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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 2. szám

MÖSZ
Január 13-án városunkban ülésezik a 

Magyar Önkormányzatok Szövetsé-

gének elnöksége. Kiemelt téma lesz 

a kormányzati forráselvonások.

3. OLDAL 6. OLDAL

Értéktár
Decemberben Nagy István finom-

acéláru-, késkészítő családi vállalko-

zása is bekerült az Érdi Települési 

Értéktárba. 

Tavasszal kezdődhet  
a munka
A COLAS mélyépítő cég építheti meg a Zámori út–Vadlúd 

utca kereszteződésében lévő csomópontot, ha január 17-

éig aláírják a szerződést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt.-vel. Minderről Lengyel Péter, Érd 3. számú választó-

kerületének önkormányzati képviselője beszélt az Érd Fm 

101.3-on.

CIKKÜNK A 2. OLDALON  

A Harry Potter aranyat ér 
a könyves kihívásban is
Januárban elindult A nagy érdi könyves kihívás 2022. 

Szalisznyó Edinával, a kihívás szervezőjével beszélgettünk 

arról, mi a könyves kihívás célja. Természetesen az, hogy 

minél többen, minél több könyvet olvassunk. Az olvasás 

ugyanis empatikusabbá, elfogadóbbá tesz, jobban beleél-

jük magunkat mások helyzetébe.

INTERJÚNK A 9. OLDALON 

Csőzik László szerint 
2022 a remény éve lesz 
Kívánom minden érdinek, hogy váljon valóra minden jó 

reményünk – fogalmazott Csőzik László polgármester a 

városi megemlékezésen, amelyen az 1945-ben málenkij 

robotra hurcolt áldozatok előtt hajtottak fejet. Mint 

hangsúlyozta: a társadalmat mérgező gyűlölködés, a 

járvány után jobb jövő várhat ránk.

CIKKÜNK A 4. OLDALON 

Onestyák Lajos negyven éve takarítja a hulladé-

kot az egykori Tárnoki Kőfejtőből, amely mára 

hangversenyek, koncertek, sőt hollywoodi kasz-

szasiker filmek forgatási helyszínévé avanzsált.

CIKKÜNK A 7. OLDALON

F
O

T
Ó

: 
B

A
L

O
G

H
 A

L
E

X

Harrison Ford is itt támasztotta 
a pultot

Fenyőjárat
Január 15. és 29. között szállítják el 

a kerítések elé kihelyezett kará-

csonyfákat. Az időpontok utcákra 

lebontva lapunk 16. oldalán. 
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„Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy 

Budaörs döntése semmiben nem akadá-

lyozza a 11 önkormányzat tulajdonában 

lévő ÉTH-nál az utóbbi években elkezdett 

fejlesztéseket, azt a törekvést, hogy 

az alapítása óta évről évre 100 milliós 

veszteséget produkáló céget végre talpra 

állítsuk. Az átszervezéseknek, a szállítás 

racionalizálásának köszönhetően komoly 

esély van arra, hogy idén már nem termel 

veszteséget a cég, miközben mára nem-

csak úrrá lettünk a lakosság által koráb-

ban tapasztalt szállítási anomáliákon, de 

tudtuk növelni az ÉTH szolgáltatásainak 

színvonalát is. Többek között új rendet 

vágtunk a zöldhulladék szállításában: 

nagy előrelépés, hogy már havonta szál-

lítjuk a zöldhulladékot szemben a korábbi 

évi kettővel, és évi harminc zsákot ingyen 

adunk a lakosságnak.

Budaörs évekkel ezelőtt azzal a feltétel-

lel lett tagja az Önkormányzati Társulásnak 

– és ezt Érd város 2019 előtti vezetése 

elfogadta –, ha az ÉTH a város terüle-

tén fenntartja az ott korábban bevett 

gyakorlatnak számító heti gyakoriságú 

zöldhulladék-szállítást, ám ezt az NHKV 

Zrt. (közismert nevén az állami kukahol-

ding) már nem finanszírozta, hiszen nem 

volt része a jogszabályokban országosan 

rögzített minimumszolgáltatásoknak. 

Így az ÉTH-nak ebből vesztesége szárma-

zott, de a hiányt növelte az is, hogy több 

környező település városgazda cégével 

az ÉTH korábbi vezetése önmagára nézve 

előnytelen szerződéseket kötött. Az érdi 

önkormányzat – mint az ÉTH 70 százalé-

kos tulajdonosa – kénytelen volt 300 millió 

forint tagi kölcsönt nyújtani a veszteségek 

finanszírozására, ezért nem túlzás azt 

állítani, hogy az érdi adófizetők állták a 

budaörsi hulladékszállítási pluszszolgálta-

tások fedezetének egy részét.

Sok sikert kívánunk az FKF-et választó 

Önkormányzatnak, reméljük, a szállítás 

megszervezése nem okoz majd gondot 

a 31 ezres város lakosságának, bár úgy 

véljük, a szomszédos településen, Érden 

székhellyel bíró ÉTH-val való együttműkö-

dés Budaörsnek is inkább előnyére lenne.

Ugyanakkor sajnos meg kell jegyez-

nünk, hogy Budaörs döntése abból a 

szempontból kellemetlen helyzetbe 

hozta az Érd és Térsége Hulladékkeze-

lési Nonprofit Kft.-t, hogy a budaörsi 

megbízás hiányában az Önkormányzat 

területén eddig feladatukat teljesítő mun-

katársainak már nem tud tovább munkát 

adni, így tőlük a város döntése nyomán 

kénytelen megválni.”

V A D L Ú D

Budaörs döntése
Dr. Csőzik László, Érd polgármestere, az Érd és Térsége Regioná-

lis Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke sajnála-

tosnak tartja, ugyanakkor tudomásul veszi Budaörs Önkormány-

zatának döntését, amely alapján a város január 1-jétől már nem az 

ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-től, hanem a 

Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretein belül működő FKF-

től rendeli meg a budaörsi hulladékszállítási közszolgáltatást.

Indul  
a fenyőjárat
Az ÉTH előre ütemezetten, 

január 15. és 29. között szállítja 

el a kerítések elé kihelyezett 

karácsonyfákat. A pontos 

menetrendet utcákra lebontva 

lapunk 16. oldalán találják.

Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Non-

profit Kft. azt kéri a lakosságtól, hogy a 

szállítás napján reggel 7 óráig tegyék ki a 

fenyőfákat az utcára, és karácsonyfadíszek 

lehetőleg ne maradjanak rajtuk. A fát nem 

szükséges feldarabolni, de aki ezt megte-

szi, a rakodást, szállítást könnyíti meg. 

A begyűjtött fenyők a Zöldhatár Kft.-hez 

kerülnek, ahol ledarálják és feldolgozzák, 

vagyis komposztalapanyagot készítenek 

belőlük.  Általában negyventonnányi 

fenyőt gyűjtenek össze ilyenkor.

Bár az ÉTH decemberben is összeszedte 

a zöldhulladékot, akinek van elszállításra 

váró nyesedéke, lombja, ÉTH-s zöld zsák-

ban kiteheti, azt is elviszik a fenyőfákkal 

együtt.

erdmost.hu

Hosszú évek óta várják az érdiek, hogy 

a Zámori út–Vadlúd utca kereszteződé-

sében végre történjen valami. Lengyel 

Péter elmondta, hogy hosszú időbe telt 

az előkészítés, menet közben felvető-

dött, hogy mégse körforgalom, hanem 

inkább lámpás kereszteződés legyen, 

amely valóban gyorsabban és valamivel 

gazdaságosabban készült volna el, de 

forgalomtechnikailag mégis kevésbé jó 

megoldást jelentett volna.

Az önkormányzati képviselő arról is 

beszélt, hogy az említett csomópont Érd 

és Tárnok között helyezkedik el, és hiva-

talosan a Magyar Közút Zrt. tulajdonában 

van, viszont a tervezett körforgalom 

mindkét települést érinti.

„Mindkét település területéből ki kell 

hasítani egy kis darabot ahhoz, hogy 

megfelelő méretű körforgalmat lehessen 

kialakítani.” 

Lengyel Péter korábban közösségi 

oldalán írt arról, hogy bár a pályázat már 

2021. szeptember 30-án lezárult a Zámori 

út–Vadlúd utca körforgalmú csomó-

pont kivitelezésére, az ajánlatokat csak 

most, 2022. január 5-én bírálták el. Ennek 

eredményeként a körforgalom építését a 

COLAS mélyépítő cég végezheti.

Lengyel Péter a rádióinterjúban 

elmondta, hogy január 17-éig kell meg-

kötni a szerződést a nyertes céggel, és 

amint az időjárás engedi, megkezdőd-

hetnek a munkálatok. „Egészen biztos, 

hogy néhány hónapon keresztül komoly 

fennforgás lesz, már csak azért is, mert 

az útszakasz másik végén, a Fehérvári–

Zámori kereszteződésben is lezárult a 

közbeszerzés december 17-én, és április 

végéig várhatóan ott is sor kerül a szerző-

déskötésre.”

erdmost.hu

Tavasszal kezdődhet a munka  
a Zámori út–Vadlúd utca  
kereszteződésében

A COLAS mélyépítő cég építheti meg a Zámori út–Vadlúd utca 

kereszteződésében lévő csomópontot, ha január 17-éig aláírják a 

szerződést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel. Minderről 

Lengyel Péter, Érd 3. számú választókerületének önkormányzati 

képviselője beszélt az Érd Fm 101.3-on.
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Ebből a jelentős keretből több 

mint 50 millió forintot orvos-

technológiai – vagy például egy 

teljes testcsontsűrűség-mérő 

készüléket – és hozzájuk tartozó 

informatikai eszközök vásárlá-

sára fordítunk, illetve közel 68 

millióból felújítjuk az egynapos 

sebészet épületét. A legnagyobb 

összeget, 136,5 millió forintot egy 

naperőmű – hozzávetőlegesen 

700 darab napelem – telepíté-

sére költjük majd, amely később 

jelentős mértékben csökkenti 

az intézményünk rezsiköltsége-

it, jövőbeni kiadásainkat – írja 

közösségi oldalán Csőzik László 

polgármester.

A posztból további részleteket 

is megtudtunk: „A Romics fejlesz-

tése kiemelt ügye a városvezetés-

nek, az előttünk álló nagyszabású 

beruházás már a második ütem 

része. Intézményünk folyamato-

san bővül, idén januártól például 

új szakrendelés, gyermek endok-

rinológia indult.

Még 2020-ban kérvényeztem 

Kásler Miklós egészségügyért 

is felelős miniszternél, hogy a 

Modern Városok Program kereté-

ben kapott, de fel nem használt 

maradványpénzeket a Romics 

technológiájának fejlesztésére, a 

felújítási munkálatok folytatására 

és a napelempark kialakítására 

költhessük. A döntésre több mint 

egy évet vártunk, de megérte: ta-

valy a karácsonyi ünnepek előtt a 

modern városok fejlesztéséért fe-

lelős kormánybiztos arról tájékoz-

tatott, hogy jóváhagyták terveink 

megvalósítását. A projektindító 

értekezletet már megtartottuk, 

a következő héten folytatjuk az 

előkészítő munkát a beruházás 

elkezdése érdekében.”

erdmost.hu

A rendszerváltást követően, 

1990-ben alapított Szövetség 

– amelyet elnökként Gémesi 

György Gödöllő polgármestere, 

illetve társelnökként Karácsony 

Gergely Budapest főpolgármes-

tere és Eszes Béla Jánoshida 

polgármestere irányít – az egyik 

legfontosabb önkormányzati 

szervezet, amelynek 36 éve ki-

emelt célja a magyar helyhatósá-

gok érdekeinek összehangolása, 

azok képviselete és védelme, kü-

lönösen a mindenkori kormány-

zattal folytatott egyeztetések 

során. A MÖSZ-nek – amelyhez 

Érd Megyei Jogú Város 2007-ben 

csatlakozott – több mint 450 

tagja van. 

A csütörtöki találkozón 

kiemelt téma lesz a kormányzati 

forráselvonások mellett az agg-

lomerációs települések speciális 

helyzete, különös tekintettel 

a Budapest vonzáskörzetébe 

tartozó, évről évre gyarapodó 

lakosságszámú települések 

finanszírozása, bővülő feladat-

körei és az egyre több gondot 

okozó közlekedési kérdések. 

De napirenden lesz az építésha-

tósági jogkörök visszavétele is, 

amelyek nélkül ezek a dinamiku-

san bővülő városok és községek 

képtelenek mederben tartani 

az agglomerációban jellemző 

ház- lakás- és társasházépítési 

hullámot.

 „Évek óta téma az agglome-

rációs polgármester kollégáim 

körében, hogy milyen komoly 

infrastrukturális fejlesztésekre 

szorulunk, ám érdemi jogkörök és 

pénzügyi támogatás nélkül ezeket 

nagyon nehezen tudjuk megva-

lósítani. Elég csak arra gondolni, 

hogy miközben Érden rövid idő 

alatt, a lakosság lélekszámának 

növekedésével egy időben kilőtt 

a gépkocsik száma, az útjaink 

több mint fele még mindig nincs 

leaszfaltozva. Mivel a kormány 

ebbéli támogatására idén sem 

igazán számíthatunk, legalább a 

számukra elérhető uniós források 

lehívásában érdemes az önkor-

mányzatoknak egyeztetniük, 

együttműködniük, tapasztala-

tokat cserélniük. Ezért is fontos, 

hogy most Érd látja vendégül a 

hazai polgármesterek egy jelentős 

részét” – nyilatkozta lapunknak 

Csőzik László polgármester.

erdmost.hu

M I  A  M Ö S Z ?

Újabb  
fejlesztések  
a Romicsban
További 262 millió forintot költhet a város a Dr. Ro-

mics László Egészségügyi Intézmény fejlesztésére: 

a Miniszterelnökség döntése értelmében a korábbi 

projekt maradványösszegéből orvosi műszereket 

és informatikai eszközöket szerezhetnek be.

Érden ül össze a Magyar  
Önkormányzatok Szövetsége
Érden tanácskozik csütörtökön a hazai önkor-

mányzati szféra vezetőinek egy jelentős része: 

január 13-án városunkban ülésezik a Magyar Ön-

kormányzatok Szövetségének elnöksége, továbbá 

a Polgárok Házában tartja meg szakmai találko-

zóját a MÖSZ tavaly ősszel létrehívott Budapesti 

Agglomerációs Tagozata.

