alakul a jelenlegi becsléseink 

szerint. Egyelőre nem tudjuk, hogy erre 

fedezetet biztosít-e a kormány. Ez fog 

kiderülni a napokban.

A város milyen szinten, mennyit és 

mire tud lehívni uniós pénzeket?

Pest megye ugyan levált Budapestről, de 

ezzel nem lett több a forrás. Nem az lett 

a hatása, hogy hirtelen ránk zúdul egy 

csomó euró, hanem a kormány inkább 

úgy döntött, hogy kapjanak többet a 

gazdasági szereplők. Nevetségesen kis 

összegek vannak például városfejlesztési 

célokra, ebből nem váltjuk meg a világot. 

Itt még fogok küzdeni azért, hogy ez az 

összeg növekedjen. Ugyanennyit, 4,5 mil-

liárdot kap Cegléd is, pedig nem megyei 

jogú város, és feleakkora mint Érd. De 

kibabráltak például Szegeddel is, pusztán 

azért, mert ellenzéki vezetése van.

Miért ilyen kevés ez az összeg?

Mert a magyar kormány így osztotta el az 

uniós keretet. Csak hogy értse, mennyit 

ér ez, egy példa: Diósdon az új iskola 10 

milliárdból épül. 

Érdnek kevés az ipara, pici a gazdasága, 

nincsenek komolyabb saját bevételei, 

mint Győrnek, Szegednek, Székesfehér-

várnak stb., ezért mindenképpen lobbiz-

nunk kell a kormánynál. 

Kulcskérdés az, hogy a Modern Városok 

Program égisze alatt milyen kiegészítő 

forrásokat tudunk még lehívni, és ha lesz 

folytatása, hogy fog kinézni.

Vannak erre nézve tervei?

Csak annyit panaszkodom, amennyi a 

problémáink megértéséhez szükséges, 

inkább még többet dolgozom. Egy sor 

projekt előkészítése indul most meg, 

hogy ha megnyílik egy forrás, ne álljunk 

ott üres kézzel. 

Milyen projektek ezek?

Kezdjük a nagy útfejlesztésekkel. A Bajcsy–

Riminyáki–Diósdi út tengely Érd ütőere. 

Borzasztó állapotban van, úgy néz ki, mint 

egy albán főút a 80-as években. Ha lesz 

forrás, a Bem tértől a Széchenyi térig min-

den négyzetméterét felújíthatjuk. Legyen 

végre Érdnek igazi, városhoz méltó szép 

főútja.

A második az Érd történelmi főutcái 

projekt, amit azért találtam ki, hogy a Fő 

utcát, az Alsó és Felső utcát, valamint e 

kettőt összekötő kis utcákat egy projekt 

keretében tudjuk ugyanígy felújítani. Ezek 

a fő utcák kellően szélesek, alkalmasak 

arra, hogy faltól falig megújulva prome-

nád, fasor és kerékpárút is létesüljön 

rajtuk. Képzeljék el azt az olvasók, hogy a 

Földrajzi Múzeumtól a Termál Hotelig tar-

tó sétautat díszkandeláberek és fasorok 

alatt teszik meg. A termálfürdő és a Papi 

földek II. üteme is ide tartozik.

De hogy ezekre pénzt lehessen kérni, 

ahhoz meg kell terveztetni. 

Azért kellett ezeket időben elkezdeni, 

mert a terveztetésük is több évbe telik. 

Először a tanulmánytervek, utána az en-

gedélyes tervek, végül a részletes kiviteli 

tervek készülnek. Csak a tervek több 

tízmillióba kerülnek, de ezek nélkül nem 

tudunk továbblépni.

Az EU-s lehetőségek szűkösek, de egy 

kormányváltás esetén ezek szerint len-

ne lehetőség komoly infrastrukturális 

változtatásokra?

Ha ez bekövetkezik, akár 20 milliárd is le-

hetne ez a mostani 4,5 milliárd, és ez csak 

az uniós forrás, az egyedi kormánytámo-

gatásokról még nem is beszéltem. Ráadá-

sul ott van az azonnali kompenzáció, ami 

kutya kötelessége lesz az új kormánynak. 

Ami azért jár, mert az elmúlt 2 évben 

több milliárddal megrövidítették Érdet.

Mi az első és legfontosabb feladat 

Érden?

Az első az alap infrastruktúra kiépítése, 

amennyire gyorsan csak lehet. Minden-

hol aszfaltozni, járdákat építeni azokon 

a helyeken, ahol számottevő a gyalogos-

forgalom. Hasonlóan fontos a csapa-

dékvíz-elvezetés korszerű kiépítése pl. 

tározókkal. 

A másik nagy blokk: hogy megépül-

jenek azok a hiányzó intézmények, 

amelyektől egyáltalán város vagyunk. 

Kiépüljön a köznevelési rendszer teljes 

egészében: óvodák, bölcsődék, általános 

iskolák. Végül pedig legyen Érdnek olyan 

kulturális központja koncert-, színház- és 

kiállítóteremmel, amely méltó a megyei 

jogú városi ranghoz. Minden más csak ez 

után következik.

Minden nehézség ellenére 2021-ben 

elindították az újabb aszfaltozási prog-

ramot. Miből telik erre?

Bár szakmám szerint ügyvéd vagyok, le-

kötnek műszaki ügyek, beleástam magam 

az útépítés rejtelmeibe is. Döntenünk kel-

lett, mit kezdjünk a tartós forráshiánnyal. 

Vagy tankönyv szerint megyünk, tervez-

tetjük az utakat, közműcsere, úttest alatt 

csapadékvíz-elvezetés, kiépített szegély, 

egyoldali járda. Ennek az ára egy átlag, fél 

kilométeres utca esetében tervezéssel, 

mindennel együtt pontosan annyi, ameny-

nyi szabadon felhasználható forrásunk 

rendszerint van egy évben, vagyis 300-400 

millió forint. Ez az út tehát járhatatlan, 

mert ha ezt követnénk, évente egyetlen 

utcát tudnánk csak leaszfaltozni. 

Más megoldást kellett tehát keresni, 

ami lehetővé teszi, hogy ebből a pénzből 

sok utcát tudjunk burkolni úgy, hogy 

az tartós is legyen. Ezért döntöttünk a 

jelenlegi módszer mellett, a talaj teherbí-

ró képességétől függően útkoronacsere, 

aztán jó 10 cm-es alapot képezve 5 mé-

ter szélességben alakítjuk ki az útalapot, 

melyre legalább 5 cm vastag kopóréteg 

kerül 4 méter szélesen, a két szélén 

0,5-0,5 méteres padkával. Nem szegély, 

hanem padka. A szegélyről azért kellett 

lemondanunk, mert bár esztétikus, de 

majd’ 70%-kal felhúzza a költségeket.

Hány utca aszfaltozása valósulhatott 

meg így? 

Az első blokkban 24 utcát, a most elin-

dított másodikban is kb. ennyit tudunk 

leaszfaltozni. Jelenleg két ágon is folyik 

a munka. Egyik az önkormányzat saját 

finanszírozásából valósul meg, a másik 

esetében az EU-s vasútfejlesztés során 

igénybe vett utak helyreállítási költsé-

geiből. Nagyjából két tucat utca újulhat 

meg tavaszra. Vagyis bő két év alatt, 

amióta mi vezetjük a várost, 50 utcát 

újítottunk így fel. Lehet persze fanya-

logni, de az sokkal fontosabb cél, hogy 

a rengeteg poros utcát, amely borzal-

masan káros az egészségre és járhatat-

lan, 19. század végi állapotokat idéz, 

felszámoljuk. Rendszeresen követem az 

érdi facebookos oldalakat, és a visszajel-

zésekből egyre inkább azt látom, hogy 

az emberek többsége megértette és 

elfogadta, hogy kevés pénzünk van, de 

ebből a kevésből ez a leghatékonyabb 

módja a fejlesztésnek. Ha nem veszik el 

ismét a pénzünket, leállás nélkül folytat-

juk a burkolási programot. 

Az aszfaltozás mellett milyen közleke-

déssel kapcsolatos projektek megvaló-

sulására számíthatunk 2022-ben?

Idén és jövőre több nagy közlekedési 

csomópont és út is megújul. Ilyen a 

Törökbálinti, a Budai út, és ilyenek azok 

a csomópontok, amelyek rendbetételé-

re már évtizedek óta várnak az érdiek. 

Például a Sóskúti–Fűtő–Szovátai utca 

kereszteződése, ahol lámpás csomópont 

jön létre, a Vadlúd–Zámori csomópont, és 

remélhetőleg ilyen lesz a Felső utca és a 

Katalin utca kereszteződése is.

2021-ben a szemétszállítás és a zöldjá-

rat okozta a legtöbb anomáliát. Ezen a 

téren mit sikerült elérni?

Többet, mint reméltük volna. Másfél mil-

liárd forint tartozása gyülemlett az ÉTH 

Kft.-nek 2020-ra. Alapítása óta évről évre 

100 milliós veszteséget produkált a cég, 

amit tagi kölcsönökkel kellett finanszíroz-

nia az érdi önkormányzatnak az adófi-

zetők zsebéből. Nem volt saját lerakóál-

lomásunk, így kevesebb pénzt kaptunk, 

továbbá a környező települések város-

gazda cégeivel megkötött szerződések is 

előnytelenek voltak Érd számára. Ezeket 

újrakötöttük. A konkurencia is állandóan 

bombázott bennünket, hogy átvennék a 

szolgáltatást, mi viszont kezdettől abban 

gondolkodtunk, hogy saját érdi cég lássa 

el a szemétszállítást, ne kelljen bevonni 

külső finanszírozót.

Május–júliusban kimaradtak járatok 

egy időben, mert Pusztazámor helyett 

az olcsóbb gyáli lerakóba vitték a szeme-

tet. Viszont pont akkor zajlott az M0-s 

felújítása, Gyálon ráadásul sokat kellett 

várakozni a kocsiknak. Az anomáliákon 

mára sikeresen úrrá lettünk. Nem akarom 

elkiabálni, de komoly esély van rá, hogy 

ez az év már nyereséges lesz vagy a vesz-

teség nem lesz tetemes. 

És mi a helyzet a zöldhulladékkal? 

Elviszik a fenyőgallyakat is?

A zöldhulladék szállításában is új rendet 

vágtunk. Ez azt jelenti, hogy minden 

zöldhulladékot (beleértve a fenyőhulladé-

kot, tűlevelet) elszállítunk, és évi harminc 

zsákot ingyen adunk a lakosságnak. Azt 

követően pedig a 440 forint nem a zsák, 

hanem a szolgáltatás ára. Az NHKV finan-

szírozásból ugyanis másképp nem jön ki. 

Az is nagy előrelépés, hogy már havonta 

szállítjuk a zöldhulladékot, szemben a 

korábbi évi kettővel. Január közepén 

indul a karácsonyfajárat, amikor elvisszük 

a fenyőfákat. Arra biztatom a lakosságot, 

hogy az őszről megmaradt zöldhulladé-

kot is akkorra tartalékolják, a fenyőfával 

együtt tegyék ki az ÉTH-s zsákokban. Szó-

val igen, a cég átalakítása – ha áldozatok 

árán is – de sikerült. 

Kling József

É V É R T É K E L É S

Akár a retorziót is vállalja több polgár-
mester, de nem szavaztatja meg fize-
tésének több százezres megemelését 
januártól, mert a parlament pénzt nem 
adott hozzá. Érden az alpolgármesterek 
és a képviselők bérét is befagyasztják. 
A TÖOSZ fideszes elnöke biztos abban, 
hogy a februári bérszámfejtés idejére a 
kormány odaadja az országosan nagy-
jából négymilliárdot.

A közelmúltban szavazott arról az Or-
szággyűlés, hogy nagyjából 30 százalék-
kal kötelezően megemelkedik a települési 
polgármesterek fizetése. A budapesti 
főpolgármester javadalmazása 1,3-ról 
másfélmillióra, a kerületekben 1-ről 
1,3 millióra emelkedik. A kormánypárti 
többség azonban fedezetet „elfelejtett” 
mögéje tenni. Sok kistelepülésen vakarják 
a fejüket az elöljárók, miből gazdálkodják 
ki a látszólag nem grandiózus összeget. 
Az 500 fősnél kisebb falvakban csaknem 
300 ezerről 520 ezerre nő a fizetés, az 5 
és 10 ezer közti lakosságú kisvárosokban 
nem egészen 600 ezerről 845 ezerre, a 30 
ezres nagyvárosokban 1,105 millió lenne 
a javadalmazás.

