
R O V A T C Í M

Kizárták Asztalos Évát  
a Szövetség Érdért frakcióból
A fideszes Bács István valótlan vagyonnyilatkozata mi-

att indult eljárás végére kerülhetett volna pont a január 

14-i közgyűlésen, ám az elmaradt, sőt, a többséget adó 

frakció kénytelen volt napirendre venni saját tagjának, 

Asztalos Évának a kizárását a képviselőcsoportból. 

Hétfőn született meg a döntés.

CIKKÜNK A 3. OLDALON  

Ezt tehetjük a hulladékkal 
fűtőkkel szemben
„Tapasztalja-e, hogy a környezetében sűrű füst száll fel a 

kéményekből?” – tette fel a kérdést interneten elérhető 

kérdőívben az Érdlakó blogportál csapata, amire a válasz-

adók majdnem 75%-a igennel válaszolt. A kérdezők arra is 

kíváncsiak voltak, ki mit tesz, tenne és javasolna, hogy a 

városunkat beborító mérgező homály oszladozzék.

CIKKÜNK A 6–7. OLDALON 

A Papi földekre továbbra is 
tilos kutyát bevinni!
Amikor hétvégén Kornélék kisfia ismét szembetalálta 

magát egy kutyával, és a szülei jelezték a gazdinak, 

hogy tilos kutyát behozni a területre, ő felháborodva 

közölte velük, ha nem tetszik, távozzanak. Tudja, hogy 

tilos kutyát bevinni a Papi földekre, de úgyse küldi ki 

őket senki.

CIKKÜNK A 4. OLDALON 

Az agglomerációs települések és a főváros közti 

együttműködés, illetve a jó életminőség biztosítá-

sának fontosságáról beszélt Csőzik László polgár-

mester azon a sajtótájékoztatón, amit a Magyar 

Önkormányzatok Szövetsége elnökségi ülését 

követően tartottak Érden január 13-án. Az esemé-

nyen részt vett Karácsony Gergely főpolgármes-

ter, Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt és Géme-

si György MÖSZ-elnök is. CIKKÜNK A 2. OLDALON
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Az agglomerációnak és a fővárosnak 
össze kell fognia

2022. január 19. 

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 3. szám

7. OLDAL 10. OLDAL

Zöldjárat
Itt a zöldjárat éves gyűjtési ütem-

terve! Április 2-án kezdi el a zöldhul-

ladék gyűjtését az Érd és Térsége 

Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

Foci
Pazar gólokkal győzte le 4–2-re az 

NB III Közép csoportjában szereplő 

Gerjeni SK-t az Érdi VSE labdarúgó-

csapata.

A Médiacentrum ügyfélfogadása – a 
járványhelyzet miatt – ideiglenesen szüne-
tel. A felületeinken megjelentetni kívánt 
hirdetéseket online fogadjuk, a hirdetes@
erdmediacentrum.hu címen. Bővebb in-
formációkért hívja Rátky Zsuzsát a +3623 
330 156-os, vagy a +3620 911 6813-as 
számot, vagy írjon a fenti e-mail-címre. 

5. OLDAL

Gallyazás
Arra kérünk minden érintett érdit, 

hogy január 26-án, szerdán reggel 

7.30-ig autóikkal szíveskedjenek a 

Béke téri parkoló területét elhagyni.
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A sajtótájékoztatón Csőzik László 

vázolta a helyzetet, amivel 

azoknak az agglomerációs 

önkormányzatoknak kell szem-

besülniük, ahová az elmúlt két 

évben nagy számban költöztek 

ki az (elsősorban gyermekes, 

fiatal) családok. Mint mondta, 

ez nagy öröm, ugyanakkor a 

településeknek gondoskodniuk 

kell a bölcsődékről, óvodákról, 

iskolákról, egyéb önkormány-

zati szolgáltatásokról. Példa-

ként említette Érdet, amelynek 

lélekszáma az elmúlt két évben 

68-ról 75 ezerre duzzadt, ezzel 

előlépett Magyarország tizedik 

legnagyobb vidéki városává. 