Hogy hol? Egészen pontosan 

a jégpálya mellett, ahol forralt 

bor, kávé, forró csoki, többfé-

le alkoholos és üdítőital közül 

választhatnak a vendégek, de ha 

kedvünk van hozzá, akár társasjá-

tékozhatnak is a pultból kölcsö-

nözhető játékokkal.

Mi az a hütte? A hütte a síelés 

világának szótárában hegyi 

menedékházat jelent, szó szerinti 

magyar fordításban talán a kuny-

hó szó áll hozzá a legközelebb. 

Eredetileg ezek a kis házak a 

hegyekben túrázókat fogadták 

be, ellátást és szállást nyújtva éj-

szakára, megpihenni, vagy rossz 

idő esetén.

A funkció a 21. századra sem 

változott sokat: a hütték (télen 

legalábbis) főleg síelőket és sítú-

rázókat fogadnak, és legtöbbször 

vendéglátóegységként működ-

nek.

A jégpálya egészen a hónap 

végéig várja a korcsolyázni 

vágyókat.

Érdi lakosoknak a belépő ára 

továbbra is: 700 forint/fő/alka-

lom. 

Nem érdi lakosoknak: 1400 

forint. 

5 éves kor alatt ingyenes a 

korcsolyázás.

Hütte
Január 7-től a hónap vé-

géig már egy Hütte Bár 

is várja a látogatókat Érd 

főterén. 

10:00–21:00 
szombat–vasárnap: 

10:00–22:00-ig

A Hütte  
nyitvatartása hétköznap: 

Hétfő–csütörtök: 15:00–20:00
Péntek–szombat: 9:00–14:00 

és 15:00–20:00
Korcsolyakölcsönzés:  
800 forint/pár/alkalom  

(akár egész nap)

A pálya nyitvatartása:
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ezdjük a legnagyobb 

eredménnyel: a Szik-

ránál most már több 

mint kétszáz autista gyermekkel 

foglalkoznak hétről hétre, tizenöt 

segítő, fejlesztő szakember köz-

reműködésével. „Működésünk 

nyolcvan százalékát ez a munka 

teszi ki – ami kifelé ugyan nem 

látványos, nem hír, de a legfon-

tosabb” – hangsúlyozta Zádori 

Henrietta, az egyesület elnöke, 

aki beszámolt a „maradék húsz 

százalékról” is, amire szintén 

nagyon büszkék lehetnek.

„Több sikeres pályázatunk 

is volt, nemcsak mint induló, 

hanem mint kiíró szervezet is. 

Utóbbiak közé tartozik az a 

pályázat, melynek keretében az 

év legjobb gyógypedagógusait 

kerestük és találtuk meg, és 

az is nagy öröm, hogy nyáron 

hetven autista gyermeket tábo-

roztattunk ingyen. Az év egyik 

legsikeresebb eseménye az 

MVM Zenergia volt, ahol a teljes 

koncertbevételt egyesületünk 

kapta meg az emberek szava-

zatai alapján. Részt vehettünk 

egy mentorprogramban, ahol 

negyven atipikus tehetséget 

mentorálunk. Ez a projekt ugyan 

még 2020-ban indult, de be 

tudok számolni olyan program-

ról is, ami 2021-ben kezdődött: 

Tudor-körrel, karatéval, lovas 

fejlesztéssel, speciális úszással 

segítettünk a gyerekeknek” – 

fűzte hozzá Zádori Henrietta. 

És ezzel nincs vége: a MOL 

Gyermekgyógyító Alapítvány jó-

voltából féléves művészetterápi-

át tudnak biztosítani harminckét 

gyereknek, és ingyenes szülő-

segítő programmal is támogat-

ják az autizmus által érintett 

családokat. Havonta egyszer 

szülőklubot szerveznek a Szülő 

2021 pályázat jóvoltából, szak-

emberek bevonásával. A Gyer-

mekjóléti Szolgálat segítségével 

pszichoterápiás foglalkozásokat 

tartanak autista gyerekeket ne-

velő szülőknek. A hétköznapok 

színesebbek lettek: 2021-ben 

jóval több családi napot tartot-

tak, ahová a szülők, nagyszülők, 

testvérek is eljöhettek, és együtt 

kapcsolódhatott ki a család.  

A Slachta Margit Nemzeti Szo-

ciálpolitikai Intézet jóvoltából 

megrendezték Magyarország 

első autizmusbarát Mikulás- 

ünnepét, nagy sikerrel. Az is 

mérföldkő az egyesület számá-

ra, hogy az Autisták Országos 

Szövetségének tagszervezetévé 

vált.

A Szikra hírét vitte az ország-

ban egy különleges kezdemé-

nyezés: „Az Együtt az Autistá-

kért Alapítvány nekünk gyűjtött 

a Bazilikánál rendezett adventi 

sütivásáron, ami hatalmas szó 

volt, nem beszélve arról, hogy 

számtalan híres emberrel talál-

kozhattunk, és a gyerekek áru-

síthattak is” – emelte ki Zádori 

Henrietta. 

A Szikra tavalyi éve a Civil 

Licittel zárult: az egyesület 

egyik tagcsaládja számára 

gyűjtöttek, ahol egy leukémiás 

autista gyermeket nevelnek. 

A liciten és egyéb felületeken 

két hónap alatt hárommillió 

forintot gyűjtöttek össze arra, 

hogy a kisfiú otthonában steril 

szobát és fürdőszobát alakíthas-

sanak ki.  „Akár a programok, 

akár az elérés számát tekintjük, 

minden évben übereljük az 

előző esztendő eredményeit. 

Folyamatosan fejlődünk, bővü-

lünk. A nyári táborunk például 

tavalyelőtt negyven, tavaly már 

hetven gyereket tudott fogadni 

ingyen, idén pedig száz résztve-

vőre tervezünk. És ami fontos, 

nemcsak itt helyben, Érden, 

hanem az ország más települé-

sein is szeretnénk táboroztatni, 

mert a jelzések alapján erre 

igény van, és az ország több 

pontján vannak Szikra-gyerekek. 

Büszkék vagyunk arra is, hogy 

tehetségpont lettünk, ráadá-

sul az egyetlen az országban, 

amely atipikus (autista, ADHD-s) 

tehetségekkel foglalkozik. Egyre 

többen meghallják a hangunkat, 

és értik meg, hogy az autista 

gyerekeket nem beskatulyázni 

kell, hanem megtalálni, hogy ki 

miben tud kiteljesedni, és ebben 

segíteni. Próbáljuk az autizmus 

pozitív oldalát is kiemelni. Jövő 

évi legfontosabb tervünk a 

rendőrségi érzékenyítő prog-

ram: szeretnénk eljutni a hazai 

kapitányságokhoz, polgárőrök-

höz, és beszélgetni az autiz-

musról. Március 14-én, Einstein 

születésnapján pedig π-napot 

tartunk Érden, 3,14 kilométeres 

jótékonysági futóversennyel (a 

gyerekeknek elég megtenniük 

314 métert.) Április 2-án, az 

autizmus világnapján egy közös 

sétát tervezünk – ez eddig a 

járványhelyzet miatt elmaradt” 

– sorolta terveiket Henrietta, aki 

bízik benne, hogy a vírushelyzet 

lehetővé teszi programjaik meg-

valósítását.

Ádám Katalin

|  2 0 2 2 .  j a n u á r  1 2 .  A U T I Z M U S

1945. január 6–8. között több 

ezer 16-65 év közötti férfit és fiút 

hurcoltak el Érdről és környéké-

ről a volt Szovjetunió hadifogoly- 

és munkatáboraiba a bevonuló 

Vörös Hadsereg katonái. Az el-

hurcoltak úgy tudták, hogy rövid 

ideig tartó, „kis munkára” viszik 

őket, és hamarosan hazatérhet-

nek, ám ez végül csak kevesek-

nek adatott meg, a gulágot vagy 

gupvi-táborokat csak töredékük 

élte túl, legtöbben már útköz-

ben, illetve a gyűjtőtáborokban 

meghaltak az embertelen körül-

mények miatt. Akik hazatértek, 

hallgattak megpróbáltatásaik-

ról, ahogy azok a családok is, 

amelyek férfi (apa, gyerek, fivér) 

nélkül maradtak, és gyakran azt 

sem tudták, eltűnt hozzátarto-

zójuk hol lelte halálát.

Az elhurcolt civil áldozatokra 

emlékezik Érd minden esztendő-

ben, január első, illetve második 

vasárnapján. A Jézus Szíve-

templomban harminc éve tar-

tanak szentmisét ezen a vasár-

napon, a Kálvin téri református 

templomban pedig istentisztelet 

keretében megkoszorúzták a vi-

lágháborús áldozatok, valamint 

az 1945-ben elhurcoltak tisztele-

tére emelt emléktáblát. 

A városi megemlékezést 

Domonkos Béla emlékművénél 

tartották, tizenegy órától. Csőzik 

László polgármester, a Szövet-

ség Érdért frakció, a nemzetiségi 

önkormányzatok, pártok, civil 

szervezetek, illetve az Ifjúsági 

Önkormányzat főhajtással és 

virággal tisztelgett az elhurcol-

tak emléke előtt. Csőzik László 

felelevenítette az 1945 januárjá-

ban történteket:

„Emlékezetünkben az elvitt 

áldozatok és itthon maradt, 

csonka családjaik olyanok, 

mint ez az 1998-ban emelt 

emlékmű a Földrajzi Múzeum 

előtt. Domonkos Béla szob-

rászművész alkotásában a 

magányos alak, ez a törékeny, 

mégis tűzön-vízen át kitartó 

nő az egész közösség tragédi-

áját szemlélteti. Várja az övéit, 

várja az idők végezetéig. Egy új 

év kezdetén mindig a remény 

hangja a leghangosabb. A 

remény tartott meg bennünket 

a nehéz időkben, és most is a 

remény hajtja előre Érdet. Az, 

hogy a járvány, a gazdasági 

válság, a társadalmat mérgező 

gyűlölködés után jobb jövő 

várhat ránk. Nemzedékeken 

át vittük magunkkal az érdi 

családok háború alatti és utáni 

veszteségét. Nekünk és utóda-

inknak is emlékeznünk kell. Így 

tisztelgünk az áldozatok előtt. 

Így segíthetjük megnyugváshoz 

a túlélőket és családjukat. És 

ami legalább ilyen fontos: ebből 

meríthetünk erőt az újrakez-

déshez. 2022 a remény éve lesz 

Magyarországon. Azt kívánom 

minden érdinek, hogy váljon 

valóra minden jó reményünk. A 

közelmúlt sebeit is meggyógyít-

va, együttes erővel és akarattal, 

a nézetkülönbségeket félreté-

ve, csak és kizárólag szeretett 

városunk javát keresve lépjünk 

idén ebbe az új korba.”

Aradszki András országgyű-

lési képviselő – aki délelőtt tíz 

órakor mondott beszédet az 

emlékműnél – ugyanakkor nem 

reményről, új korszakról beszélt, 

hanem jelenidőbe helyezte a 

múlt bűneit. A képviselő ugyan-

is, miután visszaemlékezett a 

hetvenhét esztendővel ezelőtti 

eseményekre, hozzáfűzte: 

„Azok is itt élnek közöttünk, 

akik felelősek voltak e tettekért, 

itt vannak, és csak az alkalomra 

várnak, hogy a jogállam felfüg-

gesztése, lámpavas, golyó, kö-

tél, méreg, agyagba döngölés és 

eltűnés és más egyéb, hosszan 

sorolható eszközzel számunk-

ra, a keresztény polgári oldal 

hívei számára azt a lehetőséget, 

következményt teremtsék meg, 

amit ők gondolnak, és mindezt 

csak azért, mert mást gondolunk 

a világról."

Ádám K.

2022 a remény éve lesz
Kívánom minden érdinek, hogy váljon valóra 

minden jó reményünk – fogalmazott Csőzik László 

polgármester a városi megemlékezésen, amelyen 

az 1945-ben málenkij robotra hurcolt áldozatok 

előtt hajtottak fejet. Mint hangsúlyozta: a társa-

dalmat mérgező gyűlölködés, a járvány után jobb 

jövő várhat ránk.

K

Szikrázó évkezdet
Koronavírus ide vagy oda, a Szikra Tehetséggon-

dozó Egyesület kiemelkedő évet zárt, és 2022-ben 

még több programot szerveznek, mint 2021-ben, a 

rendőrségi érzékenyítéstől a jótékonysági futásig, 

ráadásul nemcsak Érden, hanem országosan. 
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja
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regus László elsőként arról szá-

molt be, hogy a Kőrös, a Homoród 

és a Poprád utca kapott új burkola-

tot az elmúlt időszakban. Ez utóbbi zsák-

utca ugyan, de szerették volna megnyitni, 

ezáltal mentesítették volna a Duna utcát, 

ami egy országos döntés miatt végül nem 

valósulhatott meg. A beszélgetés érintette 

a gyalogátkelőket is. Gregus korábban 

nem gondolta volna, mi mindennek kell 

megfelelni ahhoz, hogy gyalogátkelőhe-

lyet lehessen létesíteni, például forgalom-

számlálás, előjelző táblák stb. 

„Hogy mindez mennyibe kerül, azt ki 

sem merem mondani.”

Nagyon örülnek a lakók, hogy a Kőrös 

utca aszfaltot kapott, de ahogy az lenni 

szokott, ez újabb problémát vet fel. 

„Most meg azért kapom a telefonokat, 

mert így ez lett a menekülőutca, szágul-

doznak rajta az autók, úgyhogy forgalom-

csillapításon kell gondolkozunk.”

Gregus László arról is beszámolt, hogy 

egyirányúsítási tervek is vannak, de ez is 

rendkívül összetett, sokrétű és bonyolult 

feladat. Néhol a 30-as forgalomkorlá-

tozás is szóba jön, de a hatos körzet 

tapasztalatai azt mutatják, sok utcában 

a fekvőrendőr lesz a megoldás, hiszen az 

Alsóvölgyi és a Felsővölgyi út problémáját 

úgy tűnik, ez végre megoldotta.

Elkészült a Szociális Gondozó Központ 

új épülete, amit az előző városvezetés 

kezdett el, ők pedig „megörökölték”, és 

befejezték. 

„A fizetős részleg kivételével működik 

az intézmény, szeretik az ott élők, és 

most azon dolgozunk, hogy könyvtárat is 

kialakítsunk benne.”

A Budai út jelentős változások színhelye 

lesz. Aki jár arra, pontosan tudja, hogy az 

úgynevezett aluljárós és a Stop Shop-os 

körforgalom között a parkolás nem ép-

pen ideális.  Gregus László naponta több 

telefont kap emiatt, de készen vannak a 

tervek, teljes útfelújításra kerül majd sor, 

ami reményei szerint az év első felében 

meg is valósul. A képviselő kiemelte, nem 

tervezik a fizetős parkolás bevezetését, 

így a felújítás után is ingyenesen lehet 

majd parkolni az említett szakaszon.