Ennél is többet kapna a megyei jogú 

város Szombathelyet vezető Nemény 
András, akinek illetménye a jelenlegi 997 
ezer 200 forint helyett 1,3 milliót lenne. A 
polgármester elutasítja a fedezet nélküli 
emelést. Ha a kormányhivatal a törvényre 
hivatkozva mégis kikényszeríti a maga-
sabb bért, akkor a különbözetet jótékony-
sági célra fogja fordítani. Hasonlóan dön-
tött Érd vezetője. A helyben.hu-nak küldött 
nyilatkozatában Csőzik László kifogásolja, 
hogy a helyi adófizetőkre terhelné a Fidesz 
az évi több millió forintos pluszkiadást, 
ami nemcsak politikailag, morálisan is 
elfogadhatatlan számára. Emlékeztet arra, 
hogy az önkormányzatok – különösen az 
ellenzéki vezetésűek – rendkívül nehéz 
anyagi helyzetben vannak a koronaví-
rus-járvány, a nyomában járó gazdasági 
válság és a kormányzati forráselvonások 
miatt. A központi elvonások Érdet az 
elmúlt két évben közel 3 milliárd forint 
értékben sújtották.

Csőzik kifejti, hogy bár a törvényben 
30 százalékos fizetésemelést határoztak 
meg, de ez valójában 50 százalék körüli, 
mert a költségtérítés és a nyelvvizsgapót-
lék a bér egy bizonyos százalékában van 
meghatározva, tehát ezek is emelked-
nének. Nem beszélve az alpolgármesteri 

fizetés növekedéséről, amely szintén 
százalékos arányban a polgármesteréhez 
mérten változna.

Ezért úgy döntött a polgármester, hogy 
Érden a fizetésemelésre vonatkozó törvé-
nyi előírást nem hajtják végre. Miután nem 
vitte be a törvényt a helyi szabályozásba 
átültető határozattervezetet az idei utolsó, 
december 16-i közgyűlés elé, januártól a 
hivatal sem az ő, sem az alpolgármeste-
rek esetében nem fogja bérszámfejteni 
az emelt összeget. Csőzik is vállalja, hogy 
a kormányhivatal elmarasztalja őket a 
törvénysértés miatt. Mi több, azt java-
solta a közgyűlésnek, hogy amíg ilyen 
rossz anyagi helyzetben van a város, a 
képviselői tiszteletdíjakat is fagyasszák 
be, amit a képviselők – a kormánypárti-
ak is – egyhangúan megszavaztak. Ez a 
felülről elrendelt fizetésemelés azért sem 
elfogadható, mert közben az önkormány-
zati dolgozók jelentős része igen keveset 
keres, tovább nyílna az olló az elöljárók és 
az ő bérük között. Érden van több olyan 
mérnök végzettségű, hatalmas beruházá-
sok előkészítésével foglalkozó szakember, 
akinek a fizetése a bruttó 350 ezret sem 
éri el.

helyben.hu

TÖBB POLGÁRMESTER ELUTASÍTJA FIZETÉSE EMELÉSÉT
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Jelenleg Érden közel 13 000 vál-

lalkozás – többségében makro- 

és kisvállalkozás – működik, de 

az utóbbi években egyre inkább 

nyitnak a nagyobb vállalkozá-

sok felé is. Az Érd és Környéke 

Ipartestület és az önkormányzat 

2020-ban hirdette meg először 

–  hagyományteremtő jelleggel – 

a helyi vállalkozások elismerését 

célzó díjat Érd Város Legjei cím-

mel, melyet a nagy sikerre való 

tekintettel 2021-ben is kiírtak.

Ezúttal három különböző sza-

vazáson voksolhattak az érdiek, 

külön díjazták a legkedveltebb 

kereskedőt, szolgáltatót és 

vendéglátót:

• A legkedveltebb vállalkozó 

kategóriában 21 különböző je-

lölés és 1065 szavazat érkezett. 

A legtöbbet (656-ot) a Dunai 

Horgászok kapta, második 

helyen (129 szavazattal) a Pikto 

Color Kft., a harmadikon pedig a 

StopVill Villamossági üzlet zárt 

112 vokssal.

• A legkedveltebb szolgáltató 

szavazásra 28 jelölés és 754 sza-

vazat érkezett, végül a legtöbb 

szavazat (219 voks) a Gyógy-

torna Centrum Érdre érkezett, 

második helyen a BC Cars Kft. 

végzett (116 szavazattal), a har-

madikon pedig Dóra Testlaborja 

zárt (104 vokssal).

• A legkedveltebb vendéglátó-

helyre 32 jelölés és 1941 szavazat 

érkezett. A legtöbbet, a voksok 

közel harmadát (659-et) a Paris 

Gyros kapta, a második helyen 

(307 szavazattal) a Bar coffee, 

a harmadikon (244 szavazattal) 

pedig a Kaffa Kávéház végzett.

A kategóriák első három helye-

zettje várhatóan január második 

hetében, ünnepi keretek között 

veheti át a díjat.

erdmost.hu

Nyáron megváltozott a zöld-

hulladék gyűjtésének rutinja az 

Érd és Térsége Hulladékkezelési 

Nonprofit Kft.-nél, amely már 

korlátlan mennyiségű zöldhulla-

dékot elszállít, ha azt zöld, ÉTH-s 

zsákba gyűjti a lakosság.

Mint Csókai Viktor, a szolgálta-

tó ügyvezetője az Érd FM 101.3-

nak elmondta, bár sokan átvet-

ték a zsákokat, sokan továbbra 

is sima, fekete zsákba gyűjtenek, 

melyet az önkormányzat kérésé-

re ugyan elszállított a szolgáltató, 

de jövőre már nem szeretné, 

mert jelentős plusz költséget 

jelent számára.

Csókai Viktor hangsúlyozta, 

2021 második félévére az ÉTH 

10, az önkormányzat további 5 

zsákot biztosított az előfizetők-

nek, akik emellett – igény szerint 

– további zsákokat is vásárol-

hattak. Az ügyvezető kitért rá, 

a 2021-es évre szóló zsákokat 

december 10-éig lehetett átvenni, 

2022-ben pedig februártól osztják 

ki azokat. A tervek szerint a szol-

gáltató az egész évre húsz zsákot 

ad ingyenesen az előfizetőknek, 

emellett – bár konkrét döntés 

még nem született az ügyben 

– tervben van, hogy a 2021-es 

évhez hasonlóan az önkormány-

zat további zsákokkal járul hozzá 

a zöldhulladék-gyűjtéshez.

Az ügyvezető elárulta, bár 

eredetileg a zöldjárat április 1. és 

november 30. között gyűjt, de 

decemberben új járatokat kellett 

indítaniuk, mert nagyon sokan 

kint hagyták ingatlanjaik előtt 

a zsákokat. Csókai kitért arra is, 

novemberben és decemberben 

az éves átlag zöldhulladékkép-

zés háromszorosa gyűlt össze, 

hiszen ezekben a hetekben 

jellemzően több mint 200 tonna 

zöld hulladék gyűlt egy-egy alka-

lommal, szemben a többi héthez, 

amikor átlagosan 70 tonnát gyűj-

töttek. Ismertette azt is, 2021-ben 

összesen körülbelül 3000 tonna 

zöldhulladék gyűlt össze Érden, 

ami nem lényegesen több, mint 

az előző években, viszont a 

novemberi–decemberi időszak 

kimagasló adatokat hozott.

erdmost.hu

Ennyi zöldhulladék 
gyűlt 2021-ben Érden
Novemberben és decemberben az átlagos éves 

zöldhulladék háromszorosát gyűjtötte össze az 

ÉTH, január második felében szedi össze a fenyőfá-

kat. Csókai Viktor ügyvezető az Érd FM 101.3 ven-

dége volt.

Ők a legkedveltebb érdi kereskedők, 
szolgáltatók és vendéglátók
December 27-én lezárult az Érd és Környéke Ipar-

testület és az önkormányzat közös szavazása a 

Vegyélérdit facebook-csoportban, ahol több ezer 

szavazat érkezett a legkedveltebb kereskedőre, 

szolgáltatóra és vendéglátóra.
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Dr. Barabás Emőke részletezte, 

a Btk.-ban számos minősített 

esettel bővült a szabályozás, 

mint például az állat különös 

szenvedésének okozása, a több 

állat maradandó egészségkáro-

sodását vagy pusztulását okozó 

állatkínzás, vagy az, ha valaki 

nyilvánosság előtt kínozza az 

állatokat. 

Az új rendelkezésbe emellett 

bekerült az állatviadalok szerve-

zésével kapcsolatos szigorítás. 

A csoportvezető hangsúlyozta, 

eszerint nemcsak a viadalok 

szervezőit, hanem a résztvevőket 

is büntethetik. Újdonság, hogy 

már azt is büntetik, ha valaki 

méreggel próbálja kioltani az 

állat életét. A mérgezési kísérle-

tet emellett a természetkárosítás 

bűntényi tényállásához is bevet-

ték, mert a méreg nemcsak az 

állatban, hanem a környezetben 

is maradandó károsodást okoz-

hat. A csoportvezető kitért arra 

is, hogy az új állatvédelmi törvény 

a szaporítói tevékenységet is sza-

bályozza. Az új törvény szankciói 

is súlyosabbak, mint az eddigiek, 

emellett olyan cselekményeket is 

büntet, amiket eddig nem.

2022-től már a mérgezési 

kísérlet miatt is lehet feljelentést 

tenni ismeretlen tettes ellen. Az 

ügyekben eljáró hatóság a rend-

őrség lesz, de a járási hivatal és a 

jegyző szerepe is kibővül, így akit 

bíróság tilt el az állattartástól, azt 

a közigazgatási szankciós nyilván-

tartásba fel kell venniük.

erdmost.hu

Újévtől szigorodik az állatvédelmi törvény

Ha kedvtelésből tartott állatról van szó, panaszunkkal a jegyzőhöz 
fordulhatunk, mivel az effajta állatvédelmi eljárások lefolytatása 
jegyzői hatáskörbe tartozik. A bejelentést e-mailben (jegyzo@
erd.hu), személyesen az ügyfélfogadási időben vagy postai úton 
tehetjük meg, telefonon pedig a 06 23 522-360, illetve a 06 23 
522-300/241-es melléken tudunk érdeklődni. A bejelentő kilétét 
a hivatal nem fedi fel, az állattartó nem tudja meg, ki fordult az 
önkormányzathoz. A bejelentéseket panaszként kezelik, ha kimen-
nek hatósági ellenőrzést tartani, és ennek során hiányosságokat 
észlelnek, hivatalból indul meg az eljárás, nem bejelentésre.

Mit tehetünk, ha állatkínzás tanúi leszünk? 

Január 1-jén lépett életbe az állatvédelmi törvény 

szigorítása. Dr. Barabás Emőke, az Érdi Polgármes-

teri Hivatal Lakosság-szolgálati irodájának hatósági 

csoportvezetője az Érd FM 101.3-nak elmondta, a 

törvény elsősorban a büntető törvénykönyv ren-

delkezéseit érinti, nem a jegyzői hatáskörökön 

változtat.
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Melyek Érden a leggyakoribb közleke-

dési kihágások?

Ha a bűncselekményeket nézzük, akkor 

az ittas járművezetés. Területünkön éves 

szinten több száz ilyen eset fordul elő. 

Jóval kevesebb a közlekedési baleset – a 

halálos kimenetelűeké elenyésző volt a 

2021-es esztendőben, súlyos sérüléssel 

járó pedig mintegy húsz, harminc volt. 

Közúti veszélyeztetésből, közlekedés-

biztonság elleni bűncselekményből 

azért már több van: ezek főleg a vasutat 

érintik, például letörik a sorompót, követ 

helyeznek el a síneken. Nem hagyható 

ki a sorból a bódult járművezetés és az 

eltiltás hatálya alatti vezetés sem, ezek 

mind bűncselekmények. A szabálysérté-

sek közé tartoznak az enyhébb kimene-

telű közúti balesetek, amelyekből már 

több van: a várakozás, megállás, parkolás 

szabályait több száz esetben szegik meg 

évente Érden. Az előzéssel és a kanya-

rodással, valamint az elsőbbségadással 

kapcsolatos szabályok be nem tartása 

és a sebességtúllépés is gyakori. Utóbbi 

esetben azokból van több, amelyek sza-

bálysértésnek minősülnek.

A térfigyelőkamera-rendszer ilyen érte-

lemben is segíti a rendőrség munkáját?

Érd elég jól lefedett, és így nagy hasznát 

vesszük a kameráknak, ha például valaki 

elhagyja egy baleset helyszínét. Segítsé-

gükkel felismerhető a rendszám (és így 

az is, ha lejárt az autó műszakija, vagy ki 

van tiltva a forgalomból), sőt gyakran az 

elkövető személye is beazonosítható. 

Említette az imént, hogy gyakoriak a 

KRESZ-be nem tartásából adódó balese-

tek. Lehet ennek az az oka, hogy kevés a 

közlekedési tábla, illetve a felfestés?