Érdnek ugyanakkor nincs nagy 

ipara, a helyi bevételek alacso-

nyak, és ez igaz a régió több 

más agglomerációs településé-

re is.

„Kezelhetetlen a helyzet. 

Az emberek özönlenek, és a 

társasházépítők az egyetlenek, 

akik profitálnak a dologból, 

és átalakítják Érd kertvárosias 

karakterét” – jegyezte meg a 

polgármester, hangsúlyozva: a 

városvezetés elhatározta, hogy 

szembemegy ezzel a tendenci-

ával – ahogy ezt már több tele-

pülés is tette –, és új helyi építési 

szabályzatot alkot.

Csőzik László beszélt arról 

is, hogy a településhatároknál 

nem állnak meg a gondok, 

más városok is ugyanazokkal a 

kihívásokkal küzdenek. Szeret-

nék, ha a főváros, a kerületek és 

az agglomerációs települések 

összefognának, és az együtt-

működés lehetőségét keresnék, 

ugyanakkor megtartanák a helyi 

identitást is:

„Érd vonatkozásában fel nem 

merülhet az, hogy Budapest 24. 

kerülete legyen. Önálló telepü-

lésként, karakterrel és imázzsal 

megyünk tovább. Szeretnénk 

önálló intézményeket, például 

egy színházat, de addig, amíg 

Érden minden második utca 

földút, ilyen kérdéseket nem 

lehet értelmesen feltenni.”

Mint mondta, az ülésen egyet-

értettek abban, hogy létezik 

olyan, hogy agglomerációs 

politika, és ez most meg is fog 

jelenni a magyar belpolitikában:

„Szövetségben megyünk to-

vább, és az a cél, hogy kiaknáz-

zuk az együttműködésben rejlő 

lehetőségeket, és megerősítsük 

azt, hogy ebben a régióban 

ugyanolyan jó életminőségben 

lehet élni, mint amilyenben a 

fővárosból kiköltözők korábban 

éltek Budapesten. Egységes, jó 

társadalmat építünk az agglome-

rációs településeken.”

*

Karácsony Gergely, a MÖSZ 

társelnöke, Budapest főpolgár-

mestere hangsúlyozta, jelentős 

folyamat indult el akkor, amikor 

a MÖSZ keretein belül a főváros 

és az agglomerációs települések 

elkezdtek közösen gondolkodni, 

hiszen számos közös problémá-

juk van, amire külön-külön nem 

fognak választ találni:

„Például arról, hogy a kö-

zösségi közlekedés regionális 

szintű újra-, valamint a fontos 

közszolgáltatások átgondolásá-

val hogyan tudunk olyan régiót 

létrehozni, amiben a települések 

őrzik identitásukat, saját érdeke-

iket képviselik, mégis megtalál-

ják a közös megoldásokat arra, 

hogy a régió élhetővé váljon és 

az is maradjon. Körülbelül har-

minc éve nem sikerült megug-

rani a politikának azt a nem túl 

magasra tett lécet, hogy legyen 

közös gondolkodás Budapest és 

agglomeráció viszonylatában. 

Elődeink nem érezték, hogy ez 

a főváros érdeke lenne. Én ezt 

másképp gondolom. Magyar-

ország szíve az agglomeráció 

és Budapest: közel hárommillió 

ember otthona, a magyar gazda-

ság és társadalom meghatározó 

régiója. Az a dolgunk, hogy 

olyan partnerséget alakítsunk 

ki, amely az agglomerációs 

önkormányzatok és a következő 

kormány együttműködésére 

épít, és újragondolja azokat a 

kérdéseket, amelyeket az elmúlt 

harminc évben a szőnyeg alá 

sepertünk és nem oldottunk 

meg. Ebben az általam vezetett 

Budapest partner kíván lenni, 

egy az egyenlők között.”