A Budai út a Stop-Shop-os körforga-

lomtól a tescós körforgalomig a tervek 

szerint két sávosra szűkül a jelenlegi 

kétszer két sáv helyett, ugyanis így közel 

100 parkolóhelyet lehet létrehozni az út 

két oldalán. Gregus László azt is elárulta, 

hogy a tervek szerint a volt léüzem he-

lyén nagy barkácsáruház létesül, ami már 

tervezési fázisban van, és emlékeztetett 

arra is, hogy a Sárd utcát a Papi földeken 

zajló építkezés igencsak leamortizált. 

Mint mondta, teljes felújítást terveznek 

itt is, megújul az utca, amit egyirányúsí-

tanak. 

A képviselő a Köznevelési, Művelődési 

és Ifjúsági Bizottság elnökeként a kultúra 

mellett is szót emelt. Szerinte egy megyei 

jogú városnak kell saját színház. Mint 

mondta, a színház és az Európa sétány a 

szívügye, ez utóbbiból komoly, európai 

szintű sétáló utcát álmodik. 

„Sokan csak úgy emlegetnek, hogy 

az őrült képviselő, aki színházat mer ál-

modni Érdre, amikor még járda sincs. De 

szerintem sáros cipőben is lehet színház-

ba menni.”

Szabó – Gárdos

„Az őrült képviselő,  
aki színházat mer álmodni Érdre”
Az ötös számú választókerület önkormányzati képviselője érté-

kelte az elmúlt esztendőt az Érd TV Párbeszéd című műsorában. 

Gregus László, bár nehéznek találja a képviselői életet, örömmel 

segíti a körzetében élő lakosokat. Azt is elmondta, hogy szerinte 

egy ekkora városnak szüksége van saját színházra.

Bakó Norbert elmondta, Érden körül-

belül 2500-3500 Ft/m²/hó+rezsi ár körül 

lehet találni kiadó ingatlant, mely függ 

a típustól (lakás vagy ház), a minőségtől 

(új, újszerű, modern vagy szerényebb) 

valamint az elhelyezkedéstől (infrastruk-

túra, lakókörnyezeti tényezők).  

„A kisebb m²-hez magasabb, míg a na-

gyobb m²-hez alacsonyabb ár párosul.” 

Ez azt jelenti, hogy egy kétszobás 

panellakást körülbelül 120 000 forintért 

tudunk bérbe venni.

Érden a kiadó lakások közül a ki-

sebb, 35–60 m² közöttiek a legkelen-

dőbbek, ezek jellemzően garzonok, 1 

szoba+nappalis, illetve 2 szoba+nappalis 

ingatlanok.

Iker- és családi házak esetében na-

gyobb a szórás mind méretben, mind 

korszerűségben. Ebben a kategóriában 

megtalálható a 70-es, 80-as években 

épült kockaháztól kezdve a fiatal építésű, 

modern házakon át az exkluzív házakig 

minden. Ennek következménye, hogy 

az árak is szélesebb 150 000–400 000 Ft 

skálán mozognak. 

A szakember azt szokta javasolni a 

bérbeadóknak, hogy konyhabútor és alap 

konyhagépek legyenek a kiadó ingatlan-

ban, míg a többi bútor az aktuális bérlő 

igényeitől függ.

Bakó Norbert tapasztalata, hogy ami-

kor kedvezőek a lakásvásárláshoz kapcso-

lódó támogatások, akkor kicsit visszaesik 

az albérlet utáni kereslet, mert többen 

döntenek a vásárlás mellett. 

„Ettől függetlenül folyamatosan van 

kereslet a kiadó ingatlanokra, mert több 

olyan élethelyzet lehet, mely nem indokol 

vásárlást.” 

Mint mondta, egyedülállók, fiatal 

párok, munka miatt épp a környéken 

dolgozók, átmeneti jelleggel családok 

szoktak albérletbe költözni. Ennek oka 

sok esetben az anyagi lehetőségekben 

keresendő, hiszen nem mindenki tud 

lakást vásárolni. Amikor a fiatalok önál-

lósodnak, különköltöznek a szülőktől, 

vagy épp saját családot alapítanak, de 

akár válás, különköltözés esetében is 

eleinte az albérlet jelenthet megoldást. 

„Előfordul az is, hogy csúszik a vásárolt 

ingatlan átadása, vagy épp eladták a sa-

játot, és amíg nem találnak vagy tudnak 

másikat venni, átmenetileg bérelnek.”

Az ingatlaniroda vezetője hangsúlyozta, 

hogy Magyarországon – ahogy ez köztu-

dott – a tulajdonjoggal való rendelkezés 

az első számú igény. Aki teheti, vásárol. 

Akkor lehetne pénzkidobásnak nevezni 

a bérlést, ha egyébként lenne lehetőség 

sajátot vásárolni. Viszont rengeteg olyan 

élethelyzet van, amire pont a bérlés a leg-

jobb és talán az egyetlen megoldás. 

„Szokták mondani az ügyfelek is, hogy 

bérleti díj helyett inkább a saját lakás 

törlesztőjét fizetnék, de ez csak akkor tud 

megvalósulni, ha együttesen teljesül két 

feltétel: szükséges önerővel rendelkezik a 

vevő, illetve hitelképes.”

Bizonyára vannak olyanok, akiknél nem 

teljesülnek ezek a feltételek együttesen, 

ezért hiába szeretnék fizetni a sajátjuk 

törlesztőjét, nem tehetik meg, de olyanok 

is lehetnek, akik ugyan vásárolhatnának, 

mégsem teszik. A szakember tapasztala-

ta szerint az ilyen lakosok hosszú távon 

nem kötődnek az adott településhez, 

másik városba vagy külföldre kívánnak 

majd költözni, vagy még nem döntötték 

el, hogy itt telepednek le vagy máshol. 

De szép számmal vannak olyanok is, akik 

nem szeretnének több tíz évre elkötele-

ződni a banki hitelekkel.

Szabó Réka Nikoletta

Olykor az albérlet a legjobb 
megoldás, Érden is
Mi, magyarok még mindig saját lakásra törekszünk, de sokan 

kényszerülnek rövidebb-hosszabb időre albérletbe, sőt akad-

nak olyanok is, akik vásárolhatnának saját ingatlant, mégsem 

teszik. Bakó Norberttel, az Otthon Plusz Ingatlanközvetítő 

Iroda vezetőjével beszélgettünk.
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Dr. Csáki Csillától megtudtuk, amikor 

egy kisgyermek esetében ételallergiáról 

beszélünk, elsősorban tejre, tojásfehérjé-

re, olajos magvakra, halra és szójára kell 

gondolni, többnyire ugyanis ezek váltanak 

ki allergiás reakciót. A legsúlyosabb ételal-

lergiák már csecsemőkorban kialakulnak, 

de jellemzően a gyermek első néhány 

életévben jelentkeznek a tünetek, melyek 

igen sokfélék lehetnek. Csecsemőknél 

véres széklet, bőrkiütés, ekcéma, hányás 

a leggyakoribb, nagyobb gyermek esetén 

az étel elfogyasztását követően gyorsan, 

akár perceken belül megjelenő száj körüli 

kiütés, az ajkak, a szemhéj feldagadása, 

rosszullét, hányás, hasmenés az, ami intő 

jel lehet. Bár az ételallergia nem ritka, de a 

szakember szerint tíz százalék alatt van az 

ételallergiával küzdő gyermekek aránya. 

Hozzátette, az ételallergiát jó eséllyel 

kinövik a gyerekek, tej- és tojásallergia 

esetében ez az arány akár a kilencven 

százalékot is elérheti.

A szakember arról is beszámolt, hogy 

a tudomány területén komoly változások 

vannak. Sok esetben már nem az allergiás 

tüneteket kiváltó élelmiszer kerülése a 

megoldás, hanem pont az ellenkezője: 

„Meg kell próbálni olyan kis adagokban 

bejuttatni a szervezetbe, ami még nem 

okoz tünetet.”  

A tejjel és a tojással az a tapasztalat, 

hogy ha hőkezelt formában kapja a 

gyermek, sokkal kevésbé allergizál, sőt 

elősegíti az allergia kinövését.  „Csak azok-

nak indokolt a nagyon szigorú, teljes diéta, 

akiknél súlyos, azonnali tünetet vált ki az 

adott élelmiszer.”

Az allergizáló ételek kerülése otthon 

könnyen megoldható, de mi lesz a gyerek-

kel, ha közösségbe kerül? Inczéné Papp 

Márta, az Érdi Szivárvány Óvoda nevelő-

testülete nevében arról számolt be, hogy 

a szülőknek már az óvodai beiratkozás 

alkalmával módjukban áll írásban jelezni, 

ha a gyermek bármilyen egészségügyi 

problémával, akár ételallergiával küzd. 

„Amennyiben orvosi szakvéleménnyel is 

rendelkeznek az allergiáról, akkor a gyer-

mek számára diétás étkezést biztosít az 

ételbeszállító. Minden gyermeknek külön, 

névre szólóan, a neki megfelelő allergia 

szerint.” 

De a szülők is vihetnek be gyermekük 

számára megfelelő kekszeket, müzliszele-

tet. Ezeket a gyerekek el tudják fogyasz-

tani, amikor társaik olyan ételt esznek, 

amit nekik az allergia miatt nem lehet. „A 

csoportokban dolgozó felnőttek tudják 

jól, hogy melyik kisgyereknek van ételal-

lergiája, és fokozottan figyelünk, hogy a 

megfelelő ételt, italt, gyümölcsöt, kapják.”

Hagyomány, hogy a gyerekek születés-

napját megünnepelik a csoportokban. 

Ilyen esetekben az allergiás gyermekeknek 

gondoskodnak olyan édességről, amit ők 

is meg tudnak enni.

Szabó Réka Nikoletta
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Kés, olló, kerti és egyéb fémszerszámok 

csillognak az üveg alatt a Drégely utcai 

boltban. A helyiség kicsi, és mindenféle 

vágóeszköz megtalálható a hatalmas 

üvegtárolókban. Igaz, sok vásárló ezt 

nem is látja, az internetes vásárlás itt is 

jelentős teret hódított. 

A „szarkák paradicsomából” Nagy 

István hátra vezet a régi, több helyiségből 

álló műhelybe: mintha időutazáson len-

nénk. A falakon a régi nemzetközi vásáro-

kon készült fotók, egy-egy több évtizedes 

plakát, az asztalokon régi gépek. Itt nincs 

sorozatgyártás, csak precíz kézi munka. 

„Az orvosi műszerek javítását kézzel 

kell elvégezni. Számtalan kórházzal állunk 

kapcsolatban, amelyek az elromlott 

eszközöket küldik hozzánk. Érdemes ezzel 

foglalkozni, hiszen a javítás egy új műszer 

árának körülbelül tizedrészébe kerül, de 

legfeljebb húsz százalékába” – mutat 

a (számomra) ismeretlen rendeltetésű 

fogókra Nagy úr, aki, bár nyolcvanéves, a 

mai napig dolgozik, ha nem is nyolc órát. 

Igaz, régebben sem annyit dolgozott: aktív 

időszakában reggel héttől este nyolcig ott 

állt a gépek mellett. „Orvos szerettem vol-

na lenni, de a körülményeim nem enged-

ték. Miután édesapám 1956-ban meghalt, 

inasnak álltam. Orvosi műszerek (sebésze-

ti érfogók, ollók, terpesztők) kézi ková-

csolását tanultam. Ez azért az orvoslástól 

nem állt olyan messze, és nagyon érdekelt 

ez a szakma. Három év után segéd lettem, 

ezt a négyéves időszakot mestervizsga 

követte. Ekkor kaphattam csak iparenge-

délyt. Tíz évig Budapesten volt a műhe-

lyem, utána költöztem ki Érdre, ahol volt 

egy telkem. 1980 óta dolgozunk és élünk 

a városban” – elevenítette fel a kezdete-

ket Nagy István, aki idővel elsajátította a 

késes, köszörűs szakmát is, így finoma-

célárut is készít. Vállalkozásában ma már 

a család öt tagja dolgozik, köztük a fiai, 

unokái. Kiállított nemzetközi és hazai vásá-

rokon, ahol számtalan elismerést kapott. 

„Az országban alig volt orvosi műszereket 

készítő cég, és most még kevesebb van, a 

finomacéláru-készítésről nem is beszélve. 

Már nem is tanítják az iskolában” – fűzte 

hozzá Nagy István. 

Pedig most is nagy szükség van az 

orvosi műszerek javítására. „Kerestek 

már meg minket orvosok azzal, hogy kész 

műszereket alakítsunk át az elképzeléseik 

szerint. Gyártottam visszérkiszedő szon-

dát egy orvos kérésére, és olyan népsze-

rű lett, hogy sorozatot csináltunk belőle. 

Sőt, akkupunktúrás tűket is készítettünk 

(amikor ez a gyógyászati mód megjelent 

Magyarországon), németországi acél 

nyersanyagból. Hosszú éveken keresztül 

gyártottuk ezeket, több száz darabot 

vittek az akkupunktúrás tűkből” – emlé-

kezett vissza a mester, akinek a tavalyi 

lezárások idején is volt munkája: az ollók, 

kések, orvosi műszerek mindig kelendőek 

– sőt mint mesélte, voltak olyan termé-

kek, mint például a kutyanyíró eszközök, 

amelyek iránt jelentősen nőtt a kereslet 

(hiszen a kutyakozmetikák zárva voltak).  

„Még most, nyolcvanévesen is dol-

gozom, és a tanulásnak, a fejlődésnek 

sosincs vége. Van, amit évtizedeken 

keresztül ugyanúgy csinálok, mire rájövök, 

hogy máshogy is lehet. Ebben a szakmá-

ban a gyakorlat a legfontosabb: akkor 

mondható el, hogy tudunk valamit, amikor 

már több százat legyártottunk egy-egy 

darabból. Meglepődtem és jólesett, hogy 

bekerültem a Települési Értéktárba, hogy 

a város elismeri a munkánkat, azt az ötven 

évet, amiből negyvenet itt töltöttünk. 

Egyszer azt mondta nekem egy vásárló: 

az, hogy minden munkánkon ott látható 

a nevünk, garanciát jelent, hiszen mindig 

tudják majd, hogy az adott darabot kitől 

vásárolták, nincs szükség garancialevélre. 