A forgalomtechnikai szabályozással nincs 

baj a városban, inkább az a gond, hogy a 

központban kevés a parkolóhely, és ebből 

több konfliktus, illetve szabálytalanság is 

adódik. 

A közlekedési szabályokat mennyire 

ismerjük?

Az esetszámok – több száz szabálysértést 

vizsgál az igazgatásrendészeti osztály 

– azt mutatják, hogy jó lenne frissíteni 

ezeket az ismereteket, mert az emberek 

nem ismerik kellően a KRESZ-t. A főbb sza-

bályok 1975 óta nem változnak, érdemes 

elővenni néha a könyvet, és utánaolvasni 

annak, amiben nem vagyunk biztosak – 

például: lehet-e járdán parkolni, be lehet-e 

állni a mozgáskorlátozottak helyére. 

Egyre többször tapasztalom Érden, 

hogy egyesek a főutak kereszteződései 

közelében úgy állnak fel az útpadkára, 

hogy a keresztutcából kikanyarodók 

szabad kilátását akadályozzák. Ez azért 

több mint bosszantó. 

Igen, de mivel ez nem szabálytalan, nem 

tudunk mit tenni. A jogszabály nem fedi le 

ezt a helyzetet, így az lenne az optimális, 

ha a parkolók odafigyelnének arra, hogy 

ne tegyék beláthatatlanná a keresztező-

dést.

Említette, hogy a forgalomtechnikai 

szabályozással nincs baj Érden. Azaz 

van elegendő tábla – és ezek láthatóak 

is –, és a felfestésekkel sincs gond?

Ezek rendben vannak. Persze, egyes 

mellékutcák aszfaltozása miatt megválto-

zó forgalmi rendhez való alkalmazkodás 

problémás lehet egyeseknek, de csak ad-

dig, amíg meg nem szokták az arra közle-

kedők. Sok helyen táblákat is kihelyeztek, 

hogy felhívják a figyelmet a változásra.

Érd a körforgalmak városa. Márpedig 

ezek jelentősen lassítják a közlekedést.

Igen, és ez jó. Így kevesebb az olyan, ke-

resztirányú közlekedésből adódó helyzet, 

ami súlyos balesettel végződne. Persze, 

az autók feltorlódnak, egyidejűleg több 

szabály is érvényesül, sokfelé kell figyelni 

– ilyen például a tescós körforgalom. De 

ahogy tapasztaltuk, ezt is megszokták már 

az emberek.

Vannak Érdnek olyan pontjai, ahol több 

baleset történik, mint másutt?

Kifejezett gócpontok nincsenek, de azt 

azért tudjuk: a Vadlúd–Zámori utak vagy 

épp a Törökbálinti–Szövő utcák kereszte-

ződésében elég sokszor van baleset. Így 

van ez az Iparos–Riminyáki–Bajcsy-Zsi-

linszky utakon is, mivel itt nagyon nagy az 

átmenő forgalom: több mint tízezer jármű 

megy végig ezen a tengelyen egyetlen nap 

alatt. A Balatoni úton még ennél is több, 

tizenhétezer. Értelemszerűen a közleke-

dési konfliktusok is gyakoribbak ezeken a 

helyeken. 

A mellékutcák közlekedéséről mit 

mondhatunk?

Ha földút van, porzik, és aszfaltot sze-

retnének a lakók, ha aszfalt van, azon túl 

gyorsan haladnak, ezért sebességcsök-

kentést kérnek az ott élők. Az lenne az 

optimális, ha mindenki úgy közlekedne 

más mellékutcákban is, mint ahogy a sa-

játjában szokott, mert ami nálam zavaró, 

az máshol is az. Oda kellene figyelnünk 

egymásra, és nem csak e tekintetben: vi-

gyázzunk arra is, hogy a kerítésünk előtt 

lévő növényzet ne akadályozza a kilátást, 

a közlekedést. Ahol ez a közútkezelőre 

tartozik, ott mi is jelezni szoktuk a problé-

mát, ha a tudomásunkra jut.  

Kerékpáros szempontból mennyire 

veszélyes a város?

Érden, ha kerékpárral szeretnénk közle-

kedni, azt a közutakon kell tennünk, kevés 

a kijelölt bicikliút. Ugyanakkor nincs sok 

kerékpáros balesetünk, és ami nagyon 

jó, hogy a kerékpárosok egyre jobban 

ügyelnek a biztonságukra: aki főutakon 

kerékpározik, az figyel arra, hogy legyen 

lámpa a kerékpáron, ő maga pedig bukósi-

sakot, láthatósági ruházatot visel. A „falusi 

kerékpározás” egyre kevésbé jellemző Érd 

főútjain.

A gyalogosokkal mennyire vagyunk 

előzékenyek? 

Gyakran tartunk fokozott ellenőrzést a 

gyalogátkelőhelyeknél, és ezek alap-

ján elmondhatom: e téren nincsenek 

nagyobb gondok. Sajnos előfordul, hogy 

a zebránál gázolnak el gyalogost, de 

ritkán. 2021-ben is volt ilyen eset: egy 

idős hölgyet ütöttek el, komoly követ-

kezményekkel. Figyelni kell nemcsak az 

autósoknak, hanem a gyalogosoknak is, 

mert ahogy mondani szoktam, elsőbbsé-

günk akkor van, amikor azt ténylegesen 

meg is adják.  Ha azt látom, hogy az 

autós nem fog lassítani, nem lépek le az 

úttestre, még akkor sem, ha a zebránál 

állok. 

Mi a helyzet az autófeltörésekkel?  

Nagyon kevés a gépkocsilopás, illetve 

-feltörés a területen. Néha-néha előfordul, 

persze. Ezt is elkerülhetjük azzal, hogy 

nem hagyunk értékes dolgot látható he-

lyen az autóban.

Az elmúlt években javult vagy romlott 

a közlekedési morál, már ha egyálta-

lán változott valamit? Hiszen több az 

aszfaltos út, és több a beköltöző is, 

nagyobb a forgalom a városban.

A balesetek száma évek óta stagnál (a 

2020-as év volt ez alól a kivétel, mert az 

a járványhoz köthető lezárások miatt 

kiemelkedően sikeres volt ebből a szem-

pontból). Ugyanakkor mi, rendőrök úgy 

érezzük, romlott a helyzet: több a bün-

tetőfékezés, a „majd én megmutatom”-

attitűdből adódó probléma, és szaporod-

nak azok az esetek is, amikor a vétkes 

elhagyja a baleset helyszínét anélkül, 

hogy vállalná a felelősséget és az okozott 

kárt. Türelmetlenebbek vagyunk, nincs 

bennünk tolerancia, és ezt rendőrként 

akkor is így látjuk, ha a számok nem 

mutatják.

Ádám Katalin

Így közlekedünk mi
rdről, ha a közúti közlekedés szempontjából vizsgáljuk, 
sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy unalmas 
város lenne. Parkolás, bicikliutak, aszfalt, körforgalom, 
kitáblázás, gyalogátkelők – megannyi téma, probléma 

vagy sikertörténet. De hogy néz ki az érdi közlekedés a rendőr szemé-
vel? Kürti Istvánnal, az Érdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztályának vezetőjével beszélgettünk. 
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Ennek megfelelően a Dr. Romics László 

Egészségügyi Intézményben az alábbi-

ak szerint lehet felvenni a koronavírus 

elleni vakcinát:

Dátumok:

2022. január 6–7. (csütörtök–péntek: 

14–18 óráig) és 2022. január 8. (szombat 

10–18 óráig) 

2022. január 13–14. (csütörtök–péntek: 

14–18 óráig) és 2022. január 15. (szombat 

10–18 óráig)

2022. január 20–21. (csütörtök–péntek: 

14–18 óráig) és 2022. január 22. (szombat 

10–18 óráig)

2022. január 27–28. (csütörtök–péntek: 

14–18 óráig) és 2022. január 29. (szom-

bat 10–18 óráig)

Elérhető vakcinák:

Pfizer

Moderna 

Sinopharm 

Janssen 

AstraZeneca 

Fontos tudni, hogy kizárólag 12. élet-

évét betöltött lakost olthatnak. 

Bárány Zsolt, az intézmény főigaz-

gatója a facebookon jelezte, hogy az 

időpontok egy része (csütörtökök) 

átfedésben vannak az általuk önkén-

tesen vállalt, időpontos harmadik 

(Pfizer) oltásokkal, ezért az időpontos 

oltásokkal az alábbiak szerint fognak 

eljárni:

    • A szerdai napokat januárban to-

vábbra is fenntartják azok részére, akik 

kiszámíthatóan, időpontra szeretnének 

érkezni Pfizer emlékeztető oltásukra.

    • a január 6-ai csütörtök összes 

időpontja elfogyott, így azon az EGYET-

LEN csütörtökön kénytelenek lesznek 

fogadni majd mind az időpontra érke-

zőket, mind pedig az akció keretében 

érkezőket is!

    • A további januári csütörtöki napokat 

kizárólag az oltási akcióra tartják fenn, 

időpontos oltásra nem lesz lehetőség.

erdmost.hu

A kettes számú választókerü-

let önkormányzati képviselője, 

Simó Károly  

az Érd TV Párbe-

széd című mű-

sorában értékel-

te az elmúlt két 

évet.

Simó Károly elmondta, az elmúlt évek-

ben sikerült befejezni a Fehérvári út és 

a Bagoly utca sarkán található egész-

ségházat. Utalt rá, hogy ez a kettes és 

a hármas választókerület határa, így 

bizonyos ügyekben Lengyel Péterrel 

közösen jártak el.

A Papagáj utcánál lévő gyalogátkelő-

hely ugyan fel van festve, de igen nagy 

sebességgel közlekednek az autók, bízik 

az ott eltervezett fejlesztések mielőbbi 

megvalósításában.

Simó Károly kiemelte, örömmel látja, 

hogy a végéhez közelednek a munkálatok 

a Fácán közben, a Batthyány Sportiskolai 

Általános Iskola és Gimnázium területén, 

és reméli, mire a gimnázium elkészül, a 

környékbeli közlekedési beruházások 

is megvalósulnak. Korábban forgalmi 

tervek is készültek, amelyek megoldást 

jelentenének a csúcsidőszakokban kiala-

kuló közlekedési káoszra, többek között 

bizonyos utcák egyirányúsításával, és 

parkoló kialakításával. 

A Kós Károly Szakképző Iskola és 

Technikum építkezése is halad, a képvi-

selő Csőzik László polgármestertől azt a 

tájékoztatást kapta, hogy legkésőbb 2022 

nyarára készülhet el. 

A közbiztonság kapcsán Simó Károly 

elmondta, többek között a Fácán közben 

és a Fogoly utcában élőktől kap olyan 

pozitív visszajelzéseket, mely szerint 

rendszeresen látnak rendőrautót az ott 

lakók, vagyis a rendőrség kiemelten figyel 

a területen.

A választókerület egyik neuralgikus 

pontja az érdi nagyállomás, melynek 

egyik végében egy hálóval bekerített sa-

ras terület éktelenkedik. Simó Károlyt úgy 

tájékoztatta a kivitelező, hogy legkésőbb 

2022 tavaszán felszámolják az áldatlan 

állapotokat. A nagyállomásnál található 

– a Tolmács utcát a Csalogány utcával 

összekötő – aluljáró kapcsán elmondta, 

hogy ennek rendbetétele, kifestése több 

millió forintba kerülne, de hangsúlyozta, 

nem adta fel azt a tervét, hogy bárhon-

nan is, de előteremtse ezt a pénzt.

A közvilágításról megjegyezte, a válasz-

tókerületek évente négy lámpa telepíté-

sére kapnak lehetőséget, így e téren is 

lesz előrelépés.

A Velencei úti parkolási anomáliáról 

is beszélt Simó Károly, aki szerint a fő 

gond az, hogy nem tájékoztatták megfe-

lelően az arra járókat. Az épülő bíróság 

előtt parkolókat alakítottak ki, azonban 

oda csak tolatva lehet beparkolni. Simó 

szerint az üzlettulajdonosok milliós 

károkat szenvedtek el. Mint mondta, 

nagyon fontos lenne, hogy a környékbeli 

üzletekbe érkezőket tájékoztassák a par-

kolási lehetőségekről, és hogy az egész 

beruházást minél kevesebb lezárással 

oldják meg. 

SZ. R. N.
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Ezt legfőképp a versenyeken érezték: az 

idősebb horgásztársak nehezebben moz-

dultak ki, és egyes rendezvényeiken is 

kevesebben voltak. „Szerencsére ez nem 

minden programunkra volt igaz, és annak 

is nagyon örültünk, hogy a horgászbálon 

kívül mindent meg tudtunk tartani, amit 

szerettünk volna. Az egyesület vezető-

ségében is vannak idősebb sporttársak, 

őket azzal kíméltük, hogy a fiatalabbak 

plusz munkát vállaltak” – mondta lapunk-

nak Berényi Andrásné elnök. 