Karácsony Gergely azzal zárta 

szavait, hogy olyan kormányra 

van szükség, ami nem csonkol-

ni akarja Budapestet, hanem 

a főváros és az agglomeráció 

érdekében ennek a háromolda-

lú partnerségnek egyik fontos 

szereplőjévé válhat:

„Jövő áprilisban egy ilyen kor-

mánnyal szeretnénk folytatni azt 

a szakmai párbeszédet, amit ma 

egymás között elkezdtünk.”

*

Márki-Zay Péter, Hódmezővásár-

hely polgármestere, az Egység-

ben Magyarországért közös 

miniszterelnök-jelöltje emlékez-

tetett arra: a MÖSZ korábban 

azt kérte a kormánytól, hogy 

kompenzálja száz százalékban a 

településektől elvont iparűzési 

adót, illetve a minimálbér-eme-

lés fedezetét teremtsék elő és 

adják oda a városoknak, a közös-

ségi közlekedés területén elvont 

pénzeket szintén adják vissza, 

és kompenzálják az önkormány-

zatok számára az energiaárak 

növekedését is: 

„Egyelőre csak a minimálbér-

emelés közvetlen kompenzálá-

sára van ígéret. Ha a kormány 

nem biztosítja a 23 megyei jogú 

város szolgáltatásainak fenntar-

tását legalább azon a szinten, 

ahogy eddig volt, a következő 

kormánynak kell megtennie. A 

következő kormány pedig nem 

csak kompenzálni fogja a váro-

soktól elvett bevételeket, nem-

csak visszaadja azokat a jogkörö-

ket, intézményeket, amelyeket 

tudatosan leépítettek az elmúlt 

12 évben, de partnerként tekint 

majd a megyei jogú városokra és 

minden önkormányzatra. Hely-

reállítjuk az önkormányzatok 

függetlenségét. Nem azt kérjük 

tőlük, hogy a kormányt képvi-

seljék a lakosokkal szemben, ha-

nem hogy az eredeti hivatásukat 

betöltve, a lakosságot, a magyar 

embereket képviseljék, akár a 

kormánnyal szemben is.” 

*

Gémesi György, a MÖSZ elnöke, 

Gödöllő polgármestere szintén 

az elvonásokról és az önkor-

mányzatok anyagi helyzetéről 

beszélt. Mint hangsúlyozta: 

kevesebből nem lehet többet 

adni.

„Bármennyire igyekszünk 

megszorítani a saját költségve-

tésünket, beforgatni minden tar-

talékot, nem elég a pénz. Éppen 

ezért a MÖSZ újra a kormányhoz 

fordul, és kezdeményezi az Ön-

kormányzatok Nemzeti Együtt-

működési Tanácsának azonnali 

összehívását.”

Hozzátette: tájékozódott 

Schmidt Jenőnél, a Települési 

Önkormányzatok Országos Szö-

vetségének elnökénél, aki egyet-

ért e javaslattal, és csatlakozik a 

kezdeményezéshez: „Ezen a fó-

rumon el tudjuk majd mondani, 

hogy már nem kompenzációról, 

hanem önkormányzati konszoli-

dációról van szó.”

erdmost.hu

P A R T N E R E K

Az agglomerációnak és  
a fővárosnak össze kell fognia 
Az agglomerációs települések és a főváros közti 

együttműködés, illetve a jó életminőség biztosításá-

nak fontosságáról beszélt Csőzik László polgármes-

ter azon a sajtótájékoztatón,amit a Magyar Önkor-

mányzatok Szövetsége elnökségi ülését követően 

tartottak Érden január 13-án. Az eseményen részt 

vett Karácsony Gergely főpolgármester, Márki-

Zay Péter miniszterelnök-jelölt és Gémesi György 

MÖSZ-elnök is.
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Honnan volt Bács István alpol-

gármesternek 71,5 millió forint-

ja, hogy kölcsön adjon saját, 

egyszemélyes cégének, és ezt 

miért nem írta bele nyilvános va-

gyonnyilatkozatába? - tette fel a 

kérdést Tetlák Örs, a Szövetség 

Érdért frakció önkormányzati 

képviselője még tavaly nyáron, 

majd kezdeményezett eljárást a 

fideszes politikus ellen.