És ez így igaz: volt, aki harminc év múlva 

tért vissza, hogy egy ugyanolyan kést, 

ollót szeretne, mint amilyet annak idején 

vásárolt tőlünk.”  

Ádám Katalin

Kés, műszer, olló
Decemberben Nagy István 

finomacéláru-, késkészítő csa-

ládi vállalkozása is bekerült az 

Érdi Települési Értéktárba. Ez a 

mesterség ma már ritka, mint a 

fehér holló, nem véletlen, hogy 

a több évtizede Érden megte-

lepedett cég országszerte, de 

még külföldön is ismertségnek 

örvend.

Így segítik az ételallergiás  
gyerekeket az óvodában
Dr. Csáki Csilla gyermekallergológust és Inczéné Papp Mártát, az 

Érdi Szivárvány Óvoda munkatársát kérdeztük arról, hogyan segí-

tik az ételallergiás gyerekek mindennapjait az óvodai évek alatt.
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Onestyák Lajos negyven éve úgy vette át 

a Tárnoki Kőfejtőt, hogy az udvar csurig 

volt szeméttel, ugyanis a házgyári és 

a metróépítésből származó betonhul-

ladékot is itt halmozták fel, arról nem 

beszélve, hogy a kőfejtő területe volt 

Érd és Tárnok egykori szeméttelepe. A 

tulajdonos kezdetben gombát termesz-

tett a föld alatti hűvös járatokban, aztán 

egyszer csak nagyot fordult a világ a 

hellyel, ugyanis az egykori bánya óriási és 

különleges hangulatú termei a filmren-

dezőket is megihlették. Eleinte reklám-

filmeket forgattak a kőfejtőben, majd a 

játékfilmek is beköltöztek. A Koldus és 

királyfi és az Egri csillagok az első filmek 

között voltak, melyeknek helyszínét rész-

ben az egykori tárnoki bánya adta. A kör-

nyékbeliek elmesélése alapján a Tenkes 

kapitánya a tárnoki kőfejtő sziklái közül 

lovagolt ki, de auschwitzi haláltáborként 

is megelevenedett a bánya.

„A fehér teremben készült Kaszás 

Attila utolsó filmjének 80 százaléka, de 

Hollywood is hamar felfedezte magának 

a páratlan helyszínt. Vettek itt fel külön-

böző sivatagi jeleneteket is tevékkel, min-

dennel együtt” – mesélte Onestyák Lajos. 

Lánya, Barbara hozzátette, előfordult, 

hogy a rendező eredeti sivatagi homokot 

szeretett volna a hitelesség kedvéért, 

amit egy nap alatt kellett volna a világ 

másik végéről beszerezni. Onestyák Lajos 

azonban a közeli tüzép telepről hozott 

mintákat, melyek között szerencsére 

akadt hasonló, ami megfelelt. 

Onestyák Barbara az Érd Tv-nek 

elmondta, a kőfejtőben A- és B-listás hol-

l y wo odi sztárok is megfordultak, de név 

szerint nem említhetett egyet sem, mert 

a filmforgatások stábjai szeretik titokban 

tartani, hol vették fel az adott jelenete-

ket, sőt a forgatások után a díszleteket 

is meg kell semmisíteniük. Egy kőszörny 

hüvelykujja azért megmaradt emlékbe.

„Sok híres emberrel találkoztunk itt, 

általában elmondható, hogy kedvesek és 

közvetlenek. Van köztük, aki problémá-

sabb, de nem ez a jellemző. A filmesek 

azt szeretik, ha nem derül ki, hol forgat-

tak, fontos, hogy ezt egyfajta misztikum 

lengje körül” – fogalmazott Onestyák 

Barbara. Azt azért elárulta, hogy többek 

között itt vették fel a Hellboy 2 (Pokolfaj-

zat) számos jelenetét.

„Ez a pince sötét ága. A legnagyobb 

film, ami itt készült, a Hellboy 2. Az 

alkotók festették ilyen színűre a falakat 

direkt a film kedvéért, de azóta is közked-

velt terület” – húzta alá, megjegyezve, 

a filmekhez gyakran kellett új falakat is 

felhúzni, melyeket a stáb hungarocellből 

készített el, és sokszor maguk a kőfejtő 

tulajdonosai sem tudják ránézésre meg-

állapítani, az adott fal igazi sziklából vagy 

csak hungarocellből van-e.

„Hónapokig építkeztek, én is dolgoz-

tam benne, nagy örömömre, mert az elő-

ző munkámhoz, a gombatermesztéshez 

képest saját szakmai tudásomat és kéz-

ügyességemet is tudtam hasznosítani” 

– emelte ki a Hellboy 2 forgatása kapcsán 

Onestyák Lajos. Elmesélte, hogy a kőfej-

tőben alakították ki a film piacterét, ahol 

pontosan egy perc alatt negyvenezer liter 

víznek kellett lezúdulnia felhőszakadás 

formájában úgy, hogy a víz sípcsontközé-

pig megmaradjon. Ilyen és ehhez hasonló 

kihívásoknak kellett megfelelnie. 

Bár a Szárnyas fejvadászt nem Tárno-

kon forgatták, a film elején látható várost 

itt építették fel, és Harrison Ford is az 

egyik itteni bódénál támasztotta a pultot, 

miközben kávézott a jelenetben.

„Amikor itt sétáltam a romos kocsik 

között, az összefestékezett épület és 

bolt között, úgy éreztem, mintha én is 

ott lennék abban a városban” – mesélte 

Onestyák Barbara, akinek édesapja a 

Dracula és a Borgia harmadik évadának 

forgatására is szívesen emlékszik vissza.

„Éppen erről a részről hordtuk ki a sze-

metet. Pénzem nem nagyon volt, és egy 

rossz kocsival jártam. A család szidott, 

miért kell ezt, és én sem igazán tudtam, 

minek. Aztán kitakarítottam, megjelent 

a Dracula rendezője, és azt kérdezte: 

Lefedhetem, felrobbanthatom? Álmodo-

zott. Akkor mondtam a nejemnek: lesz, 

aki megfizeti a munkámat” – emelte ki 

Onestyák Lajos, aki elmesélte azt is, a 

kőfejtés után itt maradt barlangrendszer-

ről nem lehet tudni, pontosan mekkora. 

„Állítólag innen megy egy ág Etyekig, a 

másik fele pedig egészen a budai várig, 

legalábbis az öregek elmondása sze-

rint” – magyarázta Onestyák Lajos. Mivel 

a barlang szeméttel van tele, és nem 

tudják, hol robbantották be, ezért csak 

pénz függvényében tudják takarítani a 

kőfejtőt. 

„Ha Etyekig eljutunk, akkor egy golfko-

csival át lehet oda jutni, ami jópofa dolog 

lenne” – jegyezte meg.

A kőfejtőt nem csak filmek forgatására 

használják, hiszen évente néhány napra 

fesztiválozó fiatalok veszik birtokba. 

Nyáron nekem is volt alkalmam eljutni 

a kőfejtő egyik bulijába, amely azonnal 

magával ragadott, hiszen már a bánya 

bejáratánál olyan akusztikát lehetett 

felfedezni, amit kevés helyen. Aztán a 

szűk folyosón a „nagy tánctérre” érve 

egészen lélegzetelállító látvány fogadott 

a monumentális fekete falakkal és belső 

térrel, ahová több száz ember és több 

száz decibel hangerő zsúfolódott be, és 

okozott örökké felejthetetlen élményt.

Domonkos Bálint

Az ókortól egészen a huszadik század közepéig kőbányaként 

működött, aztán ahogy elvesztette eredeti funkcióját, egyre 

inkább ellepte a szemét. Onestyák Lajos negyven éve takarítja a 

hulladékot az egykori Tárnoki Kőfejtőből, amely mára hangver-

senyek, koncertek, sőt hollywoodi kasszasiker filmek forgatási 

helyszínévé avanzsált.

Harrison Ford  
is itt támasztotta  

a pultot

Az Érd TV Tárnoki 

Kőfejtőről készített 

videója az alábbi 

QR-kód beolvasásával 

tekinthető meg: 
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Szeretnék 

Mágikus Észak 

címmel köny-

vet írni az észa-

ki vidékekről. 

Benne lenne 

Észak-Kanada, 

Alaszka, Grön-

land, Izland, a 

Spitzbergák. 

Említette, hogy a gyerekkori cserkészélményei 

nagy hatással voltak Önre. Konkrétan mi fogta 

meg ennyire?

A pasaréti ferencesek 46-os cserkészcsapatának 

lettem hatéves koromban a kiscserkésze. Farkas-

kölyköknek hívtak minket. Minden hétvégén kirán-

dultunk, tanulmányoztuk a kőzeteket, a csillagké-

peket, a fákat, az állatok életformáját, felismertük 

a vaddisznócsapást, a szarvasnyomokat, szagról 

tudtuk, hogy róka járt arra. Négy év után a háború 

egy időre megszakította a cserkészkedést, de aztán 

folytattuk, amíg be nem tiltották. Jó táboraink 

voltak, emlékszem, ’47-ben a Szalajka-völgyben volt 

az utolsó, akkor barlangokat néztünk, bejártuk a 

Bükk-fennsíkot. Ezek a hatások a legfogékonyabb 

életkoromban értek, és meghatározták a későb-

bi érdeklődésemet. 1945-ben az Érseki Katolikus 

Gimnáziumban kezdtem tanulni (a mai II. Rákóczi 

Ferenc Gimnáziumban). Nagyon jó paptanáraink 

voltak, a biológiát például dr. Honti Jenő tanította, 

aki remek ismeretterjesztő könyveket is írt. Ő hívta 

fel a figyelmünket arra, hogy a természet nem csak 

nagy termetű emlősökből áll, az élőlények többsé-

ge parányi, úgyhogy nagyító nélkül nem is érdemes 

kirándulni. Ezek mellett a hatások mellett nyilván 

a családi háttér is sokat számított. Anyai ágon 

szászok az őseim, a dédapám még a mai német–

cseh határon született egy kisvárosban. Amikor az 

1800-as évek végén föllendült a szénbányászat Pécs 

környékén, sok bányászati szakembert telepítet-

tek Magyarországra, ő Pécs-Bányatelepen lett 

bányamester. Apai nagypapám görög katolikus 

kántortanító volt az észak-magyarországi Viszlón. A 

mi családunk középkategóriás polgárcsalád volt, se 

szegény, se gazdag, és mint minden ilyen otthon-

ban, nálunk is volt zongora. Hozzátartozott az 

életünkhöz, hogy édesanyám vacsora után leült ját-

szani, és én édesapámmal együtt énekeltem, vagy 

gitáron kísértem őt. Ez a polgári létforma aztán a 

háború után megszűnt. Amikor édesapám hazajött 

a hadifogságból, sokáig nem kapott munkát, és 

elszegényedtünk, el kellett adni a zongorát is, sok 

egyéb lemondás mellett.

Bár nem a teremtéstörténetben, hanem az 

ősrobbanásban hisz, vallásos neveltetése és a 

természettudományok jól megférnek együtt?

15-16 éves koromban kezdődött az ezzel kapcso-

latos vergődés, amikor először olvastam Darwint. 

Ma már a katolikus egyház sem tagadja, hogy a 

bibliai teremtéstörténetet nem lehet szó szerint 

értelmezni. Ezzel együtt én hívő maradtam. Inkább 

azzal van gondom, hogy nehezen tudom vizualizál-

ni az istenképet, pedig végigjártam az összes bibliai 

helyszínt, az Olajfák hegyétől a via Dolorosáig. Az 

Atyaúristent gyerekkoromban nagy szakállú bácsi-

nak képzeltem, de ezt az antropomorf képet föl 

kellett adnom. Az Istenről alkotott képemre nagyon 

erősen hatott a művészet. Amikor először eljutot-

tam a Sixtus-kápolnába, 32 évesen, az utolsó ítélet 

freskóját nézve el kellett bújnom egy sarokba, olyan 

erős sírás jött rám. Az ősrobbanás a világ keletkezé-

sének kezdőpontja, de hogy azt hogyan vezényelte 

le Isten, nehezen tudom elképzelni.

Amit a mamutfenyők láttán érzett, az erős 

Isten-élmény lehetett – a könyvbemutatón is 

felidézte –, akkor még sikerült vizualizálni?

Igen, és azóta sem. Amikor a cserkészet megszűnt, 

átvedlettünk indiánokká, és titkos táborokat 

szerveztünk. Énekeltünk, kiálltunk a hegytetőre 

egyedül imádkozni, vagy egy hétre elmentünk 

magányos „bölénypróbára”. Kis rituálékat találtam 

ki magamnak, például, hogy aznap honnan nézem a 

napfelkeltét meg a napnyugtát, vagy hogy éjsza-

ka – kihagyva az alvást – a forrásnál meditálok. A 

mély kamaszkori gondolatokra serkentőleg hat a 

források, vízesések akusztikus hatása. Jó tíz évvel 

ezelőtt meghívtak egy pszichiátriai kongresszusra, 

hogy meséljek arról, hogyan alakult ki bennem a 

természetközeliség vágya. Mondtam ugyan, hogy 

nem értek a pszichiátriához, de megnyugtattak, 

hogy nem is azt várják tőlem, csak meséljek, milyen 

érzéseket tudok abból az időszakból reprodukál-

ni. Akkor rá kellett jönnöm: olyan tudaton kívüli 

állapotokat éltem meg ezeken a magányos indián 

éjszakákon, amelyeket nem tudok újraélni.

Olyan lehetett, mint a buddhisták megvilágoso-

dásélménye?

Talán igen. Mindig is közel állt hozzám a buddhiz-

mus, számos olyan országban jártam, ahol elterjedt, 

és a szent helyeken – például India Sikkim tartomá-

nyában, ahol sok helyen imazászlók lebegnek a szél-

ben – előjött a gyerekkori indiános lelki állapotaim 

emléke. Ma is tele van a kertem imazászlókkal. A 

buddhisták hite szerint azok a szent írások, imád-

ságok, melyeket a zászlókra írtak, kisugároznak az 

éterbe.

Vajon hogyan függ össze a földrajz és a vallás? 

Miért terjed el az egyik vallás egy-egy földré-

szen, és marad zárvány másutt?