2021 tavaszán, a víz világnapja alkal-

mából rajzversenyt hirdettek általános 

iskolásoknak, minisztériumi pályázaton 

közel ötmillió forintot nyertek várostaka-

rításra – három helyszínt tisztítottak meg 

az illegális hulladéktól március végén –, 

és nem maradhatott el a horgászverseny 

sem. „Júliusban megrendeztük a már ha-

gyományos családi napunkat, halászléfő-

ző versennyel egybekötve. Érdekesebb, 

színesebb programmal jelentkeztünk, 

mint korábban, hiszen gyermekműsort 

és íjászatot is szerveztünk. Ősszel részt 

vettünk a Teszedd! akcióban. Szomorúan 

láttuk, hogy a márciusban megtisztított 

területet megint beborította a hulladék. 

Ahogy ez már hagyomány, csatlakoztunk 

a Teleki iskola szüreti mulatságához is. 

Az évet a halászlévendégséggel zártuk 

– jólesett, hogy ismét annyi embernek 

tudtunk örömet szerezni, hiszen 550 

adag halászlét főztünk, és mindet ki is 

osztottuk. Kapott belőle a mentőállomás, 

sőt, olyan lakosok is, akik egészségügyi 

okokból nem tudtak eljönni a művelődési 

központ elé. Negyven-ötven adag halász-

lét szállítottak házhoz az érdi képviselők, 

akiknek ezúton is köszönjük, hogy részt 

vettek az akciónkban” – mondta Zsóka.

2021-ben 1051 horgászjegyet adtak 

el, taglétszámuk 1256 volt. „Mintegy 

száztíz fővel gyarapodtunk, amit én jónak 

értékelek. Volt olyan év, amikor pár fővel 

csökkentünk, de általában emelkedik a 

létszámunk. Ezt részben annak tudom 

be, hogy második éve vizsgáztatást is 

végzünk: a tavalyi esztendőben 187-en 

vizsgáztak sikeresen az egyesületünkben, 

és nem csak érdiek: Székesfehérvártól 

Gödöllőig számos helyről érkeztek” – 

tette hozzá Zsóka.

A tavalyi programokat idén is szeretnék 

megvalósítani, emellett egyhetes gyer-

mek horgásztábort terveznek a dömsödi 

horgásztanyájukon. „Ezt a tanyát folya-

matosan újítjuk fel, legutóbb kicseréltük 

a bútorokat, beköttettük az internetet, 

a televíziót. Tervben van a csónak és a 

stég javítása is, reméljük, idén erre is sor 

kerülhet” – zárta szavait. 

A 2022-es év tervezése még nem zárult 

le, de január végén, az éves közgyűlésen 

(amit remélhetőleg meg tudnak tartani) 

már több információ lesz az idei progra-

mokról. 

Amiben még előrelépést hozhat ez az 

esztendő, az a városligeti tó használa-

ta: a horgászok szeretnék, ha a tagság 

számára a város biztosítana vízfelületet, 

ez azonban még további egyeztetések 

függvénye. 

Ádám K.

Ilyen volt a horgászok éve
Mozgalmas évet zárt az Érd és 

Környéke Horgászegyesület, 

bár a járvány hatással volt az 

egyesület életére is.

Évértékelés Simó Károllyal

Januárban a Romics is 
csatlakozik  
az oltási akcióhoz
Az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron vírusvariáns ma-

gyarországi megjelenésére tekintettel januárban több oltási 

akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szak-

rendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és 

helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást.

A
 K

É
P

 I
L

L
U

S
Z

T
R

Á
C

I
Ó



7 2 0 2 2 .  j a n u á r  5 .  |F E K V E N Y O M Á S

Miért pont a fekvenyomás?

Vagy harminc esztendeje kezdődött. 

Vékony, gyenge gyerek voltam, szeret-

tem volna megerősödni. Akkoriban ez a 

sportág még egyáltalán nem volt nép-

szerű Magyarországon – csak az utóbbi 

tíz esztendőben kezdett ismertebbé 

válni –, de én láttam a különböző akció-

filmekben ezt az edzésmódot, és nagyon 

megtetszett. Az egyik rokonom egy téesz 

műhelyében dolgozott, ott csináltak 

nekem egy vékony rudat, arra két golyót, 

azzal kezdtem edzeni. Később traktortár-

csát hegesztettek rá, ez volt a következő 

állomás, a harmadik pedig az, amikor 

megjelentek az első edzőtermek, persze, 

ezek nem voltak olyan professzionálisak, 

mint a maiak. Egy ízben lementem egy 

nagytétényi terembe – akkor már nagy 

súlyokkal edzettem, felmentem 130 kilóig 

is –, és miközben dolgoztam, odalépett 

hozzám a teremvezető, megkérdezte, 

elmennék-e vele egy amatőr versenyre. 

És ment.

Igen, bár magamban azt gondoltam, 

kevés vagyok én ehhez. Fogalmam sem 

volt, miből áll egy ilyen verseny. Mégis 

elmentem, és első lettem. Ez motivált, 

hogy gyakoroljak, amatőr versenyekre 

járjak, kipuhatoljam, mi az a maximum, 

amire képes vagyok. Sikerült dobogós 

helyeken végeznem, és egyre jobb ered-

ményeim lettek. Megcéloztam egy komo-

lyabb versenyt: hatodik lettem a magyar 

bajnokságon. Akkor megtanultam, mire 

kell odafigyelnem, és a következőt már 

megnyertem. 

Mi volt az, amin változtatnia kellett?

Az étkezésen. Nagyon nem mindegy, 

versenyek előtt mit és mennyit eszem. 

Sem a feleségem, sem én nem vagyunk 

nagy étvágyúak egyébként, kevesebbet 

eszünk, mint a gyerekek. A feleségemre 

nagyon büszke vagyok: szeretett volna 

lefogyni, és az étrendjére odafigyelve, a 

megfelelő edzéssel, kitartással sikerült is 

neki. Most már ő is kijár edzeni az itthoni 

konditermünkbe, amit a garázsunkból 

alakítottunk ki a koronavírus alatt, amikor 

nem tudtam teremben edzeni. Készül az 

igazi konditermünk is, nyárra berendez-

zük. A gépek már megvannak. Ennek a 

barátaink is örülnek, mert többen járnak 

hozzánk edzeni kedvtelésből, nemcsak 

fiatalok, hanem idősebbek is. Természe-

tesen ők nem mozgatnak nagy súlyokat, 

inkább az erőnlét megtartása a cél.

Mit szeretne elérni a közeljövőben?

Idén megvolt a második világcsúcs, nyer-

tem már országos és világversenyeket 

is. Most bővült egy bicepszszámmal a 

magyar bajnokság, abból is sikerült első 

helyeket elhoznom, úgyhogy kifejezett 

célom most nincs. Már csak azért sem, 

mert a Covid jelentősen korlátoz minket 

is, sajnos rengeteg versenyem elmaradt 

tavaly. 

Meg lehet élni ebből a sportágból 

ilyen eredményekkel? 

Nem. Nekünk nincsenek szponzoraink, 

legfeljebb a táplálék-kiegészítőket forgal-

mazó cégek segítenek. Egy budaörsi cég-

nél dolgozom, a főnököm maga is verseny-

sportoló volt, ezért támogat abban, hogy 

felkészülhessek, versenyekre járhassak. De 

„civil” állás nélkül ez nem menne. 

Az eredményeken kívül mit adott 

önnek a sport?

Azon kívül, hogy rendszerességre nevelt, 

megerősített, nekem nagy nyugalmat is 

ad. Ha ideges vagyok, gondjaim vannak, 

azt az edzés tökéletesen levezeti. A 

gyerekeknek is jó példát ad: a család elkí-

sér a versenyekre, szurkolnak, látják az 

erőfeszítést, az eredményeket. Nekem 

pedig nagyon sokat jelent, hogy ott van-

nak. Ahogy az is, hogy a teljesítményem 

most már az érdi értékeket gazdagítja, 

így talán nagyobb elismerést kap ez a 

sportág. 

Ádám Katalin 

A tárcsától a világcsúcsig
épás István nevét még nem sokan ismerik Érden, 
pedig a városunkban élő sportoló a fekvenyomás 
világbajnoka, világcsúcstartó, több országos verseny 
győztese. December 16-a óta sportteljesítménye már 

az érdi értékeket is gyarapítja.
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Számos fontos változás élese-

dik 2022. első napján: nő a mi-

nimálbér összege, emelkednek 

számos ágazatban a fizetések, 

a 25 éven aluliak szja-mentes-

séget kapnak, de az autósok 

egészen biztosan nem fognak 

örülni.

2022. január 1-től a magyar minimálbér 

bruttó 200 ezer forintra emelkedik, a 

szakmunkás minimálbér pedig bruttó 

260 ezer forintra. A minimálbér mellett 

a közmunkások bére is emelkedik, ami a 

minimálbér 50%-a (bruttó 100 000 Ft).

De a szociális és gyermekvédelmi 

területen dolgozók is húszszázalékos 

béremelésben részesülnek januártól – ezt 

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériumának szociális ügyekért felelős 

államtitkára jelentett be még november-

ben, és kihangsúlyozta, hogy mindenki 

az általa megkapott alapbér és ágazati 

pótlék összegét fogja húsz százalékkal 

növelt értékben megkapni.

Január elsejétől húsz százalékkal emel-

kedik a kulturális szektorban dolgozók 

bére is.

Emelkedik a háziorvosi és fogorvosi 

praxisokban elérhető orvosi bértámo-

gatás összege 2022. január 1-jétől. Az 

emelkedés mértéke a praxisközösségek 

kategóriáiban 2020-hoz képest megha-

ladja a 40 százalékot, ezen felül a bért 

terhelő közterhek is csökkennek.

Az átlagbér mértékéig személyi jöve-

delemadó-mentességet kapnak a 25 év 

alatti fiatalok. Az intézkedés több mint 

negyedmillió fiatalt érint, nekik összes-

ségében 140 milliárd forint adót nem kell 

befizetniük.

Adóügyek

Év elejétől megszűnik a bérjövedelmek 

után fizetendő 1,5 százalékos szakképzési 

hozzájárulás. A tanulókkal, hallgatókkal 

szakképzési munkaszerződést, illetve 

hallgatói munkaszerződést kötő munkál-

tatók számára a továbbiakban a szak-

képzési hozzájárulás helyett a szociális 

hozzájárulási adóból biztosítanak kedvez-

ményt. A szociális hozzájárulási adó (szo-

cho) mértéke 2,5 százalékkal csökken, 13 

százalékra, összhangban a minimálbér és 

a garantált bérminimum emelésével. Szin-

tén 13 százalékra mérséklődik a kifizetőt 

terhelő egyszerűsített közteherviselési 

hozzájárulás (ekho) mértéke. A kisvállala-

ti adó (kiva) mértéke 10 százalék lesz. Az 

egyéni vállalkozók számára növekszik az 

átalányadózás bevételi értékhatára az ed-

digi 15 millió forintról a mindenkori éves 

minimálbér tízszereséig; az átalányadó-

zást választó egyéni vállalkozó jövedelme 

adómentes az éves minimálbér felét 

meg nem haladó részig. A vállalkozások 

az otthoni munkavégzés elősegítésére 

költségtérítést számolhatnak el, amely 

legfeljebb a havi minimálbér 10 százalé-

kának megfelelő összegig adómentes. 

Adómentessé válik ugyanakkor a vállal-

kozás által magánszemélyeknek bizto-

sított, kizárólag emberi erővel hajtott 

vagy legfeljebb 300 wattos teljesítményű 

elektromos motorral segített kerékpár 

magáncélú használata – gyűjtötte össze a 

január 1-jétől változó adójogszabályokat 

Bákonyi László adójogász.

Drágább lesz az élet

2022. január 1-től díjkötelessé válik 

több magyarországi autópályaszakasz, 

ahol korábban ingyen közlekedhettünk. 

A rendelkezés érinti a motorkerékpáro-

kat, a személyautókat, a 3,5 tonna alatti 

teherautókat és a buszokat. Az Innová-

ciós és Technológiai Minisztérium (ITM) 

rendelete alapján fizetőssé válik:

• az M4-es autóút Abony és Török-

szentmiklós-nyugat közötti szakasza,

• az M30-as autópálya Miskolc-észak és 

Tornyosnémeti közötti szakasza (az M30-

as autópálya Miskolcot elkerülő szakasza 

továbbra is díjmentes),

• az M76-os autóút Balatonszent-

györgy és Keszthely-Fenékpuszta közötti 

szakasza,

• az M85-ös autóút Sopron-kelet és 

Sopron-észak közötti szakasza

• A díjköteles útszakaszokat kizáró-

lag érvényes úthasználati jogosultság 

birtokában lehet igénybe venni, azaz a 

felhajtás előtt gondoskodni kell az e-mat-

rica beszerzéséről.