„Az eljárás majd’ fél évig 

húzódott, a közgyűlés illetékes, 

Asztalos Éva vezette bizottsága 

Tetlák júliusi indítványát októ-

berben kezdte vizsgálni. Már 

azt sem értettük, miért kellett 

ennyit halogatni, de a frakci-

ónk örült annak, hogy végre 

szembesítik Bács Istvánt azzal, 

hogy nem teljesítette törvényes 

kötelezettségét” – mondta az 

előzményekről Lengyel Péter 

frakcióvezető. A Jogi és Közbiz-

tonsági Bizottság első körben 

azt állapította meg, hogy Bács 

István vagyonnyilatkozata 

valótlan.

Nem ez volt az első eset, hogy 

Bács nem adott valós képet 

vagyoni helyzetéről, mondja 

Lengyel Péter, holott közszerep-

lőként, az adófizetők pénzéből 

díjazásban részesülő politi-

kusként ez kötelessége lenne. 

2019-re vonatkozó nyilatkozatá-

ba például nem írta bele, hogy 

a lakását bérbe vette az önkor-

mányzat egyik cége, és ebből 

milliós bevétele származott. A 

tavaly őszi vizsgálat során javí-

totta 2020-as nyilatkozatát, de a 

fentebb említett kölcsön teljes 

összegét ebbe sem írta bele.

Mindezért a Szövetség Érdért 

frakciója január 14-én a rendkí-

vüli közgyűlés elé akarta vinni 

az ügyet, hogy az érdiek által 

választott képviselők összefér-

hetetlenségi eljárás keretében 

döntsenek arról, elfogadható-e 

Bács István magatartása, és 

szavazzanak arról, maradhat-e 

ezek után képviselő a fideszes 

politikus. A döntést az Asztalos 

Éva vezette bizottság indítványa 

alapján lehetett volna meghozni, 

de az múlt hétfői ülésén nem 

támogatta Bács mandátumának 

megszüntetését. Erről Asztalos 

Éva a Facebook-oldalán azt írta: 

„A jogszabály az jogszabály. 

A Jogi Bizottság dolga ponto-

san az, hogy a jogszerűséget 

fenntartsa. Az előterjesztés arról 

szólt, hogy az összeférhetetlen-

ség megállapításának törvényi 

feltételei nem állnak fenn. Ezt 

az előterjesztést visszavontam, 

mert a törvény alapján a bizott-

ság ilyen tartalmú döntéséről a 

Közgyűlésnek nem kell határoz-

nia. A Jogi és Közbiztonsági Bi-

zottságnak a jogszabályok alap-

ján kell eljárnia, és nem dolga 

politikai döntések meghozatala! 

A képviselői eskünk is ezt kívánja 

meg. A bizottság 5 igen és 1 nem 

szavazattal úgy döntött, hogy 

nem áll fenn az összeférhetet-

lenség! A bizottság álláspontja 

egyértelmű volt.”

Csakhogy a frakció jogászokat 

is bevonva a múlt héten átvizs-

gálta a vonatkozó törvényeket 

és arra jutott: a választott 

képviselők mondhatják ki a 

végső szót, nem pedig a bizott-

ság, ahol a külsős tagok nem 

választottak, hanem delegáltak. 