Ezen én is sokat tűnődtem. Buddha kultusza a mai 

Nepál egy déli városkájából indult el, majd eljutott 

Délkelet-Ázsia déli csücskéig. Elgondolkodtató, 

hogyan tudták az ott élő népek olyan gyorsan 

befogadni, és hoztak létre lenyűgöző művészeti 

alkotásokat, mint például Jáva szigetén Borobudur, 

a világ legnagyobb buddhista épületegyüttese. Ez 

a csigaházra emlékeztető háromdimenziós man-

dala a világmindenség kőbe faragott ábrázolása, 

több kilométer hosszan. Nem messze tőle a hindu 

vallásnak is van egy remekműve. Érdekes a vallások 

dinamikus áramlása ebben a térségben. I. sz. 1000 

körül Borobudurt elhagyták, és az iszlám vált do-

minánssá. Ma is az egyik legnagyobb iszlám ország 

Indonézia, 275 millió ember lakja – ötven éve még 

csak 88 millió –, ez mégsem olyan rigid iszlám or-

szág, mint mondjuk Szaúd-Arábia vagy Omán. Jáva 

szigetéről aztán a hindu vallás képviselői áttelepül-

tek Balira, és a hinduizmus Balin élt tovább, ahol az 

iszlám nem tudott dominánssá válni.

Érdekes élmény lehetett 30 év különbséggel 

visszamenni, és megnézni, mit tett a globali-

záció az emberevők unokáival. Eltűntek az ősi 

szokásaik? Vagy látványfolklórt prezentálnak a 

turistáknak?

Az idegenforgalom bekebelezte őket, és ennek 

örülni kell, mert így megmaradnak a szokások, 

eszközök, táncok, amelyek kihaltak volna. Hason-

ló tapasztalataink voltak Afrikában is, amikor a 

Teleki-expedíciónak köszönhetően 1987–88-ban 

először jártunk kelet-afrikai népeknél, kifejezet-

ten ellenségesek voltak. Nem is hagyták magukat 

filmezni. Mikor 25 évvel később visszamentünk, 

minden megváltozott. Turistairodák szervezték a 

látogatásunkat, az emberek barátságosak voltak, 

engedték magukat filmezni, felvehettük mag-

netofonra az énekeiket, a gyerekek kézen fogva 

vezettek körbe minket. Kétségtelen, hogy egyre 

inkább kirakat-életformáról beszélhetünk ezeknél a 

társadalmaknál is. Az őslakosok – akár Ausztráliára, 

akár Új-Zélandra gondolunk – kisebbségben vannak 

a fehér civilizációval szemben.

Pedig hát nem a fehér ember kultúrája a fenn-

tartható.

Ezzel kapcsolatban ma az az ideológia dominál, 

amelynek az én szememben Teller Ede volt a fő 

képviselője, akivel többször is készítettem interjút. 

Az volt az álláspontja, hogy a környezetvédők a 

civilizáció legfőbb kerékkötői. Szerinte a technikai 

civilizációt lassítani a legnagyobb bűn. Majd ha az 

kárt okoz a természetben, a maga eszközeivel orvo-

solni fogja, de megelőzéssel fölösleges foglalkozni. 

Próbáltam vele vitatkozni, de hatalmas indulatokat 

váltottam ki belőle. Képes volt a botjával a kamera 

felé vágni.

Írja a könyvében, hogy például a pápuáknál is 

szigorú születésszabályozás volt. Miért hagytak 

föl vele? Épp a Föld legszegényebb régióiban a 

legnagyobb a túlnépesedés. Így kívánják bizto-

sítani a túlélést?

A legutóbbi időkben elsősorban az iszlám térhódítá-

sa a népességrobbanás oka. Kína ugyan nem iszlám 

ország, és ott meg is kísérelték a szigorú születés-

szabályozást, de annyira felborult a férfi és a női 

nem aránya, hogy kénytelenek voltak lazítani a 

drasztikus szabályokon. Indiában a falusi régiókban 

még mindig rengeteg gyerek születik, a városokban 

„Ma is tele van  
a kertem imazászlókkal”
Juhász Árpádot a „magyar Attenborough”-ként 
emlegetik, és ahol még létezik tudományos isme-
retterjesztés, találkozhatunk is a nevével. Hazánk 
„kóborló farkasa” nemrég ismét könyvet adott ki, 
Emberevők unokái között címmel, melyben a déli 
féltekén tett utazásairól ír. A könyv érdi bemutatója 
a Magyar Földrajzi Múzeumban volt. 
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azonban visszaesett a reprodukciós ráta, 

és az urbanizációval várhatóan tovább 

csökken.

Több mint száz országban járt. Még 

mindig szeret és tud utazni?

Nehezen járok, így mindent, amit igazán 

szerettem – a hegymászást, gleccsermá-

szást –, el kellett hagynom. Néha még 

kirándulgatok a családom tagjaival a Tát-

rában a jelzett turistautakon. Voltam nem-

rég a Hernád-áttörésnél, Horvátországban 

a Plitvicei-tavaknál, valamint a karintiai 

Alpokban. Hétvégeken két barátommal 

szoktam kirándulni a Pilisben vagy a Budai-

hegyekben.

A könyvbemutatón elmondta, hogy 

nemrég még balesetet is szenvedett…

Igen síbalesetem volt két éve. Akkor a régi 

műanyag sícipőm tört darabokra, mezítláb 

jöttem le a hegyről. Idén egy régi bará-

tommal mentünk kirándulni. Általában a 

turisták által kevésbé látogatott részeken 

kapaszkodunk fel a hegyre. Beakadt a 

botom a szurdok oldalában, leestem, 

beleszorult a vállam egy repedésbe, és 

leszakadt a jobb bicepszem. Alig tudtam 

kivergődni és levánszorogni a hegyről.

Könnyen elfogadta, hogy mindig egy 

kicsit kevesebbre képes?

Volt bennem keserűség, de beosztottam a 

napjaimat munkával, úgyhogy nincs időm 

ezen merengeni. Írnom kellene, de az 

időhiány ma is a legnagyobb ellenségem. 

Ugyanakkor szerencsés vagyok, hogy szá-

mos rádió keres meg, szinte minden napra 

jut egy-egy rádiófelvétel.

Mi maradt meg televíziós ismeretter-

jesztői tevékenységéből? Tanácsadója 

még például a TV2-nek?

Igen, de nem a tudományos ismeretter-

jesztéssel foglalkozom. Siketek és na-

gyothallók számára feliratoztatom a TV2 

műsorait. Van tíz emberem, akik az élő 

műsorokkal dolgoznak, az ő ellenőrzésük, 

beosztásuk, koordinálásuk a feladatom. 

Ezen kívül van egy cég, amely az előre 

gyártott műsorokat feliratozza.

Mi áll a legközelebb a megvalósulás-

hoz a tervei közül?

Szeretnék Mágikus Észak címmel köny-

vet írni az északi vidékekről. Benne lenne 

Észak-Kanada, Alaszka, Grönland, Izland, a 

Spitzbergák. Hiába voltam most egy teljes 

hónapig szabadságon a TV2-nél, nem volt 

egy nyugodt délelőttöm sem az írásra. 

Pedig ebben az északi régióban olyan 

élményeim voltak, amelyeket nem hiszem, 

hogy más magyar kutatók is megéltek 

volna. Jó lenne még ezekről beszámolni!

Mihalicz Csilla

Januárban elindult A nagy érdi 
könyves kihívás 2022. Szalisz-
nyó Edinával, az Érdi Könyv-
klub alapítójával, a kihívás 
szervezőjével beszélgettem 
könyvekről és az olvasás jelen-
tőségéről.

Mi a könyves kihívás célja?

Természetesen az, hogy minél többen, 

minél több könyvet olvassunk, bár igaz, 

hogy aki tagja a csoportnak, vagy rábuk-

kant erre a kihívásra, eleve szeret olvasni. 

De többen jelezték már, hogy amióta cso-

portunk tagjai, sokkal többet olvasnak. 

Hogy néz ki pontosan a kihívás?

Meghatároztunk 30 témát, ezekhez kap-

csolódóan kell könyveket elolvasni. Ha 

valaki választ egy könyvet, biztos, hogy rá 

tudja húzni valamelyik témára, tehát gya-

korlatilag bármit lehet olvasni. Választhat 

az olvasó kategóriát is, és ahhoz egy 

könyvet. Például van olyan témakör, hogy 

egy „könyv, ami 500 oldalnál hosszabb”, 

ebből igen sok akad. Vagy mondjuk az 

egyik témánk a „családregény”, ami elég 

szabadon értelmezhető. De van specifiku-

sabb is, mint például „egy verseskötet”. 

Ha valaki a verseskötetet a könyvtárból 

kölcsönzi ki, kettőt is kipipálhat, hiszen 

ilyen témakör is van.

Mikor kezdődött nálad a könyvek 

iránti szeretet?

Anyukám azt mondja, ki sem lehetett za-

varni az udvarra, már kisgyerekként min-

dig csak írtam, könyveket másoltam. Arra 

emlékszem, hogy általános iskolában 

is nagyon szerettem olvasni, és amikor 

gimnazista lettem, a zsebpénzemet gyak-

ran könyvekre költöttem. Persze voltak 

korszakaim, gimisként például csak angol 

irodalmat olvastam, de mindig olvastam, 

csak nem mindig ugyanannyit. Ahogy 

változik az ember élete, úgy változnak 

az olvasási szokásai is. Mostanában nem 

nagyon van olyan nap, hogy ne olvasnék.

Két gyerek, férj és háztartás mellett 

mikor van időd olvasni?

A kisfiam 3 éves lesz, a lányom 15. Ő pont 

ugyanolyan könyvmoly mint én, van, 

hogy egész délután nem lehet hozzá-

szólni, mert hazajön az iskolából, és egy 

ültő helyében kiolvas egy könyvet. A fiam 

első évében tudtam sokat olvasni, igény 

szerint szoptattam, gyakorlatilag egész 

nap rajtam lógott. Akkor körülbelül 90 

könyvet olvastam el. Napközbeni olvasás-

ra most leginkább hétvégén jut idő, de 

egyébként éjszaka olvasok, és ha lehet 

választani, én inkább olvasok, mint főzök. 

Van kedvenc szerződ vagy könyved?

Leginkább angol és amerikai szerzők. 

Steinbeck volt az egyik nagy kedvencem, 

de felnőttként rájöttem, hogy a magyarok 

között is annyi-annyi jó van, úgyhogy ren-

geteg hazai szerzőt olvasok. Schäffer Er-

zsébetet, például, ha őt olvassa az ember, 

úgy érzi, minden rendben van a világban. 

Nagyon szeretem Szobotka Tibort is, aki 

egyébként Szabó Magdának volt a férje. 

Olvastál anno tipikus lányregényeket?

Nekem ezek a nagyon szerelmes, nagyon 

szirupos sztorik kimaradtak, de ott voltak 

például a Dennis és a Romana sorozatok, 

azokat sokat olvastam. Van, amikor nem 

vágyik az ember komoly, mély mondani-

valóra, arra ezek teljesen jók. A legtöbb 

olvasó ember aztán előbb-utóbb eljut a 

minőségi irodalomhoz.

Mit gondolsz az olyan kultuszregé-

nyekről, mint például a Harry Potter?

A Harry Potter aranyat ér. Nagyon jó 

történet, nagyon fontos mondanivaló-

val. Ez az egyik olyan regény, amit időről 

időre újra kell olvasni. Ha egy fiatal rátalál 

egy ilyen könyvre, az mindent megala-

pozhat. A nagyobbik gyermekemnek két 

éven keresztül olvastam fel esténként. 

Azóta ő már többször elolvasta, angolul 

is, és abszolút meghatározó élményként 

emlékszik rá vissza.

A 12 éves unokaöcsém nyáron küzdött 

meg az Egri csillagokkal, és valószí-

nűleg nem ettől fogja megszeretni az 

olvasást. Mi a véleményed a kötelező 

olvasmányokról?

A kötelező olvasmányok rendszere 

teljesen elavult, és újra kellene gondol-

ni. Az Egri csillagok nem rossz könyv, 

de valahogy nem megfelelő életkorban 

mutatják be a gyerekeknek. Az is fontos 

lenne, hogy ne akarják megmondani, 

mit gondoljon a gyerek egy könyvről 

vagy egy versről. Jó lenne, ha a gyerekek 

választhatnának más könyvet, mint a 

kötelezőt. Nem gondolom, hogy sze-

génységi bizonyítvány lenne, ha valaki 

nem olvassa el a Pál utcai fiúkat vagy a 

Kőszívű ember fiait. Egyébként épp most 

kezdtük el szervezni a FÉK-et, a Fiatalok 

Érdi Könyvklubját. Van már jó pár tagunk, 

szeretnénk, ha ők is tudnák, hogy lehet 

másként is beszélgetni könyvekről.

Mennyire nehéz a fiatalokkal megsze-

rettetni a könyveket, amikor digitális 

eszközök veszik őket körül? A telefont, 

a tévét és a számítógépes játékokat 

teljesen ki kéne iktatni az életükből?

Nem cél, hogy digitális nomádokat 

neveljünk. Az arányok a fontosak, és a 

szülő felelőssége, hogy ezt hogy alakítja. 

Ha kezdetektől az életük része a könyv, 

és ha minden este olvasunk mesét nekik, 

akkor már sokat tettünk. Persze ha a 

gyerek azt látja, hogy anyuka egész nap a 

telefont nyomkodja, vagy apuka hazaesik 

és számítógépes játékot játszik, akkor 

valószínűleg nehezebben jut el a könyvél-

ményig, ha egyáltalán eljut.

Miért jó olvasni? Mit ad az embernek 

egy-egy jó könyv?

Annak a picinek, akinek sokat olvasnak, 

gazdagabb lesz a szókincse, sokkal job-

ban tudja magát később kifejezni. Az én 

fiam is gyakran használ olyan szófordula-

tokat, amelyekről tudom, hogy egy me-

sében hallotta. Iskolában sokkal jobban 

teljesít majd, mert nem lesz funkcionális 

analfabéta. Nagyon sok az olyan fel-

nőtt, aki nem tudja értelmezni azt, amit 

olvas. Ha a lelki oldalát nézzük, remek 

fantáziavilágot tud kreálni magának a 

gyermek azzal, hogy olvas és nem készen 

kapja a képeket. Felnőttként, bizonyos 

életszakaszokban erőt meríthetünk a 

könyvekből. Itt van például a holokauszt 

túlélő Edith Eva Egernek A döntés című 

könyve, amely most nagyon népszerű és 

hihetetlenül inspiráló. Van, amikor egy jó 

könyv egyszerűen csak segít elmenekülni 

valóság elől. Az olvasás empatikusabbá, 

elfogadóbbá tesz, sokkal jobban bele 

tudjuk magunkat élni a másik ember 

helyzetébe.