Viszont jó hír is akad: január elseje után 

is ingyenesen használhatják az autósok 

az M30-as autópálya miskolci elkerülő 

szakaszát.

Egyéb változások

Január 1-jétől az FKF valamennyi begyűjté-

si rendszerében (házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés, gyűjtőszigetek, lakossági 

hulladékudvarok) az italos kartondoboz, 

mint a Tetrapak, átkerül a kevert csoma-

golási hulladékok közé, a sárga fedelű 

tartályokba, a kék fedelű tartályokban 

ezen túl kizárólag tiszta papírhulladék 

gyűjthető. Az új csoportosítási rendszer a 

különböző anyagok rétegeiből álló italos-

kartonok gyűjtését is érinti: egyes tejter-

mékek, gyümölcslevek dobozait ezentúl 

nem a papírral a kék fedelű, hanem a sárga 

fedelű tartályban, a kevert csomagolási 

hulladékokkal együtt kell gyűjteni.

November 30-án fogadta el a parla-

ment azt a törvénymódosítást, amely 

alapján 2022. január 1-jétől gyakorlatilag 

megszűnik a gyógyszerek csomagkül-

dése. A módosítás értelmében már nem 

csak a vényköteles termékek, hanem bár-

mely gyógyszer házhoz szállítását csak 

patikai szakdolgozók végezhetik. Ezeket 

korábban interneten keresztül rendelhet-

ték a betegek és csomagküldők segítsé-

gével szállították ki azokat a patikák. 

penzcentrum.hu

Így változik az életünk január 1-jétől
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Tíz mérkőzést játszott a 

férfi kosárlabda NB II Közép 

A-csoportjában a Gia Form-

VMG DSE, amely ugyanannyi 

győzelmet és vereséget tud 

felmutatni. A nyáron, bár 

többen távoztak, névadó 

szponzor és sok új játékos is 

érkezett. A szezon céljaihoz 

képest hogyan sikerült az 

első tíz bajnoki?

A névadó szponzor érkezésé-

nek nagyon örültünk, de még 

mindig amatőr szinten vagyunk, 

itt mindenki csak szeretetből 

kosárlabdázik. Nyáron bajban 

voltunk, mert a tavalyi szezonból 

csak négy-öt felnőtt játékosunk 

maradt, szerencsére az ismeret-

ségeink által sikerült megerősíte-

ni a keretet, és igazolni majdnem 

egy csapatra való kosárlabdázót. 

Tudtuk, hogy a változások miatt 

a csapatépítés hosszadalmas 

folyamat lesz, mert heti kétszer 

edzünk, ami miatt még több idő-

re van szükségünk ahhoz, hogy 

összeszokjunk, hiszen három-

négy edzéssel ez könnyebben 

menne. Emiatt kissé nyögvenye-

lősen kezdődött a szezon, és utá-

na volt egy-két kudarc is, amire 

nem számítottam, mint például 

az Újpest elleni hazai vereség, 

de összességében reális az öt 

győzelem, öt vereség. Az utolsó 

mérkőzést is majdnem vesztett 

helyzetből sikerült megfordítani, 

és azokat a csapatokat le tudtuk 

győzni, akik be voltak kalkulálva.

Ez az 5-5-ös mérleg jónak 

mondható? Ahogy mondtad, 

a csapatépítés folyamatában 

vagytok. Ebből kiindulva akár 

pozitív is lehet az az ötvenszá-

zalékos mérleg.

Valahol ez is benne van, de több 

meccsen is azért kaptunk ki, mert 

érződött az összeszokottság 

hiánya. Ahogy telik az idő, látszik, 

hogy nagyon tudunk küzdeni 

egymásért, a csapatért és a győ-

zelemért. Fontos, hogy elkerüljük 

a sérüléseket, betegségeket, 

mert az utóbbi időben sajnos 

ebben sem volt hiány. Ilyen apró-

ságokon és a szerencsén is múlik 

a dolog, de januártól több olyan 

mérkőzésünk lesz, ahol a tabella 

végén álló csapatokkal találko-

zunk, tehát további győzelmek 

is várhatóak. Ha ezek is meglesz-

nek, akkor a mostani nyolcadik 

helynél is tudunk előrébb lépni.

Mi a csapat ereje?

Egyéni képességekben mindenki 

jó, NB I-es múlttal rendelkező 

játékosaink vannak, és a csa-

pat szerkezete is jó, mert most 

már vannak magas játékosaink, 

bedobók is. Fegyelemben kell 

javulnunk, mert sokszor türel-

metlenek vagyunk, ami köny-

nyű hibákhoz vezet. Ha ebben 

javítunk, akkor mindenképp 

jobb eredményekre számítanék. 

Úgy érzem, az egyéni képessé-

gek döntöttek, mert sokszor 

kulcsfontosságú pillanatokban 

tudtunk hárompontosokat dob-

ni. A védekezésünk az egész őszi 

félévet tekintve végig stabil volt. 

Ez egy jó szellemű társaság, de 

még érnie kell.

Milyen a bajnokság? Ott van 

például az éllovas Budafok, 

amelytől 48 ponttal kikapott 

a csapat, ellenben a Bravost 

41 ponttal legyőzte.

Szerintem reális a nyolcadik 

helyünk. A Budafok nagyon 

kimagaslik, a második MAFC 

Martost idegenben 22 ponttal 

verte, ellene senki nem vár szo-

ros mérkőzést, de a többi csapat 

közül szinte bárki képes bárkit 

megverni. Talán a HSE van még 

a tabella legalján, amely nem tud 

szoros meccset játszani.

Az elmúlt években tizedik he-

lyen végeztetek. Most azért 

merészebbek a célok?

A szezon elején az ötödik hely 

környékére gondoltam, de 

nyilván ehhez az is kell, hogy ne 

legyenek sérültjeink, és a heti két 

edzést is úgy kell lebonyolítani, 

hogy mindenki ott van. Akkor 

lehet szó róla, hogy az öt-hatodik 

hely környékén végzünk, de sze-

rintem a nyolcadik hely meglesz, 

amely mindenképp előrelépés az 

előző évekhez képest.

Az utánpótlással mi a helyzet? 

Hogyan teljesítettek ősszel?

A lánycsapat kezd összeállni, 

sajnos az U16-os fiúknak nem 

volt sok meccsük, mert nálunk is, 

és az ellenfeleknél is felütötte a 

fejét a Covid. Az U18-as fiúknak 

egész sok meccsük volt, de az 

ő hozzáállásuk miatt csalódott 

vagyok, mert az edzés- és meccs-

látogatás sem olyan, mint ahogy 

szerettem volna, ez látszik az 

eredményeken is. Annak viszont 

örülök, hogy az U12-eseknél si-

került egy csapatot toborozni, a 

Pécsről igazolt centerünk, Riskó 

Dávid edzi őket, aki jó munkát 

végez velük, ezért jövőre sze-

retnénk még egy hasonló korú 

csapatot létrehozni, hogy alulról 

kezdjük az építkezést.

Domonkos Bálint
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U9
fiúk: 1. Bojtár Boldizsár, 2. Bojtár 
Áron, 3. Banó Levente és Pago-
nyi Gergely
U11
lányok: 1. Simon Jázmin, 2. 
Horváth Hanna, 3. Debre Dorka 
és Sátrai Lilla, 4. Kovácsevics 
Bernadett
fiúk: 1. Horváth Adrián, 2. Szene-
csár Milán, 3. Egri Ákos és Jakab 
Olivér, 4. Kalácska Ákos

U13
lányok: 1. Dudás Vanessza,  
2. Simon Jázmin
fiúk: 1. Pataki Alex, 2. Dancs 
Olivér, 3. Bojtár Samu és Csécsei 
Máté, 4. Telkes Frigyes, 5. Boros 
Barnabás, 6. Narancsik Levente
U15
lányok: 1. Kis-Kasza Arabella
fiúk: 1. Kovács Marcell,  
2. Zsarnai Milán, 3. Pataki Alex 
és Flórián Bence

Eredmények, Csoki Kupa, 2021. 12. 27.,  
Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Pozitív volt a VMG őszi idénye
Bár öt győzelemmel és öt vereséggel „csak” ötven-
százalékos mérleget tudhat maga mögött a Gia 
Form-VMG DSE férfi kosárlabdacsapata az NB II 
Közép A-csoportjában, Valaczkay Gáborék az új csa-
pat építése közepette is előreléptek, hiszen jelenleg 
nyolcadik helyen állnak a tabellán. A Gia Form-
VMG DSE játékos-edzőjével beszélgettünk.

Gyászszünettel kezdődött az 

Érdi VSE és a Batthyány Sportis-

kolai Általános Iskola december 

27-én rendezett Csoki Kupája, 

hiszen a résztvevők a december 

24-én tragikus hirtelenséggel el-

hunyt Mórás Zsoltra, az Érdi VSE 

ügyvezető elnök-helyettesére, a 

Batthyány intézményvezető-he-

lyettesére, korábbi önkormány-

zati képviselőre emlékeztek.

A Csoki Kupát ezúttal a négy leg-

kisebb korosztálynak, az U9-es, 

U11-es, U13-as és U15-ös verseny-

zőknek tartották meg, hagyomá-

nyosan a januári diákolimpiára 

való felkészülés jegyében. A kö-

zel harminc induló közül többen 

több korosztályban is elindultak, 

hiszen a fiatalok felversenyez-

hettek a nagyokhoz.

Domonkos Bálint

Csokival az olimpiára
Hosszú idő után rendezett ismét Csoki Kupát az 

Érdi VSE tollaslabda szakosztálya és a Batthyány 

Sportiskolai Általános Iskola az intézmény tor-

nacsarnokában. Az év végi eseményen négy kor-

osztályban készülhettek fel a január 23-án, Érden 

rendezendő Pest megyei diákolimpiai döntőre a 

tollaslabdázók.
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Nyáron teljesen kicserélődött a 

Delta RSE Érd NB II-es női röp-

labdacsapatának játékoskerete, 

amely bár a B-csoport alapsza-

kaszát hat vereséggel kezdte, 

az utolsó mérkőzéseken előbb 

a második, majd a harmadik 

helyezettet is legyőzte. 

Komoly változások történtek nyáron 

a Delta RSE Érd háza táján, hiszen a 

játékosállomány teljesen kicserélődött, 

a saját nevelésű fiatalok mellé érkeztek 

rutinos idősebbek. A csapat jelenleg két 

győzelemmel és hat vereséggel a tabella 

utolsó helyén áll az NB II-U21 B-csoport-

jában. 

„Egy teljesen új gárdával dolgozunk. 

Ráadásul az összetétel is nagyon válto-

zó, mert vannak nagyon fiatalok és jóval 

idősebb, tapasztaltabb játékosok. Ezt a 

korosztálybeli és tudásbeli különbséget is 

össze kellett fésülni. Egy mérkőzést, a ta-

tabányai idegenbeli találkozót leszámítva 

minden meccsen odatette magát a csa-

pat, és voltak reális esélyek, hogy szettet 

vagy akár mérkőzést is tudjunk nyerni, de 

az elején ez még nem sikerült. Azonban 

az utolsó két mérkőzést megnyertük, és 

van még hátra négy meccsünk, szóval 

remélem, a sorozat innen folytatódik. 

Most kerülünk nagyjából abba az állapot-

ba, ahonnan el kellett volna indulnunk 

szeptemberben, de az újraépítkezésből 

kifolyólag ez most máshonnan indult. 

Örülünk, hogy ezt elértük, és innen 

igyekszünk tovább folytatni, minél jobb 

eredményt elérni” – fogalmazott lapunk-

nak Dömötör-Mátrai Beáta, a Delta RSE 

Érd vezetőedzője.

A vezetőedző aláhúzta, idén az építkezé-

sé a főszerep, ezért az eredmény kevésbé 

hangsúlyos, de az alapszakaszból hátralé-

vő négy mérkőzés mindegyike nyerhető 

kategóriába tartozik, így akár a középme-

zőnyben is zárhat a Delta. Ez a vezetőedző 

szerint nagy bravúr lenne idén.

A klub kiemelt figyelmet fordít az után-

pótlásképzésre, melynek hangsúlyos ele-

me, hogy az NB II-es csapatban számos, 

még utánpótláskorú játékos pallérozódik, 

akik a felnőttek között megszerzett rutint 

saját kortársaik ellen kamatoztathatják.

„Akik most a felnőtteknél játszanak, 

sokkal magabiztosabbak kortársaik ellen, 

és vezérszerepet tudnak betölteni” – 

húzta alá Dömötör-Mátrai Beáta.