Azaz, a képviselők döntési jogát 

nem lehet elvonni, ők akár felül 

is írhatják a bizottság álláspont-

ját. Az ügy azonban váratlan 

fordulatot vett, amikor nem 

sokkal a péntek esti közgyűlés 

előtt Asztalos Éva mindenki 

meglepetésére visszavonta a 

bizottság indítványát, így nem 

volt mit módosítani, nem volt 

miről szavazni. SMS-ben kel-

lett az utolsó percben lefújni 

a közgyűlést. „Frakciónk nagy 

többsége úgy látja, ezt nem 

tehette volna meg önhatalmú-

an, a visszavonásról meg kellett 

volna kérdeznie a bizottságot, 

ráadásul elvette a közgyűléstől 

a lehetőséget, hogy egy ilyen 

fajsúlyú ügyben maga dönthes-

sen. Mindezt úgy, hogy közben 

lejárt az összeférhetetlenségi 

eljárás határideje. A július óta 

tartó ügy furcsa fordulatait látva 

nem tudok másra gondolni, mint 

hogy Asztalos Éva a hazugságon 

kapott, a 2019 előtti időszakban 

zavaros, kartellgyanús, a várost 

megkárosító botrányokhoz 

köthető fideszes Bács Istvánt 

védi. Ha nem így lenne, nem 

tekerte volna ki a döntés jogát 

a választott képviselők, köztük 

a Fidesz képviselőinek kezéből. 

Ezért elvesztette a bizalmunkat” 

– mondta Lengyel Péter. 

A tizenegy tagú frakcióból tí-

zen voksoltak (Asztalos Éva nem 

szavazott). „Kilenc igen, egy 

tartózkodás mellett úgy döntöt-

tünk, hogy a frakcióból kizárjuk 

Asztalos Évát” – tájékoztatott 

a hétfő esti ülés után a frak-

cióvezető, aki elmondta azt is: 

Asztalos Éva az ülés elején (még 

a képviselőcsoport tagjaként) 

tett egy javaslatot a frakció-

vezető visszahívásáról. Ezt is 

megtárgyalták a képviselők, de 

a kilenc voksoló közül nyolcan 

továbbra is bizalmat szavaztak 

Lengyelnek. 

Mivel Asztalos Éva korábban 

kilépett a Demokratikus Koalíció-

ból, eddig is független képviselő 

volt, és az is marad, de a mostani 

döntés nyomán a várost vezető 

frakciónak nem lesz tagja. Hogy 

a bizottságok munkájában hogy 

vesz majd részt, arról nem szüle-

tett most döntés.

„Ebben a kérdésben a közgyű-

lés határozhat. A megfelelő idő-

ben az esetleges változtatásokra 

szóló javaslatokat megtesszük 

majd” – tette hozzá a frakcióve-

zető.

Az ügyet kirobbantó Tetlák 

Örs szerint a vagyonnyilatko-

zattal és az összeférhetetlen-

séggel, illetve méltatlanság-

gal kapcsolatos szabályozás 

szándékoltan kesze-kusza, és 

számos olyan pontja van, amely 

többféleképp értelmezhető. 

„Nagyon sajnálom, hogy ennek 

a következménye az Asztalos 

Éva és a frakció többi tagja 

közötti szakítás lett. Ami pedig 

az alapkérdést illeti: ha lesz 

egy olyan grémium, amelynek 

hatásköre, hogy kimondja az 

összeférhetetlenséget, akkor 

Bács Istvánt megfosztjuk a 

mandátumától. Hozzáteszem, 

a jogi bizottságnak még csak 

az összeférhetetlenséget sem 

kellett volna kimondania ahhoz, 

hogy megtaláljuk a jogi utat az 

eljárás folytatásához, és akkor 

Magyarország történetében 

először végigmehetett volna 

egy összeférhetetlenségi eljárás 

egészen odáig, hogy közgyűlési 

döntés születik róla. Ezt akadá-

lyozta meg Asztalos Éva.” 