Szabó Réka Nikoletta

A Harry Potter aranyat ér
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Takács Cecília Dunaújvárosban 

nevelkedett, ahol végigjárta a 

korosztályos csapatokat, majd 

az előző idényben a Budaörs 

akkor még NB I/B-s együtte-

sében pallérozódott, de tavasz-

ra visszahívta a DKKA, majd 

februárban sajnálatos sérülést 

szenvedett, ám visszatérése jó 

ütemben halad. A klub honlap-

ján megjegyzik, Takács sokat 

segíthet a rotálásban.

„Örültem, mikor megkeres-

tek, és szóba jött ez a lehető-

ség. Sérülésből jöttem vissza, és 

ilyenkor fontos a több játék-

perc, ráadásul egy első osztályú 

csapatnál, így a fejlődésem 

miatt is ezt tartottam a legjobb 

döntésnek. A lábam már egész-

séges. Vannak még hiányossá-

gok, ezen dolgozom, de úgy ér-

zem, hamarosan minden a régi 

lehet” – mondta a handballerd.

hu-nak Takács Cecília, aki már 

néhány edzésen is részt vett 

a csapattal. Egyelőre próbálja 

felvenni a ritmust, igyekszik 

beilleszkedni és bizonyítani.

„Eddig teljesen más, mint 

Dunaújvárosban. Igaz, Érden is 

nagyon pörgősek az edzések, 

de itt szinte nincs is megállás. 

Sokat és keményen kell dol-

gozni, de a lányok mindenben 

segítenek, és úgy érzem, máris 

befogadtak” – húzta alá Takács 

Cecília.

Az irányító a Magyar Kézilab-

da Szövetség adatbázisa szerint 

a harmadosztálynak számító 

NB II-ben hat meccsen 19 gólt 

szerzett a DKKA U22-es csapa-

tában a mostani szezonban. Az 

előző idényben az FTC elleni 

találkozóra az NB I-es csapatba 

is nevezték, a felnőtt Magyar 

Kupában és Ligakupában négy 

meccsen hétszer talált be.

Horváth Roland együttese 

tíz mérkőzés után két győze-

lemmel és nyolc vereséggel, 

a tizenkettedik helyről várja a 

világbajnoki szünet utáni, janu-

ár 15-i, Kisvárda Master Good SE 

elleni idegenbeli bajnokit.

Domonkos Bálint

Fiatal irányítót vett 
kölcsön az ÉRD

Koncentráltan, feszes védeke-

zéssel és pontos támadójátékkal 

kezdte a korábbi partnercsapat, 

a BKG Príma Akadémia elleni 

mérkőzést a Gia Form-VMG DSE, 

amely már néhány perc eltelté-

vel 17–7-re vezetett, majd még 

az első negyedben közel húsz 

ponttal is meglógott (26–7). A 

másodikban azonban a vendé-

gek feljavuló játéka mellett az 

érdiek sok dobást elrontottak, 

melyet kihasználva a nagyszüne-

tig valamelyest csökkenteni tud-

ta a különbséget a BKG (40–33).

A térfélcsere után azonban 

ismét a VMG kapta el jobban 

a fonalat, és a záró felvonást 

már 66–44-es előnyről várta. A 

kissé hitehagyott BKG már nem 

tudott zárkózni, ráadásul elhibá-

zott támadásai miatt hátránya is 

nőtt. A VMG végül magabiztos, 

90–60-as győzelmet aratott 

2022 első bajnokiján. Az együt-

tes legközelebb január 16-án lép 

pályára, amikor a tabella máso-

dik helyén álló MAFC Martoshoz 

látogat.

Domonkos Bálint

Egy sima és két szoros 

szettben kapott ki 3:0-ra 

a PTE-PEAC vendége-

ként a női röplabda NB 

II-U21 B-csoportjában a 

Delta RSE Érd.

Bár a szezon nem indult jól az 

érdiek szempontjából, hiszen 

a nyáron teljesen kicserélődő 

játékoskeret az új idény első hat 

mérkőzését elveszítette, de Dö-

mötör-Mátrai Beátáéknak szé-

pen zárult a 2021-es év, hiszen 

előbb a második, majd a harma-

dik helyezettet is legyőzték.

2022 első bajnokiján viszont a 

PTE-PEAC vendégeként lépett pá-

lyára a Delta Pécsen. A találkozót 

nem kezdték jól az érdiek, hiszen 

az első játszmát simán, mindösz-

sze tizenhat perc alatt nyerték 

meg a baranyaiak 25:12-re.

A második szettben viszont 

már megizzasztották ellenfelüket 

az érdiek, de hiába voltak közel 

az egyenlítéshez, ezt a felvonást 

25:22-re nyerte a PTE-PEAC. A 

harmadik játékrész hasonlóan 

alakult, mint az előző, és a Delta 

a szépítéshez is közel állt, de a 

pécsiek első meccslabdájukat 

kihasználva a szettet 26:24-re 

behúzva 3:0-s győzelmet arattak.

A Delta RSE ÉRD két győ-

zelemmel és hét vereséggel 

utolsó helyen áll a tabellán, de az 

alapszakaszt januárban három 

hazai mérkőzéssel zárja, hiszen 

január 16-án a Kispest SE-t, 23-án 

a Közgáz juniort, 30-án pedig az 

Emericus SE-t fogadja.

Domonkos Bálint

Jó kezdés után  
simán nyert a VMG
Hazai pályán játszotta a 2022-es év első bajnoki 

mérkőzését a Gia Form-VMG DSE férfi kosárlabda-

csapata, amely már az első negyedben közel húsz-

pontos előnybe került a BKG Príma Akadémia ellen, 

végül 90–60-ra megnyerte az NB II Közép A-cso-

portjának 11. fordulójában rendezett mérkőzést.

Gia Form-VMG DSE – BKG Prí-
ma Akadémia 90–60 (27–16, 
13–17, 26–11, 24–16

Férfi kosárlabda NB II, 
Közép A-csoport, 11. forduló

PTE-PEAC – Delta RSE Érd 
3:0 (12, 22, 24)
Delta RSE Érd: Budaházy, 
Pavlovics, Gattyán, Kőhalmi, 
Vincze T., Muhi. Csere: Bertalan 
L. (liberó), Ehmann. Vezetőedző: 
Dömötör-Mátrai Beáta

Női röplabda NB II-U21, 
B-csoport

Pécsi vereség  
az évnyitón
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Új irányítóval, a sérülésből visszatérő Takács Cecí-

liával erősítette meg keretét az ÉRD női kézilabda-

csapata. A klub és a 2001-es születésű játékos – aki 

már néhány edzésen is részt vett – a szezon végéig 

szóló szerződést kötött egymással.



11 2 0 2 2 .  j a n u á r  1 2 .  |

Tisztelt Közgyűlés!

A 2021-es beszámolómat onnan folytatnám, ahol az egy évvel korábbit befe-
jeztem. Talán emlékeznek rá, hogy röviddel 2020 karácsonya előtt adtuk át a 
Mária utcában az új védőnői helyiséget, és elkészült a Topoly utcai szociális 
intézmény új épülete is, ahová az idősotthon még decemberben át is költözött. 
Időközben átszerveztük a Szociális Gondozó Központ működését, takaré-
kossági szempontokból a gazdasági és pénzügyi adminisztráció átkerült az 
Intézményi Gondnoksághoz. Ez azt is jelentette, hogy januártól működnek a 
Gondozó Központból kiválva, önálló intézményként a bölcsődéink. A téli idő-
szak valamennyi „vörös kóddal” jelzett napját problémamentesen oldotta meg 
a Szociális Gondozó Központ csapata.

Ezen a télen feljelentésem következtében már javában folyt a nyomozás a 
„fehér út” ügyében, februárban pedig a hatósági határozat is megszületett, 
amiben az útügyi hatóság az eredeti állapot visszaállítására kötelezte Mészá-
ros Lőrinc cégét és alvállalkozóját. A határozatot azonban azóta sem hajtották 
végre, sőt közigazgatási pert kezdeményeztek a hatóság döntése ellen. Ezzel 
összefüggésben zártuk le a levendulást az illegális szemetelők elől, bár csak fél 
munkát tudtunk végezni, a sóskúti önkormányzat ugyanis ugyanerre azóta sem 
hajlandó. Ugyanebből a megfontolásból, a szemetelés megelőzése miatt zártuk 
le a Kakukk-hegyre vezető ösvényt is az autók elől.

Február végén zártuk le az illegális hulladék ellen elnyert 15 millió forintos pá-
lyázatot, számos területet tudtunk kitakarítani a Csentericstől Parkvárosig: 17 
helyszínről 1100 köbméter hulladékot tüntettünk el. Később három civil pályá-
zattal további 15 millió forintot költhettünk ugyanerre a célra.

Márciusban született döntés a korábbi vezetés elhibázott döntései miatt elké-
pesztő helyzetbe került ÉTH önállóságának megőrzéséről és a kritikus hely-
zetből külső befektető nélküli kilábalás megkezdéséről. Mára bizonyossá vált, 
hogy sikerült megmenteni és megőrizni a közszolgáltatót, amiben elsősorban 
dr. Csőzik László polgármesternek és az új ügyvezetőnek vannak elévülhetet-
len érdemei.

Tavaszra részben a koronavírusnak, de elsősorban a minősíthetetlen kor-
mányzati döntéseknek köszönhetően borzasztóan nehéz helyzetbe került a 
város, a talpon maradás kizárólag rendkívüli támogatások igénylésével vált 
orvosolhatóvá. Szerény lehetőségeink mellett elkezdődött viszont a Daruke-
zelő utcai park kialakítása, ami Parkváros első igazi közparkja és a város első 
klímabarát parkja lesz. Május óta a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézetének hallgatói (volt 
Kertészeti Egyetem) segítik a munkát. Kezdeményeztem továbbá a Vincellér és 
Gyöngyvirág utcák menti erdőfolt védetté nyilvánítását.

Köszönhetően az Elvira majorral kialakult kiváló kapcsolatnak, áprilisban 
1100 gyümölcsfacsemetét tudtunk kiosztani a lakosságnak, de jutott a fákból 
öt óvodának, a mentőállomásnak és a Szociális Gondozó Központ kertjébe is. 

Májusban jártam Iváncsán, ahol a falura telepedő akkumulátorgyár kérdéseit 
jártuk körbe, természetesen annak sóskúti vonatkozásaival együtt. Akkor már 
hónapok óta próbáltunk érdemi előrelépést elérni a sóskúti elektrolitüzemmel 
kapcsolatban, azóta is majdnem teljesen eredménytelenül. Hiába dolgoztunk ki 
országgyűlési frakciónk szakértőivel egy kitűnő törvényjavaslatot a veszélyes 
üzemekkel kapcsolatban, azt a Kósa Lajos vezette parlamenti bizottság még 
plenáris vitára sem engedte. Hetek, hónapok óta várunk a beruházó dél-koreai 
cég válaszára is, levelünket érdemi egyeztetést kezdeményezve, augusztusban 
küldtük el a sóskúti civilekkel és Tárnok polgármesterével. Néhány napja ér-
kezett viszont a hír, hogy a sóskúti beruházás környezethasználati engedélyét 
felfüggesztette a bíróság.

Törökbálinttal közösen igyekeztünk fellépni az illegális motocross- és quad-
használat ellen. Rendvédelmi és hatósági csapatok, civilekkel kiegészülve 
keresnek megoldást a Törökbálint, Érd és Biatorbágy külterületeit egyszerre 
érintő ügyben. Elkezdődött és azóta befejeződött a LevenDuna túraútvonal 
felfestése, a 16 kilométeres útvonal igazi városi különlegesség, hiszen a leven-
dulás és a Duna-part között szinte végig zöldterületeken és Érd közigazgatási 

határán belül halad. Külön büszkeségem, hogy a LevenDuna azóta Érdikum is 
lett, azaz bekerült a települési értéktárba.

Sor került a református óvoda alapkövének letételére is a Diósdi úton, remé-
nyeink szerint jövő szeptemberre bővülhet ezzel is az óvodai férőhelyek száma 
városunkban. 

Ahogy többször az év folyamán, júniusban is segédkeztem civil szemétsze-
dési akciókban, vagy tevőlegesen, vagy az összegyűjtött hulladék elszállítta-
tásával tudtam segíteni. A bölcsőde és a Családok Átmeneti Otthona udvarára 
komposzttal kevert földet szállítottunk a kertrendezés segítésére. Elindult 
továbbá az idén is a Szociális Gondozó Központ szervezésében megvalósult 8 
hetes nyári napközis tábor. 

Június végén vettük át a Topoly utcai új szociális intézmény teljesen felújított 
régi épületét, ami új nyílászárókat, letisztított homlokzatot, új kerítést és udvart 
is kapott, így alig lehet ráismerni a korábban kissé viharvertnek látszó épületre.

Júliusban a névadóra emlékezve alakítottak ki emléksarkot a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézményben, az átadáson örömmel képviseltem a vá-
rosvezetést. 

A hónap végén ültettünk el az Érdnyugat Egyesülettel néhány, a Blaha Lujza 
tér átépítéséből kimentett növényt a Liptói, Cserhát és Kárpáti utcák találkozá-
sánál. Néhány nappal később a Technikus utcában sikerült a fákat és a lakók 
által ültetett egyéb növényeket megmenteni egy szerencsétlenül kijelölt földká-
bel nyomvonallal kapcsolatban. 

A nyár vége óta borzolja a kedélyeket a Beliczay-szigeten történt tarvágás, 
bár részletes és pontos információkkal igyekeztünk megelőzni a felháborodást. 
Őszintén remélem, hogy ez volt az utolsó tarvágás a szigeten, egy más típusú 
erdőhasznosításra a Pilis Parkerdő is nyitott.

A TeSzedd! akció októberben nyolc helyszínen zajlott városszerte, ezek közül 
hármon személyesen is részt vettem, illetve egyéb szemétszedő akciókban is 
segítséget tudtunk nyújtani az összegyűjtött hulladék elszállításával. 

Október végén az ófalui baseballpályán vettem részt a „10 millió fa” érdi cso-
portjának faültetésén, a Papi földeken pedig nemrégiben került 100 db platánfa 
elültetésre. A napokban a Megyei Jogú Városok Szövetségénél fogunk további 
150 fa ültetésére pályázni. Talán joggal hívhatom hagyománynak, hogy október 
23-ra frakciónk tagjai teszik rendbe a tusculanumi temetőben ’56-os halottunk, 
Firtelmeiszter Sándor és édesapja sírját. Az idén ezt Balla Imrével tettük meg.