A Delta RSE Érdnek még négy mérkőzé-

se van az NB II-U21 B-csoportjának alap-

szakaszában. Ehmann Katáék január 8-án 

a PTE-PEAC vendégeként lépnek pályára, 

majd január 16-án 11 órától a Kispest SE-t, 

23-án 17 órától a Közgáz juniort, 30-án, 17 

órától pedig az Emericus SE-t fogadják, 

előbbit a Bolyai iskolában, utóbbiakat a 

Vörösmarty gimnáziumban.

Domonkos Bálint

S P O R T

Mórás Zsolt a 2000-es évek elején EDZŐM 

volt az Érdi VSE-ben. Azért írom csupa 

nagybetűvel, mert nála fantasztikusabb 

edzőt keveset találni. Annyira szerettünk 

az edzéseire járni, hogy másfél-két órával 

előtte már az Ercsi úton rúgtuk a bőrt a 

mostani kis műfű helyén, a fákat kapu-

fának használva, és gyakran edzés után 

is maradtunk. Mert Zsolti bá’ (én mindig 

így hívom) olyan fantasztikus közössé-

get faragott belőlünk, hogy azokért a 

srácokért a mai napig bármikor tűzbe ten-

ném a kezem. Megtanította nekünk, mi a 

bajtársiasság.

Tekintélyt parancsoló megjelenésével 

azonnal kiérdemelte, majd nekünk is 

megtanította, mi a tisztelet, alázat. Pedig 

sosem volt szigorú. Követelt, de nem volt 

hajcsár. És nevelt!

December 17-én találkoztam vele, hosz-

szú idő után volt alkalmam hosszabban 

is beszélgetni vele, ismét felidézni a régi 

szép emlékeket. A 2004/2005-ös szezon-

ban úgy lettünk bajnokok a Budapest 

Bajnokság gyermek 9-es csoportjában, 

hogy a 21 lejátszott meccsünkből húszat 

megnyertünk, 174 gólt lőttünk, és csak 

21-et kaptunk. 

Emellett 2003-ban és 2004-ben is máso-

dik helyen végeztünk Egerben, a Voda-

fone Nemzetközi Tornán, ahol több száz 

csapat vett részt! (Hogy honnan ez az 

infó? Mivel már akkor is mindent tudtam 

a sportról, 8 évesen Zsolti bá’ elnevezett 

Professzor úrnak. Talán nem véletlen, 

hogy végül sportújságíró vált belőlem.)

Mórás Zsolt nem csak a labdarúgásra, 

az életre is nevelt minket. Nem véletlen, 

hogy a bajnoki cím után az a megtisztel-

tetés ért bennünket, hogy az aranyérmet 

a felnőtt csapat meccse előtt vehettük át. 

Mi pedig mezünk alatt egy másik pólón 

egy-egy betűt formázva, egy sorban állva 

írtuk ki: KÖSZÖNJÜK, ZSOLTI BÁCSI!

Zsolti bá’ nem folytatta az edzői pályát, 

mert ezzel párhuzamosan a Batthyány 

Sportiskolai Általános Iskolában pedagó-

gusként, az Érd-Tusculanumi templomban 

kántorként és önkormányzati képviselő-

ként is dolgozott, de munkája gyümöl-

cséről mindent elmond, hogy korábbi 

játékosai közül Sajbán Máté az NB I-ben, 

Sajbán Miklós, Pintér Dominik és Zsolnai 

Richárd az NB II-ben pallérozódik hétről 

hétre, de a többiek is szépen megállják a 

helyüket az élet más területein.

Zsolti bá’-t volt szerencsém sokszor 

kántorként is hallgatni, ahogy páratlan 

orgánuma beterítette a templomot, és 

számos batthyányis diák elmesélése is 

megerősíti bennem, hogy ugyanolyan 

jó pedagógus volt, mint edző. Később 

önkormányzati képviselői pályáját is kö-

vethettem, és a képviselők megemléke-

zései, többek között Csőzik László polgár-

mester nekrológja is azt bizonyítja, hogy 

Mórás Zsoltot mindegyik oldal egyformán 

kedvelte. A polgármester azt írja, hiába 

álltak a közélet ellentétes oldalán, mindig 

nagyon szerette őt.

Nem tudok olyan emberről, aki ne 

szerette volna.

Mindig lehetett rá számítani. Bármikor, 

bárkinek segítség kellett, ő rögtön tudta, 

mit kell tenni, kihez kell fordulni. Bármiről 

lehetett vele beszélgetni. A sport, a köz-

élet, a pedagógia és a vallás mellett a kul-

túrában is otthon volt, hiszen színészként 

olyan darabokban szerepelt, mint a Kol-

dusopera, a My Fair Lady, a Jézus Krisztus 

Szupersztár, A nyomorultak, a Hegedűs a 

háztetőn vagy éppen a János vitéz.

Mórás Zsoltnak egy gyermeke szü-

letett, korábbi felesége, Logodi Mária 

2002-ben adott életet a ma 19 esztendős 

Lucának.

Érd Megyei Jogú Város képviselői egy-

hangúlag támogatták a fideszes képvise-

lőcsoport kezdeményezését, hogy Mórás 

Zsolt posztumusz díszpolgári címet 

kapjon, melyről a januári közgyűlésen 

dönthetnek.

Mórás Zsoltot Érd MJV Önkormány-

zata, az Érd Városi Sportegyesület és a 

Batthyány Sportiskolai Általános Iskola is 

saját halottjának tekinti!

Ahogy a bajnoki cím után, most is ezt 

mondjuk mindannyian: KÖSZÖNJÜK, 

ZSOLTI BÁCSI! Nyugodj békében!

Domonkos Bálint

Köszönjük,  
Zsolti bácsi!
Az idei karácsony sokkoló volt, azt hiszem, nem vagyok ezzel 

egyedül. December 24-én, a kora délutáni órákban váratlan, 

letaglózó hírt kaptam. Mindössze 53 évesen elhunyt az edzőm, 

Mórás Zsolt. Az ember, akit nem lehetett nem szeretni.

„Remélem, a sorozat innen folytatódik”

A Dömötör-Mátrai 

Beátával készült teljes 

interjúnk a QR-kód be-

olvasásával érhető el:
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APRÓHIRDETÉS
KIADÓ LAKÁS

TETŐTÉRI BÚTOROZOTT SZOBA kö-

zös konyha-fürdőszoba-wc használat-

tal kiadó, azonnal költözhető. 45 000 + 

rezsi 1 havi kaucióval + rezsi 

Tel.: 06/70 409 3869 16/2022)

ÁLLÁS

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT, 

tetőkészítéshez magas kereseti lehe-

tőséggel  felveszek.  

Tel.: 06/30 563 5544                       (353/2021)

SZOLGÁLTATÁS

VILLANYSZERELÉS: elektromos 

hálózat kiépítése, korszerűsítés, kisebb 

munkánk (pl. lámpák cseréje, fi-relé 

beépítés stb), hibaelhárítás.  

Tel.: 06/30 235 34 11                        (421/2021)

FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 

VÁLLALOM garanciával. Hívjon biza-

lommal! Házhoz megyek! 

Telefon: 06/20 980 3957 378/2021)

LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 

ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítást 

bontás nélkül is, lapostető szigete-

lését, kerítés építést és mindenfajta 

kisebb javításokat.  

Tel.: 70/588 2701 18/2022)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (
9

/2
0

2
2

)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site
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Az Érdi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓI
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, 

Gárdonyi Géza utca 1/b. 
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a "Közalkalma-

zottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók. 
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok: intézményi takarítói 

feladatok
Munkakör betöltésének feltételei: 

minimum 8 általános iskolai 
végzettség, magyar

állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó 

iratok: önéletrajz, végzettséget 
igazoló bizonyítvány

másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör  
betölthetőségének

időpontja: 2022. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Pintérné 
Bernyó Piroska intézményvezető 

nyújt, 
a 06/23/365-140-es telefonszám 
101-es mellékén, vagy a pinterne.

piroska@gardonyi-erd.hu  
e-mail- címen.

A pályázatok benyújtásának 
módja: 

 Elektronikus úton 
pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu  

e-mail-címen keresztül 

Ha örökbe fogadná Johnnykát

 vagy Feltyt,  

vegye fel a kapcsolatot az alapítvány 

munkatársaival. 

 Telefon: 06/30 276 6071  

vagy 06/30 910 6987, 

E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 

www.siriusalapitvany.hu weboldalon. 

Sirius Állat- és Természetvédelmi Ala-

pítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13,  

Bankszámlaszám:  

10403136-49534949-49521015

GAZDIKERESŐ

Johnnyka

Kedves, vidám, 1 év körüli, közepes 

termetű kan kutyus. Azonosító nélküli 

talált kutyaként került a menhelyre, 

de senki nem kereste. Kertes házba 

költözne szívesen.

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

ÓVODAI DAJKA
munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 7.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság  
2021. december 15-i számában.

A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával érheti 
el, vagy megtalálja a www.erd.hu oldalon. 

Felty

2-3 év körüli, közepes testű, barátságos 

puli keverék kan kutyus. Aktív, de nem 

túlzottan, más kutyákkal nem mindig 

jön ki. Szőre némi ápolást vagy nyírást 

igényel.
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Jelentkezés: 
orszag.katalin@erdmediacentrum.hu

PÉNZÜGYI MUNKATÁRSAT 
Az Érd Médiacentrum részmunkaidős 

keres adminisztrátor munkakörbe.
Feladatok:

» Vevői és szállítói számlák kezelése
» Nyilvántartások vezetése

Számítógépes és számviteli ismeretek 
előnyt jelentenek. 
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HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 

műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
14.00 Uzsonna Virág Péterrel  
18.00 Zöldövezet
 Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré – sztárok a 

mikrofonnál
20.00 Jazzpresszó ism.

KEDD
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3  

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
14.00 Uzsonna Virág Péterrel  
18.00 Sztárportré ism. 
19.00 Jazzpresszó  

Birta Mikivel
 Az Érd FM 101.3 dzsesszmaga-

zinja
20.00 Hetedhét  

– Juhász Árpád műsora

SZERDA
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3 

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
14.00 Uzsonna Virág Péterrel  
18.00 Apád Anyád!
 Az Érd FM 101.3 családi 

magazinja Ölvedi Rékával és 
Zsuffa Péterrel

19.00 Jövőnéző 
20.00 Rockbarlang Gidófalvi 

Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3  

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
14.00 Uzsonna Virág Péterrel  
18.00 Zöldövezet ism. 
19.00 Filmszerész
 Az  ÉrdFm filmes, tévés, mozis 

magazinja Kovács Gellérttel és 
Urbán Szabolccsal

20.00 Apád-anyád ism.

PÉNTEK
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3  

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
14.00 Majdnem szombat, 
 pláne délután 
 Popzene mindenkinek
19.00 Play Off – Az ÉrdFM 

101.3 sportműsora 
 Pecsuvácz Péterrel
21:00  Filmszerész ism. 

SZOMBAT
05:00 Hetedhét ism. 
12.00 Play Off ism. 
14.00 Érd FM TOP 20
 Az Érd FM slágerlistája
16.00 Koppány és a haverok
18.00 Filmszerész ism.   
20.00 Bundáskenyér best of 
22:00  Sztárportré ism. 