Tetlák Örs egyébként a Bács-

ügyben feljelentést tett ismeret-

len tettes ellen.

erdmost.hu

A MÖSZ elnöksége a csütör-

töki érdi ülésén tárgyalta meg 

ezeket a javaslatokat, és arra a 

megállapításra jutott, hogy az 

az ajánlat, amelyet Banai Péter 

Benő, a Pénzügyminisztérium ál-

lamháztartásért felelős államtit-

kára Szita Károlynak, az MJVSZ 

elnökének tett – azaz, hogy 

fenntartják az idén is elmaradó 

iparűzésiadó-bevételek kom-

penzálásának tavalyi rendszerét, 

amely az önkormányzatok je-

lentős részének komoly érvá-

gást jelentett már 2021-ben is, 

továbbá hogy a minimálbér és a 

garantált bérminimum emelésé-

vel összefüggő többletterheket 

kész a központi kincstár fedezni 

– nem elégséges.

A kormány javaslata alapján úgy 

tűnik, az önkormányzati szektor 

nem kap majd érdemi, rendszer-

szintű segítséget a drasztikus 

energiaár-emelkedés hatásainak 

kezelésében. Továbbra sem 

világos, hogy sor kerül-e gyermek- 

és közétkeztetésben az önkor-

mányzatok számára nyújtott 

kompenzáció emelésére, hiszen 

az élelmiszerárak növekedése 

miatt megugrottak a szolgáltatás 

szinten tartásához szükséges 

önkormányzati kiadások, a díjak 

emelését pedig megtiltotta a 

kormány. Ahogy a helyi közösségi 

közlekedés finanszírozásának 

kérdései is nyitottak még. Az 

önkormányzatoknál éppen zajlik 

a 2022-es költségvetések előkészí-

tése, de az már most látszik, hogy 

a kormányzati elvonások, a bevé-

teli és kiadási oldalon is jelentke-

ző jelentős plusz terhek rendkívül 

súlyos helyzetbe hozzák a magyar 

településeket. Ezért a MÖSZ 

elnöksége azon az állásponton 

van, hogy már nem kompenzáció-

ra, hanem egyenesen az önkor-

mányzatok konszolidációjára van 

szükség, ezért kezdeményezi 

a belügyminiszternél az Önkor-

mányzatok Nemzeti Együttmű-

ködési Tanácsának összehívását. 

Ebben a MÖSZ számít a többi 

önkormányzati szövetség támo-

gatására. A MÖSZ egyébként már 

dolgozik egy olyan jogi keret-

rendszer kialakításán, amelyet az 

április 3-i országgyűlési választá-

sokat követően felálló új kormány 

asztalára kíván letenni.

Csütörtökön sor került a MÖSZ 

Budapesti Agglomerációs Tago-

zatának szakmai találkozójára 

is, amelynek keretében előadást 

tartott Érd Megyei Jogú Város 

polgármestere, dr. Csőzik László 

és Budapest főpolgármestere, a 

Szövetség társelnöke, Karácsony 

Gergely is.

erdmost.hu

F R A K C I Ó

Az Önkormányzatok 
Nemzeti Együttműködési 
Tanácsának összehívását 
kéri a MÖSZ
Elfogadhatatlannak tartja a Magyar Önkormány-

zatok Szövetsége az eddig nyilvánosságot látott 

javaslatokat, amelyeket a kormány tett reagálva a 

Megyei Jogú Városok Szövetsége által kidolgozott, 

a hazai önkormányzatok kompenzációját célzó 

koncepcióra.

Kizárták Asztalos Évát  
a Szövetség Érdért frakcióból
A fideszes Bács István valótlan vagyonnyilatkozata 

miatt indult eljárás végére kerülhetett volna pont 

a január 14-i közgyűlésen, ám az elmaradt, sőt, a 

többséget adó frakció kénytelen volt napirendre 

venni saját tagjának, Asztalos Évának a kizárását a 

képviselőcsoportból.
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A tizenhat kilométeres, Érd 

legmagasabb pontjától a leg-

mélyebbig ereszkedő Leven-

Dunát novemberben adták át. 

Hányadik túraútvonala ez a 

városnak?

Az első, ugyanis Érdnek eddig 

nem volt hivatalos, országos há-

lózatba bekötött túraútvonala. 

Miért volt szükség erre? 

Hiszen kijelölés nélkül is le 

tudunk sétálni a Dunához.