A „Tisztítsuk meg az Országot!” 2021-es ütemében 37 millió forintos pályáza-
ti forrást nyertünk, december elejére városszerte nyolc helyszínen 620 köb-
méter illegális hulladékot gyűjtöttünk össze és szállítottunk lerakóba. Az Érdi 
Környezetvédő és Városszépítő Egyesülettel együttműködve öt óvodára és a 
Kálvin térre helyeztünk ki légszennyezettség-mérőket, amik online szolgáltat-
nak pontos adatokat a szálló por mennyiségéről.

Az utóbbi hónapban született döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjakról 10 
milliós nagyságrendben, illetve az ebrendészeti telep kenneljeinek felújítására 
is várhatóan hamarosan sor kerül. A szociális ellátások terén a pénzbeli szo-
ciális juttatások meghosszabbításra kerültek a veszélyhelyzet lejártát követő 
hónap végéig, Tárnoknak pedig továbbra is segítséget nyújtunk a hajléktalan-
ellátásban és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban. Megválasztásra került 
az Ifjúsági Önkormányzat új testülete, remélem, hogy a pandémia nem fogja 
az ő lehetőségeiket is olyan mértékben csökkenteni, mint tette azt az előző két 
testület esetén. Az ifjak nagy lelkesedéssel kezdtek munkába, első közös te-
vékenységük a Szociális Gondozó Központ, illetve az érdi rászorulók támoga-
tása lesz 40 kg szaloncukorral, illetve az iskolák számára még karácsony előtt 
fognak újra uszodabérleteket biztosítani.

Az utóbbi hetek kevésbé lelkesítő eseménye az általam dr. Bács István ellen 
kezdeményezett vagyonnyilatkozati eljárás. Képviselőtársunk a saját cége 
számára adott 71,5 millió forintos tagi kölcsönt (azaz vagyonelemet) titkolt el 
vagyonnyilatkozatában, ennek forrásával, fedezetével pedig az eljárás során 
nem tudott elszámolni, így további jogi lépésekre fog sor kerülni.

Kifejezetten a választókerületi ügyek közül adósságunk a Retyezát utcai fasor 
pótlása, amire tavasszal tud sor kerülni, illetve a napokban megkezdett víz-
kezelési munkálatok is ekkor fognak folytatódni a Nagy Lajos utcában. Elké-
szült viszont a Martinovics utca aszfaltozása, a Murányi utcában pedig éppen 
vízvezeték építés zajlik. Ezt követően végre a Murányi utca is aszfaltburkolatot 
fog kapni.

Az idei évben is száz feletti a bejelentéseim száma a városüzemeltetés, 
az ÉKFI, az ÉTV és egyéb szolgáltatók irányába. Köszönhetően a lakosság 
éberségének, nagyon sok illegális hulladékkal kapcsolatos ügyben tudtunk 
intézkedni, de ahogy korábban, úgy ebben az évben is voltak vízelvezetéssel, 
kereszteződések beláthatóságával, közterületi kaszálásokkal, útkarbantartás-
sal, közterületi növények gondozásával vagy forgalomtechnikával kapcsolatos 
feladatok is szép számmal. A hulladékszállítással kapcsolatos panaszokat 
továbbra is a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk orvosolni az ÉTH közre-
működésével. 

Érd, 2021. december 7.
Tetlák Örs

K Ö Z É R D E K Ű

A beszámolót teljes 

terjedelmében a QR-kód 

beolvasásával érheti el:

BESZÁMOLNAK AZ ÉRDI KÉPVISELŐK
Az érdi képviselők 2021-ben sem tétlenkedtek. Hogy egészen pontosan 
ki mit tett le tavaly a közös asztalra, arról a törvény szerint részletes 
beszámolót kell benyújtaniuk a Közgyűlésnek. Hétről hétre közöljük 
ezeket a szövegeket. A sort idén Tetlák Örs (Szövetség Érdért), a 7. 
választókerület képviselője, Érd alpolgármestere kezdi.
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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                       (17/2022)

SZOLGÁLTATÁS

TETŐDOKTOR! Régi hajlott tetők 

javítása, cseréje, beázás elhárítás, 

bádogozás, Lindab tető, új tető csere-

pezése, kisebb javítások, SOS munkák: 

06/30 622 5805, 06/ 20 492 4619. 20/2022)

VILLANYSZERELÉS: elektromos 

hálózat kiépítése, korszerűsítés, kisebb 

munkánk (pl. lámpák cseréje, fi-relé 

beépítés stb), hibaelhárítás.  

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

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)

(
1
9

/2
0

2
2

)

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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2
2

)
(
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2

)

HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 
ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

PÉNZÜGYI MUNKATÁRSAT 
Az Érd Médiacentrum részmunkaidős 

keres adminisztrátor munkakörbe.

Feladatok:
» Vevői és szállítói számlák kezelése
» Nyilvántartások vezetése

Számítógépes és számviteli ismeretek 
előnyt jelentenek. 

Jelentkezés: 
orszag.katalin@erdmediacentrum.hu
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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 17. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND
– 250 GÉCZI ILDIKÓ HARMÓNIA
10:00 7 nap
10:25 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Für Anikó, Jászai Mari-díjas színésznő, 

érdemes művész
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd 7
14:20 Sztárportré 333. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Turnébusz TV-Mojazzter
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. Női NB I 
21:15 Partizán tv 
 Interjú Veiszer Alindával 
 a hazai médiaviszonyokról 
 és az online tartalomgyártásról
22:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:00 Mondjuk a magunkét
23:00 Párbeszéd
00:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 18. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
8:45 Turnébusz TV-Mojazzter
10:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
10:15 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Für Anikó, Jászai Mari-díjas színésznő, 

érdemes művész, Pinceklub extra
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Párbeszéd
12:35 Egy nap a világ – Korea
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Kézilabda
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
20:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport
22:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:35 Film- Erózió, (1991),
 rendező: Surányi András
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 19. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz-Balchicanos
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:40 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
12:35 Képújság 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Kézilabda 2021-2022. Női NB I 
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

16:50 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
17:20 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora 
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Film Terényi Ede (2015), 
 portéfilm, Rendező:Surányi András 
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:55 Mondjuk a magunkét
21:05 Partizán Tv
 Zacher: Nem lesz szemléletváltás a 

drogokkal kapcsolatban, amíg az én 
generációm itt van 

22:45 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport
 0:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 20. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 - 250 GÉCZI ILDIKÓ HARMÓNIA
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz-Balchicanos
10:55 Képújság
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff – sportmagazin
13:00 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban
  – Für Anikó, Jászai Mari-díjas színésznő, 

érdemes művész 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Turnébusz-King Cat Rhythm
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Turnébusz-Balchicanos
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Film-Eötvös Péter 75 éves, 

portréfilm, 
20:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:10 Film-Film... (2000), 
 magyar filmdráma, Szereplők: 
 Temessy Hédi, Darvas Iván, Básti Juli
0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 21. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet
 135 NÉMA JÚLIA AMOR VACUI AZ ÜRESSÉG 

SZERETETE KAS GALÉRIA
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Für Anikó, Jászai Mari-díjas színésznő, 

érdemes művész, Pinceklub extra
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15   Mondjuk a magunkét
13:00 Képújság
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  
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00  A kajakozásban nőttem fel
 (2019) portréfilm, 
 R.: Babiczky László
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:00 Partizán tv
 Modellszakma: kizsákmányolás 
 vagy kitörési lehetőség? 
 Monoszkóp Sütő Enikővel 
 és Axente Vanessával
21:20 Film -Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm, R.: Surányi András 
23:05 Érdi történetek
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 22. SZOMBAT
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Monda és valóság határán
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:35 Monda és valóság határán
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35  Film Eötvös Péter 75, (2020), 
 dokumentumfilm
21:50 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), 
00:00 7 nap

Január 23. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
10:00 Kézilabda 2021-2022. Női NB I
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin 
14:00 7 nap
14:25 Hit és Lélek ism.
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
15:25 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
15:45 Kézilabda  2021-2022. Női NB I 
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
20:30 Playoff - sportmagazin
20:35  Film 
 - A kajakozásban nőttem fel 
 (2019) portréfilm
21:30 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

AZ ELKÖVETKEZENDŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

Január 18-án, kedden a kisgyermekes anyukák kipró-

bálhatják a Parkvárosi Közösségi Házban a Bukfenc 

játékos babatornát. A torna 1-3 éves gyermekek ré-

szére 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 19-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 19-én is szeretettel várnak mindenkit 14 és 15 óra 

között a Parkvárosi Közösségi Házban, ahol az idő-

sebb korosztály számára tartanak Szenior Örömtán-

cot. Fülbemászó dallamokra, az életkorhoz igazodó, 

speciális koreográfiák megtanulásával, melyekkel 

megolajozhatók az izmok és a memória. A jó hangulat 

és a vidámság garantált, a tánc öröme kortalan! Ide 

nem kell előzetes tánctudás, sem táncpartner, egye-

dül is lehet jönni!  

Hollenczer Katalin, óravezető tánctanár elsősorban a 

kezdő és újrakezdő táncosokat várja! Bővebb informá-

ció: +36 30 203-7155

Január 14-én, pénteken és január 19-én, szerdán 8. 30-

kor Senior Tornát rendeznek a Parkvárosi Közösségi 

Házban. Egész testet átmozgató, alacsony intenzitású 

torna, mely megkönnyíti a mindennapi tevékenységek 

végzését, javítja a közérzetet, segít a csontritkulás 

megelőzésében. Célja az ízületi funkcióknak, az izmok 

rugalmasságának, ellenálló képességének és erejének 

megőrzése/fejlesztése. Ajánlott: időseknek, kezdők-

nek, szülés és hosszú kihagyás után visszatérőknek, 

túlsúlyos vendégeknek, mindenkinek, aki át szeretné 

mozgatni a testét egy laza könnyed órán. (Bejelentke-

zés Tóth Évinél, a +36 20 956-33-64-es telefonszámon 

lehetséges.) 

Január 19-én, de amúgy minden szerdán 15.30–18 óráig a 

lakótelepi klubövezetben Szövőszakkört tartanak, így 

is kipróbálható a tevékenység. 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 19-én, szerdán 18.00–19.30 között a Szepes Gyula 

Művelődési Központban a fazekas-keramikus szakkör 

következő foglalkozására kerül sor. Itt mindenki 

kiélheti fantáziáját és kreativitását, megismerheti azt a 

csodát, amit az agyag jelent. A kezdők megtanulhatják 

az agyag összetevőit, jellemvonásait, lelőhelyeit, meg-

munkálási lehetőségeit, feldolgozását, formázását, 

szárítását, festését, díszítését, kiégetését. Megismer-

hetik a megmunkálás alapfogásait, a kézi formázás 

technikáit. (Huber Kinga +36 20-5597979)

Január 19-én, szerdán 10 órakor az Anya-baba klubban 

Parkvárosi Közösségi Házban Interaktív előadást tart 

Südi Anna, konduktor és alapozó terápiás fejlesztő 

szakember. Témák, amiket érintenek: Mozgásfejlődés, 

csecsemőkori reflexek, Milyen cipőt válasszunk gyer-

mekünknek? Milyen játékot vegyünk gyermekünknek 

otthonra? Otthoni eszközök adaptálása.

PROGRAMAJÁNLÓ

Ha örökbe fogadná Polárt

 vagy Armandót, vegye fel a 

kapcsolatot az alapítvány mun-

katársaival. 

Telefon: 06/30 276 6071  

vagy 06/30 910 6987, 

E-mail: siriusalapitvany@gmail.

com. 

A többi gazdikeresőt pedig meg-

találja a www.siriusalapitvany.hu 

weboldalon. 

Sirius Állat- és Természetvédelmi 

Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13,  

Bankszámlaszám:  

10403136-49534949-49521015

GAZDIKERESŐ

Polár

8-9 hónapos, nagy termetű kan. 

Kedves, vidám, mozgékony, 

foglalkozást igénylő növendék 

kutyus, kertes házba költözne 

szívesen. Más kutyákkal is 

nagyon jó a viszonya.

Armandó

1 év körüli, közepes testű kan, 

nagyon barátságos, kajla, még 

nevelést igényel, hiszen eddigi 

életében sokat szenvedett. Ta-

pasztalt, felelős gazdit keres, aki 

türelemmel tud vele bánni.

A járványügyi helyzet alakulása 

miatt könyvtárunk minden 

részlegében KÖTELEZŐ a 

maszk használata, a kézfertőt-

lenítés és a személyek közötti 

1,5 méteres távolság tartása.

Kérjük, ha az Önnel egy 

háztartásban élő személy, vagy 

Ön beteg, a gyógyulás előtt ne 

jöjjön könyvtárba!

Rendezvényeinkre a belépés 

ingyenes.

Kérjük, figyeljék a honlapun-

kon megjelenő információkat!

JANUÁRI PROGRAMOK

Január 12-31. 

Felnőttkönyvtár: Tematikus 

könyvválogatás

•„Kerek évfordulós” magyar 

szerzők művei

Január 17–23.

A magyar kultúra hete 

(A magyar kultúra napjának 

ünneplése)

•irodalmi meglepetések, aján-

dékok a könyvtárban

•online játékok

Hetente

•Gyermekkönyvtár: Heti Színes 

rovat honlapunk

•Mesék, könyvajánlók, váloga-

tások, érdekességek, kis videók 

gyerekeknek

Bővebb információ:  

www.csukalib.hu

A könyvtár részlegeibe 18 éves 

korig és 70 éves kor felett 

INGYENES a beiratkozás.

Családi jegy váltása, érvényes 

diákigazolvány, pedagógusiga-

zolvány és nyugdíjas igazolvány 

is kedvezményre jogosít.

NYITVATARTÁS:

Felnőttkönyvtár:

H: 10:00–19:00 óra

K: 10:00–19:00 óra

Sze: zárva

Cs: 10:00–18:00 óra

P: 10:00–18:00 óra

Szo: 8:00–12:00 óra páratlan 

heteken (páros heteken: zárva)

V: zárva

Gyermekkönyvtár:

H: 10:00–18:00 óra

K: 10:00–18:00 óra

Sze: zárva

Cs: 10:00–17:00 óra

P: 10:00–17:00 óra

Szo: 8:00–12:00 óra páratlan 

heteken (páros heteken: zárva)

V: zárva

Zenei Könyvtár:

H: zárva

K: 10:00–18:00 óra

Sze: zárva

Cs: 9:00–17:00 óra

P, Szo, V: zárva

A Jószomszédság Könyvtára:

H: 10:00–18:00 óra

K, Sze, Cs: zárva

P: 10:00–17:00 óra

Szo, V.: zárva

Ebédszünet: 12:00–12:20 óra

Parkvárosi Fiókkönyvtár:

H: 10:00–18:00 óra

K: 10:00–18:00 óra

Sze: zárva

Cs: 9:00–17:00 óra

P: zárva

Szo: 8:00–12:00 óra páratlan 

heteken (páros heteken: zárva)

V: zárva

Ebédszünet: 12:00–12:20 óra

A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR JANUÁRI PROGRAMJAI ÉS RÉSZLEGEINEK NYITVATARTÁSA
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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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Az ÉTH január 15. és 29. között 

szállítja el a kerítések elé ki-

helyezett karácsonyfákat Érd, 

Diósd, Tárnok és Sóskút tele-

püléseken. Diósdon január 17-

én, Tárnokon 24-én, Sóskúton 

29 én viszik el a karácsonyfá-

kat., Érden két egymást köve-

tő szombaton, január 15-én és 

22-én szállítják el a fenyőket. 