VASÁRNAP
05:00 Hetedhét ism. 
06:00 Jövőnéző ism. 
07.00 Budáskenyér Best of
09:00 Play Off ism. 
14.00 Zöld övezet ism. 
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Starsky és hát jazzklub

Január 10. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 249 Surányi Kinga élek kiállítás
10:00 7 nap
10:20 Érdi történetek
10:45 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Enyedi Ildikó, Balázs Béla-díjas filmren-

dező, forgatókönyvíró, érdemes művész, 
Pinceklub extra

12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Párbeszéd
12:35 Érdi történetek
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Sztárportré 332. rész
14:05 Képújság
16:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
16:05 Juhász Árpád: Emberevők
  unokái között,  

könyvbemutató a Magyar 
Földrajzi Múzeumban

18:00 Érdi napló   – napi hírösszefoglaló
18:10 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:05 Mozgás - Fitnesz magazin
19:50 Érdi napló   – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. Női NB/I 
21:10 Partizán tv
 – A sajtószabadság nem az, hogy az 

újságíró össze-vissza ír, amit akar  
– E ötvös Pál 

 22:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:40 Érdi történetek
00:10 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 11. KEDD
8:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Turnébusz tv-King Cat Rhythm 

zenekar
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Enyedi Ildikó, Balázs Béla -díjas filmren-

dező, forgatókönyvíró, érdemes művész, 
12:55 Egy nap a világ – London
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd7
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás – Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese  
19:15 Mozgás – Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
20:10 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport:
21:50 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:00 Tiszta románc (2002), 
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 12. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Nene zenekar
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló 

16:00 Hírek
16:10 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
16:40 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
20:10 Film- Nekem már egy hét 
 után honvágyam van (2018), 
 portréfilm, Rendező: Babiczky László
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Partizán tv 
 Az előítélet nagyon káros 
 a nyomozói munkában. 
 Monoszkóp a rendőri előítéletekről
22:15 Kézilabda  2021-2022. Női NBI  
  0:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló

Január 13. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz tv- Nene zenekar
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:10 Párbeszéd
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz tv - Nene zenekar
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
16:30 Vajtó és a Világ –Hatvan
17:00 Turnébusz tv- Nene zenekar
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15 Film – Gumikalapács (2010), 
 dokumentumfilm, Rendező: Kőszegi Edit
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Kézilabda 2021-2022. Női NBI  
22:50 Film – A film (2000), 
 magyar filmdráma , 

Rendező: Surányi András, Szereplők: 
Darvas Iván, Temessy Hédi, Básti Juli

0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 14. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 KI BESZÉLT MŰVÉSZET 
 134 BEMUTATKOZIK A MAGYAR MŰVÉSZ-

KÖNYVALKOTÓK TÁRSASÁGA 2021
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Enyedi Ildikó, Balázs Béla -díjas filmren-

dező, forgatókönyvíró, érdemes művész
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János műsora

20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15  Film - A kajakozásban 
 nőttem fel (2019) 
 portréfilm, Rendező: Babiczky László  
21:15 Partizán tv
 Interjú Veiszer Alindával 
 a hazai médiaviszonyokról 
 és az online tartalomgyártásról
22:40 Film-Gumikalapács (2010), 
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 15. SZOMBAT
8:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
10:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
10:15 Juhász Árpád: 
 Emberevők unokái között, 

könyvbemutató a Magyar 
Földrajzi Múzeumban

12:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Hírek
14:30 Ki-beszélt Művészet 
 134 BEMUTATKOZIK A MAGYAR 
 MŰVÉSZKÖNYVALKOTÓK TÁRSASÁGA 2021
16:00 Hírek     
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 A Református egyház- és
  a Római katolikus egyház üzenete.
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese  
19:15 Mozgás – fitnesz magazin
19:50 7 nap
20:10 Playoff - sportmagazin
20:25  Film - Eötvös Péter 75, (2020), 
 dokumentumfilm rendező: Surányi 

András
22:10 7 nap
23:00 Film - Erózió, (1991) 
00:00 7 nap

Január 16. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 A Református egyház- és
 a Római katolikus egyház üzenete
 9:50 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NBI  Vasas-Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin 

14:00 7 nap
14:35 Hit és Lélek ism.
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete.
15:25 Negyedik Negyed
 Fodor János műsora
16:35 Kézilabda
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese  
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:20  Film -Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm,
21:20 7 nap
21:55 Film - Kajakozásban nőttem 

fel... 
 Vesmás Péter portré, (2019), 
23:20 7 nap

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

AZ ELKÖVETKEZENDŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

Január 8-án, szombaton 14 órától Anya Boldog – ön-

megvalósítás otthonról címmel tartanak előadást. 

Vajon kell-e választani család és karrier között? Vajon 

mennyire könnyű megtalálni ezt a sokszor kényes 

egyensúlyt? Vajon létezik-e egyensúly? Vajon mi kell 

ahhoz, hogy valóban összeálljon a karrier, család, én-

idő hármasának az egysége?

Január 8-án, szombaton 16 óra 30-kor mesedélutánt 

tartanak a Parkvárosi Közösségi Házban. Januártól 

havi rendszerességgel várják a gyerekeket közös me-

sehallgatásra, utána pedig egy kis kreatív alkotásra. 

Alkalmanként más-más mese és mesemondó érkezik. 

A januári mesét Keszei Bori operaénekes mondja el. 

Január 9-én, vasárnap 11 órára Érd Megyei Jogú város 

önkormányzata tisztelettel hív mindenkit az elhurcol-

tak emlékére tartandó közös koszorúzásra. Helyszín: 

Érd – Elhurcoltak Emlékmű – Szabadság tér – Budai út. 

A koszorúzást megelőzően 8 órakor szentmise lesz 

az újvárosi Jézus Szíve-templomban, 10 órakor pedig 

istentisztelet a Kálvin téri református templomban.

Január 11-én, kedden a kisgyermekes anyukák kipróbál-

hatják a Parkvárosi Közösségi Házban a Bukfenc játé-

kos babatornát. A torna 1-3 éves gyermekek részére 

pedagógus vezetésével, sok mondókával, dallal, 

hangszerekkel, speciális mozgásfejlesztő eszközökkel 

zajlik. A foglalkozást keddenként 9 órakor tartják. 

(Érdeklődni Marosi Editnél, a +36 20 93 38 272-as 

telefonszámon lehet.)

Január 12-én, szerdán 9 óra 30-kor a Ringató foglalko-

zást is érdemes kipróbálni a Szepes Gyula Művelődési 

Központban. A foglalkozások az óvoda előtti korosz-

tálynak szólnak, néhány hónapos kortól hároméves 

korig, heti rendszerességgel. (Érdeklődni Bauerné 

Tóth Katalinnál, a +36 20 343-0393-as telefonszámon 

lehet.)

Január 12-én is szeretettel várnak mindenkit 14 és 15 

óra között a Parkvárosi Közösségi Házban, ahol az 

idősebb korosztály számára tartanak Szenior Öröm-

táncot. A jó hangulat és a vidámság garantált, a tánc 

öröme kortalan. (Bejelentkezés Hollenczer Katalinnál, 

a +36 30 203 71 55-ös telefonszámon lehetséges.) 

Január 12-én, de amúgy minden szerdán 15.30–18 óráig 

a lakótelepi klubövezetben Szövőszakkört tartanak. 

A foglalkozások során törekednek az alaptechnikák 

folyamatos tanulására és gyakorlására, a fonalfestési 

programjuk folytatására. (Vezeti: Tamaska Józsefné, 

érdeklődni a +36 30 213-1209-as telefonszámon 

lehet.)

Január 12-én, szerdán 18.00–19.30 között a Szepes Gyula 

Művelődési Központban a fazekas-keramikus szakkör 

következő foglalkozására kerül sor. Itt mindenki kiél-

heti fantáziáját és kreativitását, megismerheti azt a 

csodát, amit az agyag jelent. A kezdők megtanulhat-

ják az agyag összetevőit, jellemvonásait, lelőhelyeit, 

megmunkálási lehetőségeit, feldolgozását, formá-

zását, szárítását, festését, díszítését, kiégetését. 

Megismerhetik a megmunkálás alapfogásait, a kézi 

formázás technikáit. (Huber Kinga +36 20 559 79 79)

Január 13-án, csütörtökön 9.30–10.15-ig  a Szepes Gyula 

Művelődési Központban, 14-én pénteken 10.00–

10.45-ig a  Parkvárosi Közösségi Házban Pamacsoló 

pamacska foglalkozást tartanak. Ez egy kis létszámú, 

komplex fejlesztő foglalkozás 1-3 éves gyermekek-

nek, ahol a szülővel közös élményt szerezve festhet-

nek, gyurmázhatnak, ragaszthatnak, alkothatnak a 

kicsik, miközben játékosan fejlődnek. A foglakozá-

sokat minden héten megtartják. (Bejelentkezés és 

érdeklődés: info@pamacsolo.hu, +36 70 230 93 27)

Január 15-én, szombaton 17 órakor a Parkvárosi Kö-

zösségi Házban Titkok és történetek címmel nyílik 

meg Ferenczi Vilmos és Szécsi Barbara kiállítása. A 

tárlat, melyet Bodóczy Zoltán nyit meg, február 15-éig 

tekinthető meg.

PROGRAMAJÁNLÓ

házsártos feleség

Ússzunk el anyámhoz, Jenő!
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TÁJÉKOZTATÓ  
AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁSRÓL

TISZTELT LAKOSSÁG!
Városunkban egyre nagyobb problémát jelent a település 
területén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott 
területekre lerakott illegális hulladék (lomok, bontott 
gépkocsi alkatrészek, építkezésekből, felújításokból 
származó törmelékek stb.).

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (további-
akban: törvény) fogalommeghatározása szerint hulladék 
bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, 
megválni szándékozik vagy megválni köteles.

A törvény minden magánszemélyre is vonatkozik, en-
nek értelmében ha a hulladékbirtokos a hulladékot más-
nak átadja – a közszolgáltatás keretében történő átadás 
kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az 
adott hulladék szállítására, kezelésére vonatkozó hulla-
dékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

Szintén a törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni 
– a szabályoktól eltérő módon –, felhalmozni, ellenőri-
zetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. Ebből 
következik, hogy a keletkező hulladékot arra feljogosított 
kezelőnek kell átadni, és annak költségeit meg kell fizetni.

A lakosság törvénykövető magatartásával csökkenthető 
lenne az illegálisan lerakott hulladékok mennyisége, mert 
a jelenlegi gyakorlat azt mutatja, hogy a „lomizósok” által 
elszállított hulladékok hasznosítható részén kívül a többi az 
erdőszéleken, bokrok alján, más magánszemélyek telkén 
elhagyott hulladékként végzi. Gondoljon bele, hogy az Ön-
től elszállított hulladékok esetleg egy rokonának, ismerősé-
nek az ingatlanán is kiköthetnek, és utána a hatóságok őt 
kötelezik ennek elszállítására, a költségek kifizetésére! 

A közösségi médiákban magukat lomtalanítóként 
hirdető magánszemélyek, cégek megkeresése esetén 
minden esetben szükséges meggyőződni arról, hogy az 
adott tevékenységre vonatkozó érvényes engedéllyel 
rendelkeznek-e.

A fent említett módon ellenőrizetlen körülmények között 
elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és 
kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy 

korábbi birtokosát, illetve az ingatlan tulajdonosát terheli.
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy egy házfelújítás során 

előzetesen kalkulálják be a kiadásokba a megmaradó 
törmelékek, kibontott anyagok konténeres elszállításának 
a költségeit is. A felújításból kikerülő bontott ajtó- és ab-
lakkeretek, régi bútorok, egyéb faanyagok fűtési anyag-
ként való felajánlása több szempontból is törvénysértő 
és borzasztóan egészségkárosító! Egyfelől sérti a hulla-
déktörvény rendelkezéseit, másfelől ezek eltüzelésével a 
levegővédelemről szóló törvény előírásait is megszegik. 
Bármilyen kezelt (festett, lakozott, rovar- és gombaölő 
szerekkel kezelt stb.) faanyag elégetése egészségkárosí-
tó, rákkeltő anyagokat juttat a levegőbe.

A hulladékudvarba a lakosság által beszállítható 
hulladé kokkal kapcsolatban részletes tájékoztatás 
található a közszolgáltató honlapján: https://eth-erd.
hu/udvar.php. A szerződéssel rendelkező háztartások 
(amennyiben nincs díjhátralékuk) fajtánként különbö-
ző mennyiségű hulladékot ingyen is leadhatnak, így a 
szabályokat is betartva, ellenőrizett körülmények között 
kerülnek a hulladékok feldolgozásra.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk 
az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult 
szemétlerakó helyeket, és helytelen szemétgyűjtési szo-
kásainkon változtassunk.

Az illegális hulladék elhelyezés ügyében a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező eljáró szerv Érd esetében a 
Pest Megyei Kormányhivatal, a bejelentéseket az alábbi 
módokon lehet hozzájuk megtenni:

– e-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu
– postai úton: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
– telefonon: 06-1/478-4400
– elektronikus úton: 201436115 KRID
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben ille-

gális hulladéklerakást tapasztalnak, azzal kapcsolatos 
bejelentésüket a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek 
megtenni.

K Ö Z É R D E K Ű

Melléklet a Közgyűlés .../2021. (__) határozatához
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A., 
illetve B. §-a alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
a Pöttöm Sziget Bölcsőde 

INTÉZMÉNYVEZETŐ  
(MAGASABB VEZETŐ)
munkakör ellátására.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 30. 

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság 
2021. december 8-i számában.

A hirdetés részleteit 
a QR-kód leolvasásával érheti el, 
vagy megtalálja a www.erd.hu oldalon. 

Szociális Gondozó Központ - Érd 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ 

Támogató Szolgálat

GONDOZÓ / SEGÍTŐ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, közigazgatási területe. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó  

lényeges feladatok:
Személyi segítő szolgáltatás működtetése, dokumentációk vezetése. Részvétel 

a fogyatékos emberek személyi szükségleteinek támogatásában, gondozásában, 
esetkezelésében. A fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében 

történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)
szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellet 

a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. 
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, szociális 

gondozó és ápoló, szociális 
szakgondozó, segítő munkakör-
ben érettségi, 

• Magyar állampolgárság, bün-
tetlen előélet, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség. 