A legfontosabb cél az volt, 

hogy a lakosságot a közvetlen 

közelünkben lévő természeti 

értékek felé tereljük. Szálljunk ki 

az autónkból, és lépjünk ki a ter-

mészetbe! Azzal, hogy létrehoz-

tuk a LevenDunát, tervezhetővé 

is tettük a kirándulást. Egy-egy 

séta úgy válhat programmá, 

ha van célja, vannak állomásai. 

Van egyébként még egy nem 

titkolt célom: szeretném, ha 

minél többen megismernék és 

felismernék a szarmata, avagy 

lajtamészkőt, amiből a fővárosi 

középületek jelentős része – a 

budai Vártól kezdve a Parla-

menten át az Operáig – épült. 

Ez a fajta mészkő a környéken 

mindenhol megtalálható, és a 

jövőben tájékoztató táblákkal 

szeretnénk erre felhívni a látoga-

tók figyelmét. 

Várhatók egyéb fejlesztések 

is?   

Igen, 8-10 tematikus pihenő-

helyet tervezünk kialakítani, 

részben azért, hogy bemutassuk 

az éppen látható természeti 

értékeket, részben pedig hogy 

legyen egy-egy pad, ahol meg 

lehet pihenni, gyönyörködni a 

tájban. És nem maradhatnak el a 

tájékoztató táblák sem. Hármat 

már legyártattunk – ezeket a bia-

torbágyi szakaszon helyezzük ki 

–, az Érd-Sóskúti fennsík flóráját, 

faunáját és geológiáját fogja 

bemutatni. Amint az időjárás 

megenyhül, kihelyezzük ezeket, 

ahogy a Natura 2000-es táblákat 

is. Ami a további fejlesztést illeti, 

örömmel fogadjuk a lakosság 

javaslatait is.

Az, hogy a települési értéktár-

ba is bekerült a LevenDuna, 

ad valami plusz ismertséget, 

védettséget? 

Ritka pillanat, hogy egy adott 

érték szinte a megszületését 

követően bekerüljön az érték-

tárba. Nagyon köszönjük az 

értéktárbizottság bizalmát. Ez 

nem csak egy gesztus, hiszen 

erősíti a lokálpatriotizmust, 

elismerést és ismertséget jelent. 

Jó lenne, ha az itt élők nemcsak 

az autóutakat és az autópályá-

kat, hanem ezt a túraútvonalat is 

megismernék, bejárnák. Azáltal, 

hogy bekerült az értéktárba, a 

LevenDuna fontos része lett a 

„genius loci”-nak, azaz „ hely 

szellemének”. Fontos még meg-

említenem, hogy a túraútvonalra 

nemcsak mi lehetünk büszkék: 

kialakításában közreműködött 

a Magyar Természetjáró Szövet-

ség. Az útvonal kijelölésben, a 

jelek felfestésében a Budapesti 

Természetbarát Sportszövetség 

segített. Ezúton is köszönjük 

mindenkinek a támogatást, a 

részvételt.

Benet Erzsébet
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Zádori Henrietta (a Szikra Te-

hetséggondozó Egyesület elnö-

ke) az eset miatt annyira fel volt 

dúlva, hogy arra kért, inkább 

párjával, gyermeke édesapjával 

beszéljek. Hogy jobban értsük a 

problémát, Kornél azzal kezdte, 

az autizmussal élők nem bírják 

a hirtelen zajokat, a hangzavart, 

az ő kisfiúk is nagyon fél a ku-

tyaugatástól. Sétálni is csak úgy 

tudnak, hogy visznek egy fül-

védőd, ami tompítja a zajokat, 

de újabban a gyermek nem is 

hajlandó kimenni az utcára emi-

att. Éppen ezért örültek, amikor 

rátaláltak a Papi földekre és 

látták, ki van írva, hogy kutyát 

nem szabad bevinni, gondolta-

ák, így nyugodtan tudnak majd 

sétálni.