Íme az utcalista.

JANUÁR 15., SZOMBAT, 1.: 

Aba u., Ábel u., Ádám u., Ágnes u., Ágoston 

u., Ágota u., Ajtony u., Ákos u., Aladár u., 

Alispán u., Álmos u., Alsó u., András u., An-

gyalka u., Anna u., Antal u., Antal u., Antónia 

u., Ányos u., Apály u., Aranka u., Aranyos u., 

Arató u., Árpád u., Árva u., Attila u., Baján u., 

Balatoni u., Balázs u., Bálint u., Barca u., Bar-

ót u., Béga u., Béke tér., Béla u., Bella u., Ben-

degúz u., Benedek u., Berettyó u., Berezna 

u., Bernát u., Berta u., Bertalan u., Blanka u., 

Bodrog u., Bojtár u., Boldizsár u., Borbála u., 

Borona u., Botond u., Budai út., Budafok út., 

Bulcsú u., Cecilia u., Csaba u., Csanád u., Cser-

mely u., Csikós u., Csilla u., Csongor u., Csősz 

u., Dagály u., Dániel u., Dávid u., Demeter 

u., Dénes u., Dezső u., Diósdi út., Domonkos 

u., Dózsa Gy., u., Dráva u., Duna u., Ede u., 

Edina u., Edit u., Edömér u., Eke köz., Elek u., 

Elemér u., Ella u., Előd u., Elvira u., Emese u., 

Emil u., Emilia u., Emma u., Emőd u., Emőke 

u., Enikő u., Ér u., Erika u., Erna u., Ernő u., 

Ervin u., Erzsébet u., Esküdt u., Eszter u., Etel-

ka u., Éva u., Felső u., Felügyelő u., Felvigyá-

zó u., Fogalmazó u., Forrás tér, Fő út, Fürdő 

Galga u.,, Garam u.,, Gát u., Gereblye u., köz 

Gizella u., Gulyás u., Hajnalka u., Hamzsabég 

tér, Hanság u., Harangvirág u., Harmat u., Hé-

rics u., Hernád u., Homoród u., Hortenzia u., 

Hortobágy u., Hosszú u., Hóvirág u., Ida u., 

Iglice u., Ikravirág u., Ildikó u., Ilona u., Infű 

u., Ipoly u., Irén u., Irma u., Iskola köz., Isza-

lag u., Izabella u., Izsóp u., Jácint u., Janka 

u., Járom u., Jázmin u., Johanna u., Jolán u., 

József u., Judit u., Juhász u., Júlia u., Jusztina 

u., Kakukkfű u., Kaktusz u., Kakukkhegyi u., 

Kálvária u., Kálvin tér., Kamilla u., Kanász köz 

Kankalin u., Kantár köz Kapa köz Kapos köz 

Karolina út Kastély u., Kasza köz Katalin u 

Kengyel Köz., Kerék u., Kerka u., Kerülő u., 

Keserűfű u., Keskeny u., Kinga u., Kis-Duna 

u., Klára u., Kocsi köz Kodály u., Komócsin u., 

Kondás u., Kornélia u., Koronafürt u., Korond 

u., Kökörcsin u., Körös u., Kötél köz Köviró-

zsa u., Krisztina u., Kutyavári u., Küküllő u., 

Külső Római út, Laborc u., Lajta u., Lakótelep 

Láp u., Lapály u., Latorca Lendva u., Ligetszé-

pe u., Liliom u., Lótusz u., Magda u., Malvin 

u., Mályva u., Marcal u., Marcella u., Margaré-

ta u., Margit u., Mária u., Maros u., Márta u., 

Matild u., Mecset u., Mécsvirág u., Meder u., 

Melánia u., Mély u., Meredek u., Molnár u., 

Morva u., Mura u., Muskátli u., Nádas u., Nap-

virág u., Nárcisz u., Natália Nefelejcs u., Néra 

u., Nóra u., Nőszirom u., Nyárád u., Nyereg 

köz., Nyitra u., Olt u., Ondava u., Orchidea u., 

Orgona u., Őszirózsa u., Pásztor köz Patak u., 

Pemetefű u., Pipacs u., Piroska u., Poprád u., 

Porcsinrózsa u., Puszpáng u., Rába u., Rábca 

u., Rákos u., Rebarbara u., Repkény u., Reze-

da u., Ricinus u., Rima u., Riminyáki u., Római 

út Rózsa u., Rövid u., Sajó u., Sárd u., Sárrét 

u., Sárvíz u., Sás u., Sebes u., Séd u., Sió u., 

Sugár út, Sulák u., Sulák köz., Szalajka u., 

Szamos u., Szántó u., Szapári köz Szarkaláb 

u., Száva u., Szegfű u Széles u., Szent Mihály 

tér Szilvia u., Szinva u., Talabor u., Tállya u., 

Tápió u., Tarcal u., Tárcsa köz Tarna u., Temes 

u., Temető u., Terasz u., Teréz u., Tétényi u., 

Tisza u., Topoly u., Töltés u., Tulipán u., Túr u., 

Túróc u., Ung u., Vág u., Vető Viola u., Visó u., 

Zagyva u., Zala u., Zápor u., Zuhatag u., Zsil 

u., Zsilip u., Zsitva u.,

JANUÁR 15., SZOMBAT, 2.:

Arany J., u., Bagoly köz Bagoly u., Báthory 

I., u., Berzsenyi D., u., Bethlen G., u., Bíbic 

u., Bíró u., Bölömbika u., Cankó u., Cinke 

u., Csalogány u., Csér u Csíz u., Csóka u., 

Damjanich J., u., Daru u., Deák F., Délibáb 

u., Díjnok u., Dobó I., u., Ellenőr u., Elnök u., 

Előadó u., Elöljáró u., Emil u., Ercsi út, Erkel 

F., u., Eszperantó tér Fácán köz Fácán u., 

Fecske u., Fehérvári út, Feketesas u., Ferenc 

u., Fogoly u7., Fülemüle u., Fürj u., Gábor u., 

Gárdonyi G., u., Gellért u., Gém u., Gépíró 

u., Gereben u., Gergely u., Géza u., Gólya u., 

Gyakornok u., György u., Győző köz., Gyula 

u., Haris u., Harkály Hattyú u., Héja u., Hírnők 

u., Hivatalnok u., Holló tér Holló u., Huba u., 

Hunor u., Hunyadi J., u., Imre u., Intéző u., 

Írnok u., István u., János u., Jegyző u., Jenő 

u., Jókai u., József tér Kakukk u., Kálmán 

u., Kanári ., Kánya u., Károly u., Kelemen u., 

Kende u., Képviselő u., Keselyű u., Keve u., 

Kócsag u., Kond u., Koppány u., Kossuth L., 

u., Könyvelő u., Könyves K., u., László u., 

Liszt F., u., Lóránd u., Madách I., u., Martino-

vics I., u., Mátyás K., u., Mérnök u., Mikes K., 

u., Miklós u Mikszáth K., u., Munkácsi M., u., 

Nagy L., u., Orvos u., Ölyv u., Pacsirta u., Pál 

u., Papagáj u., Páva u., Pelikán u., Péter u., 

Petőfi S., u., Pintyőke u., Rákóczi F., u., Rimi-

nyáki út, Ruca u., Sándor u., Sárgarigó u., Sas 

u., Seregély u., Sirály u., Sólyom u., Stiglic u., 

Szajkó u., Szalonka u., Szárcsa u., Szarka u., 

Szent István út,  Szent László tér, Taksony u., 

Tanár u., Tanácsos u., Technikus u., Tervező 

u., Thököly I., u., Tisztviselő u., Titkár u., Tol-

mács u., Tollnok u., Tompa u., Tó u., Töhötöm 

u., Tudós u., Turul u., Túzok u., Ügyész u., 

Ügyvivő u., Vadkacsa u., Vadlúd u., Varjú u., 

Velencei út, Vércse u., Vince u., Vöcsök u., 

Vörösmarty M., u., Zámori u., Zoltán u., Zrínyi 

M., u., Zsolt u.,

JANUÁR 22., SZOMBAT, 1.:

Áfonya u., Akácfa u., Almafa u., Alsóerdősor 

u., Alsóvölgyi u., Árnyas u Árvalányhaj u., 

Ászok u., Aszú u., Avar u., Badacsonyi u., 

Bajuszfű u., Bakator u., Barackfa u., Bazsa-

rózsa u., Begónia u., Beléndek u., Bem köz 

Benedek u., Berkenye u., Bikavér u., Bodzafa 

u., Boglárka u., Bogyó u., Bojtorján u., Bokor 

u., Bokrétafa u., Bor u., Borbolya u., Boróka u., 

Borostyán u., Bukszus u., Burgundi u., Búzavi-

rág u., Bükkfa u., Cédrusfa u., Ciklámen u., Cit-

romfa u., Csap u., Csenkesz u., Cseresznyefa 

u., Cserfa u., Cserje u., Csicsóka ui., Csormolya 

u., Csorbóka u., Csopaki u., Dália u., Dercefű 

u., Dinka u., Diófa u., Donga u., Ébenfa u., 

Égerfa u., Eperfa u., Estike u., Ezerjó u., Facélia 

u., Fagyöngy u., Fátyolvirág u., Felsővölgyi 

u., Fenyőfa u., Fenyves köz Fodormenta u., 

Folyondár u., Furmint Fügefa u., Fűzfa u., 

Galagonya u., Georgina u., Gesztenye3fa u., 

Gladius u., Gledícsia u., Gyertyánfa u., Gyopár 

u., Gyömbér u., Gyöngyvirág u., Gyűszüvirág 

u., Haraszti u., Hársfa u., Hárslevelűm u., 

Hordó u., Iparos u., Jávorfa u., Jegenyefa u., 

Juharfa u., Kádár u., Kadarka u., Kályhás u., 

Kármentő u., Kárpitos u., Kéknyelű u., Ké-

ményseprő u., Kerékgyártó u., Köszméte u., 

Kovács u., Kökény u., Kőműves u., Kőrisfa u., 

Körtefa u., Körtefa u., Köszörűs u., Kövező u., 

Lakatos u., Leányka u., Lonc u., Luc u., Lugas 

u., Mahagóni u., Makk u., Málna u., Mandula 

u., Mázoló u., Meggyfa u., Mester u., Mogyo-

rófa u., Moha u., Mókus u., Muskotály u., Must 

Műszerész u., Művezető u., Napszámos u., 

Narancsfa u., Naspolya u., Nyárfa u., Nyírfa u., 

Nyomdász u., Olvasztár u., Oportó u., Otelló 

u., Öntő u., Ötvös u., Pezsgő u., Platánfa u., 

Rekettye u., Ribizke u., Rizling u., Sárfehér u., 

Saszla u., Siller u., Simító u., Somfa u., Somlói 

u., Szamorodni u., Szedő u., Szénégető u., 

Szépilonka u., Szerelő u., Szigetelő u., Szilfa 

u., Szilvafa u., Szilváni u., Szőlő u., Szövő u., 

Szürkebarát u., Takács u., Tárnoki út ( Bajcsy-

Zs., út és az Árvalányhaj u., között) Tekercselő 

u., Tetőfedő u., Tímár u., Tiszafa u., Toboz 

Tokaji Tölgyfa u., Törköly u., Törökbálinti út, 

Tüske Ürmös u., Vájár u., Venyige u., Vésnök 

u., Vincellér u.,

JANUÁR 22., SZOMBAT, 2.:

Ács u., Aggteleki u., Ajnácskő u., Aknász u., 

Aradi u., Aszfaltozó u., Asztalos u., Bádogos 

Bajcsy-Zs út, Bakonyi., Bányász u., Barlang 

u., Bérc u., Betonozó u., Bihari u., Bikszádi u., 

Bognár u., Borszéki u., Börzsönyi u.,, Brassói 

u., Burkoló u., Búvár u., Bükk u., Cserhalmi 

u., Cserhát u., Csigás u., Csillés u., Csiszoló 

u., Csobánci u., Csókakó u., Csúcs u., Csurgói 

u., Daróci u., Daróci u., Darukezelő u., Debrői 

u., Detrekő u., Dévai u., Dévényi u., Drégely 

u., Egervári u., Esztergályos u., Fametsző u., 

Faműves u., Faragó u., Fátra u., Favágó u., 

Fazekas u., Felvici u., Fényező u., Festő u., 

Firtos u., Fogarasi u., Földmérő u., Földmun-

kás u., Fraknó u., Fűtő u., Fuvaros u., Füleki 

Fűrészelő u., Füzérvári u., Gépész u., Hargitai 

u., Hegesztő u., Hegyalja u., Iglói u., Írottkő 

u., Kalotaszegi u., Kárpáti u., Kassai u., Kés-

márki u., Kolozsvári u., Komáromi u., Komlói 

u., Körmöci u., Korompai u., Kőhalmi u., Kő-

szegi u., Krasznahorkai u., Kubikus u., Liptói 

u., Lőcsei út, Mátra u., Mecseki u., Murányi 

u., Naszályi u., Nógrádi u., Orom u., Radnai 

u., Regéci u., Retyezáti u., Rozsnyói u., Salgói 

u., Selmeci u., Somogyvári u., Somoskő u., 

Sóskúti út, Szendrői u., Szigetvári u., Sziklás 

u., Szirtes u., Szovátai u., Tárnoki út (Bajcsy 

–Zs., út és a Kolozsvári utca között) Tátra u., 

Temesvári u., Tömösi u., Tordai u., Torockói 

u., Törcsvári u., Trencséni u., Tusnádi u., 

Ungvári u., Üveges u., Vereckei u., Vitorlás u., 

Vízmosás u., Zengő u., Zilahi u., Zólyomi u.

A következő két szombaton viszik el a fenyőfákat