• Nyilatkozat arra, hogy vállalja a 
Támogató Szolgálati képzésen 
való részvételt 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben - Leg-

alább 1-3 év szakmai tapasz-
talat, 

• B kategóriás jogosítvány,
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motivációs 
levél, iskolai végzettséget igazo-
ló bizonyítványmásolat, erkölcsi 
bizonyítvány, hozzájárulási 
nyilatkozat a személyes adatok 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely szerint a 
pályázó nem áll cselekvőképes-
séget érintő gondnokság alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő 

megküldésével (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 6). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 177/2021 , valamint a munka-

kör megnevezését: gondozó / segítő. 
vagy

Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail-
címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson 

vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 11. 

Mint Önök előtt is ismert, 2022. évben kerül sor az országy-
gyűlési képviselők választására, és várhatóan ugyanezen a 
napon több kérdésben népszavazás megtartására is. 

A választások helyi lebonyolításához várjuk
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA

a választójoggal rendelkező tagok 
és póttagok jelentkezését.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 
szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lak-
címmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár lehet tagja.

Fentiek értelmében a szavazatszámláló bizottság vá-
lasztott tagja lehet minden, a központi névjegyzékben 
szereplő, Érd Megyei Jogú Városban lakcímmel rendel-
kező választópolgár, akivel szemben a Ve. 18. § (1) és (2) 
bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok egyike 
sem áll fenn. (Lásd: Jelentkezési lap Érd Megyei Jogú 
Város szavazatszámláló bizottságába és nyilatkozat össze-
férhetetlenségről 2. oldal.)

A Ve. 33. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a szava-
zatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a 
következő országgyűlési választásra megválasztott válasz-
tási bizottság alakuló üléséig tart, azaz 4 évre szól! Ez azt 
jelenti, hogy a korábbi bizottsági tagok megbízatása lejár, 
tehát nekik is újból jelentkezni szükséges, amennyiben 
részt kívánnak venni a munkában. 

A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyző 
javaslatára a Közgyűlés választja meg. 

Kérem, hogy aki az ismertetett feltételek alapján 
szívesen részt venne a választások helyi lebonyolításá-
ban, az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
(Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. I. emelet 111. 
szoba) működő Helyi Választási Irodánál a szavazatszam-
lalo@erd.hu e-mail címen, postai úton, vagy személyesen 
– ügyfélfogadási időben – jelentkezzen a jelentkezési lap 
és összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltésével legkésőbb 
2022. január 31.  napjáig. A jelentkezési lap letölthető a 
honlapról, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal főépü-
letének portáján is, illetve ugyanitt a kihelyezett gyűjtődo-
bozban leadható. (Kérem, amennyiben e-mailben adja le 
jelentkezését, az eredeti aláírt példányt a Polgármesteri 
Hivatal Főportáján lévő gyűjtődobozba a megadott határ-
időig szíveskedjen elhelyezni.)

A jelentkezési lap leadása nem jelenti a jelentkező auto-
matikus megválasztását, illetőleg részvételét a szavazat-
számláló bizottsági munkában. 

Ha megválasztására, beosztására sor kerül, az Ön által 
megadott elérhetőségeken (elsősorban e-mailben) a Vá-
lasztási Iroda tagja értesíteni fogja. 

Amennyiben további kérdése van, a  06/23/522-300/201. 
melléken, vagy a 06/23/522-374 telefonszámon állunk 
szíves rendelkezésére!

Jelentkezését előre is köszönjük!

     HVI vezető

A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

TEL.: 06 30 2000 890; 
E-MAIL: MACSOTAY.POLGARORSEG@GMAIL. COM

HA ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST, ZÖLDHULLADÉKKAL, 
SZEMÉTTEL ÉGETÉST, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETRE VALÓ BEHAJTÁST 

TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény  

45. § (1) bekezdése alapján 
PÁLYÁZATOT HIRDET

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési  
és Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

VÁROSFEJLESZTÉSI  
ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01. 31.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság  
2021. december 20-i számában.

A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával érheti 
el, vagy megtalálja a www.erd.hu oldalon. 

TISZTELT ÉRDI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által adományozható díjakról és ki-
tüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
értelmében a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe, márci-
us 15-e alkalmával a következő díjakat adományozza:

Az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város leg-
nagyobb elismeréseként annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelke-
dően jelentős munkájával, tevékenységével vagy egész 
életművével mind a városban, mind országosan vagy 
nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, 
hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd város 
tekintélyének növeléséhez.

Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik a 
város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és 
gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, 
maradandó eredményeket értek el.

Az Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata ado-
mányozható azoknak, akik Érd Megyei Jogú Város külkap-
csolatainak elmélyítésével, kiteljesítésével és ápolásával 
meghatározó szerepet játszottak a város történelmének, 
kultúrájának valamint egyedi értékeinek nemzetközi szín-
téren történő megismertetésében, népszerűsítésében és 
vonzóvá tételében. (Adományozás: legkésőbb a döntést 
követő 60. nap.)

Az Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek 
adományozható, akik a tudományágak valamelyikében 
kimagasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak 
Érd Város hírnevének öregbítéséhez.  

A Csuka Zoltán Díj azoknak adományozható, akik a 
közművelődésben, valamint a kulturális élet szervezés-
ében gyakorlati tevékenységükkel, kezdeményezéseik-
kel, eredményes munkásságukkal szolgálták a település 
művelődését.

Az Érdi Művészeti Díj azoknak a személyeknek adomá-
nyozható, akik a művészeti élet valamely területén kiemel-
kedő eredményeket értek el, magas színvonalú tevékeny-
ségükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd Város hírnevének 
öregbítéséhez.

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adomá-
nyozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) 
önkormányzati rendelet értelmében a díjak odaítélését a 
Közgyűlés bizottságai, a Polgármester, a városban élő 
nagykorú polgárok, intézmények, civil szervezetek, nemze-
tiségi önkormányzatok indítványozhatják.

Kérjük, hogy a javaslatokat a kitüntetendő személyekre 
2022. február 6-ig juttassák el dr. Csőzik László polgár-
mesternek címezve a Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, 
Alsó u. 1.), illetve e-mail-en az onkormanyzat@erd.hu 
címre szkennelve. 

A felhívás a város honlapján is elérhető!

POLGÁRMESTERI HIVATAL

F E L H Í V Á S
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A polgármester fogadóórája

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ

Minden hónap első keddjén 

a Polgármesteri Hivatalban 15–17 óráig.

Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája

DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)

Tel: 06-30-396-5673

Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.

Minden hónap első csütörtökén 

17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája

A képviselők fogadóórája

SZŰCS GÁBOR

Minden hétfőn 16–18 óráig.

Előzetes bejelentkezés

a 06-23-522-313-as 

telefonszámon.

TETLÁK ÖRS

Minden hétfőn 16–18 óráig.

Előzetes bejelentkezés

a 06-23-522-313-as 

telefonszámon.

 8. vk. ANDRASEK MÓNIKA

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-477-5118

E-mail: andrasek.monika@erd.hu

Hétfőtől péntekig telefonon vagy e-mailen

egyeztetett időpontban és helyszínen

A diákpolgármester fogadóórája

CSÁK BÁLINT,

Ifjúsági Önkormányzat

E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu

Előzetes egyeztetés alapján.

 1. vk. ANTUNOVITS ANTAL

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-259-2555

E-mail: antunovits@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 2. vk. SIMÓ KÁROLY

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-564-4276

E-mail: simo.karoly@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 9. vk. DR. ASZTALOS ÉVA

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-312-7184

E-mail: drasztaloseva@gmail.com

Minden hónap első 

és harmadik szerdáján 17–19 óráig.

 3. vk. LENGYEL PÉTER

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-479-3845

E-mail: lengyel.peter@erd.hu

Minden hónap első és harmadik hétfőjén

17–19 óra közt telefonon vagy e-mailen

történő egyeztetés szerint.

 4. vk. BALLA IMRE

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-479-3865

E-mail: balla.imre@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 5. vk. GREGUS LÁSZLÓ

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-389-8341

E-mail: gregus.laszlo@erd.hu

Minden hétfő 15–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 6. vk. SZŰCS GÁBOR

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-36-21-359

E-mail: szucs.gabor@erd.hu

Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 7. vk. TETLÁK ÖRS

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-23-522-313

E-mail: tetlak.ors@erd.hu

Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 TEKAUER NORBERT (V.É.D.)

Tel: 06-20-914-4037

E-mail: tekauer.norbert@gmail.com

Telefonon történő

egyeztetés szerint.

 10. vk. CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-986-8808

E-mail: cs.romhanyi.judit@gmail.com

Telefonos, e-mailes egyeztetés  

szerint mindennap.

 11. vk. CSÉPÁN ISTVÁN

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-971-8151

E-mail: csepanistvan@gmail.com

Telefonos egyeztetés alapján.

 12. vk. GÁL ALEX (SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-251-1650

E-mail: gl.alex.m@gmail.com

Előzetes egyeztetés alapján

hétfőtől péntekig.

 DR. BÁCS ISTVÁN

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-30-579-4602

E-mail: bacs.istvan@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 DEMJÉN ATTILA 

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-569-9243

E-mail: attila.demjen@gmail.com

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 FÜLÖP SÁNDORNÉ

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-513-7218

E-mail: fulop.sandorne@erdifidesz.hu

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 T. MÉSZÁROS ANDRÁS

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-30-579-4494

E-mail: t.meszaros.andras@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

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

 KORMÁNYABLAK

2030 Érd, Budai út 8.

Telefon: 1818 (kék szám); 

E-mail: 1818@1818.hu; 

Ügyfélfogadás:

hétfő 08.00–18.00, 

kedd 08.00–16.00, 

szerda 11.00–19.00, 

csütörtök 08.00–16.00, 

péntek 08.00–13.00 óra.

SZOLGÁLTATÓK

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

    VÍZKÖZMŰ KFT.

2030 Érd, Felső u. 2

Telefon: 06-23-521-751  E-mail:

ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu;

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00,

péntek 7.00–13.00.

www.erdivizmuvek.hu

 ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

HULLADÉKKEZELÉSI 

NONPROFIT KFT.

Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.

Telefon: 06-23-522-600

E-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; 

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00, 

szerda 8.00–16.00; 

péntek 8.00–12.00.

www.eth-erd.hu

 ÉRDI 

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ

INTÉZMÉNY

2030 Érd, Fehérvári u. 69.

Telefon: 06-23-365-610

E-mail: titkarsag@ekfi.hu

www.ekfi.hu

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

CSATORNASZOLGÁLTATÓ 

KFT.

2030 Érd, Felső u. 2.

Telefon: 06-23-521-591 

E-mail: ugyfelszolgalat@ 

erdicsatornamuvek.hu

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00,

péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 

és 06-23-500-000

www.erdicsatornamuvek.hu

 GYEPMESTER

Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK

 ÉRDI 

JÁRÁSBÍRÓSÁG

2030 Érd, Felső utca 43; 

Levelezési cím: 

2031 Érd, Pf.:1010; 

Központi telefonszám: 

+36-23-585-900

Fax: +36-23-232-238

E-mail cím: birosag@erd.birosag.hu; 

Elnök: Dr. Liziczay Sándor. 

Bírósági vezetők ügyfélfogadási 

rendje: minden hónap első hétfőjén 

9:00-11:00 óra között 

előzetes telefonos bejelentkezés 

alapján. Az ügyfélközpont ügyfélfo-

gadási rendje: hétfőn 9:00-12:00 és 

13:00-15:30 óra között; kedd-péntek: 

9:00-11:00 óra között. 

Ügyfélsegítő: minden hétfőn

9:00-15:00 óra között, bejelentkezés

alapján. Pénztári órák: 

hétfő-péntek

9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 óra.

 ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

2030 Érd, Felső u. 4.

Telefon: 06-23-427-410,

06-23-427-510

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI

KIRENDELTSÉG

2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.

Telefon: 06-23-524-570

E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

 ÉRDI POLGÁRŐRSÉG

Ügyelet 0–24 óráig

Telefon: 06-30-2000-890

SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYEK

 SZOCIÁLIS GONDOZÓ 

KÖZPONT

2030 Érd, Emma u. 7.

Telefon: 06-23-520-362

E-mail: kozpont@szocgond.hu

www.szocgond.hu

 CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI

    KÖZPONT

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

Telefon: 06-23-366-104

E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu

www.szocgond.hu

  DR. ROMICS LÁSZLÓ  

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2030 Érd, Felső u. 39–41.

Telefon: 06-23-365-232

e-mail: titkarsag @erdirendelö.hu

www.erdirendelö.hu

 ORVOSI ÜGYELET

2030 Érd, Szabadság tér 9.

Telefon: 06-23-365-274

 IDŐSEKET 

ELLÁTÓ KÖZPONT

2030 Érd, Topoly u. 2.

Telefon: 06-23-375-185

E-mail: idosotthon@szocgond.hu

www.szocgond.hu
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