Kornél elmondta, a tiltótábla 

ellenére már korábban is talál-

koztak kutyásokkal, sőt sokan 

el is engedik a kutyákat, hadd 

szaladjanak 

„Már többször szóvá tettük 

a gazdiknak, hogy nem szabad 

kutyát behozni a Papi földekre, 

de általában az a válasz, hogy 

»más is behozza«, vagy »már 

épp kifelé tartunk«, vagy épp az, 

hogy miért szólok én bele.”

Amikor hétvégén Kornélék kis-

fia ismét szembe találta magát 

egy kutyával, és a szülei jelezték 

a kutya gazdájának, hogy tilos 

kutyát behozni a területre, a 

gazdik felháborodva közölték 

velük, ha nem tetszik, távozza-

nak ők. Tudják, hogy tilos kutyát 

bevinni, de úgyse küldi ki őket 

senki. 

A szülők úgy döntöttek, a Köz-

terület-felügyelethez fordulnak. 

Fel is hívták őket, de érdemi 

választ nem kaptak, és ott 

tartózkodásuk ideje alatt nem 

érkeztek ki a helyszínre.

„Nem szeretnénk előjogokat, 

csak szeretnénk, hogy legyen 

egy hely, ahol mi is sétálhatunk. 

Azért nem járunk a Duna-partra, 

ment tudjuk, hogy ott renge-

teg a kutya. Megértjük, hogy a 

kutyáknak is szükségük van a 

mozgásra, ezzel nincs is baj, de 

ha van egy hely, ahova tilos be-

vinni kutyát, akkor legalább ezt 

a helyet hagyják meg nekünk” – 

fogalmazott Kornél.

Az eset kapcsán László Ferenc, 

az érdi Polgármesteri Hivatal 

kommunikációs vezetője sajtó-

megkeresésünkre a következő 

választ adta:

„A Városrendészeti Csoport 

és az Érdi Közterület-fenntartó 

Intézmény az adott ügyben hi-

vatalos bejelentést nem kapott, 

de a sajtómegkeresés nyomán a 

városvezetés informálódott, és 

úgy döntött, lépéseket tesz an-

nak érdekében, hogy ilyen ese-

tek lehetőleg ne fordulhassanak 

elő a jövőben. Ennek érdekében 

jobban odafigyelünk a lakos-

ság tájékoztatására, több tiltó 

táblát fogunk kihelyezni, illetve 

a Papi földeken rendszeresen 

megforduló városrendészek 

ahogy eddig, úgy a jövőben is 

határozottan jelzik az állatok 

gazdáinak, hogy inkább a közel-

ben lévő Sárd utcában található 

kutyafuttatóban sétáltassák 

kedvenceiket. Ugyanis a Papi 

földekre továbbra is tilos kutyát 

bevinni. De arra kérjük majd a 

hétvégente az érdi városliget-

ben tevékenykedő polgárőrö-

ket is: jelezzék ők is ezt az ebek 

gazdáinak.

Illetve ez úton, a médián ke-

resztül is kérjük a lakosság segít-

ségét: kérjük őket, ne vigyék be 

a kedvenceiket a Papi földekre, 

mert ez nemcsak tilos, hanem az 

ott sportoló, pihenő érdi polgá-

rokat, családokat, az ott játszó 

gyerekeket ez zavarja.”

SZ.R.N.

A Papi földekre továbbra is  
tilos kutyát bevinni!
Nemrég ismét egy facebook-bejegyzés borzolta a 

kedélyeket az egyik érdi csoportban. Zádori Hen-

rietta párjával és autista kisfiúkkal sétált a Papi 

földeken, ahová tilos kutyát bevinni, és ahonnan 

végül nekik kellett távozniuk a kutyások miatt.

Tetőtől talpig Érden
agyon sok mindenre büszkék lehetünk 
városunkban. Emberekre, tettekre, épített 
és természeti környezetre, a paletta sze-
rencsére igen széles. Az Érdi Települési 

Értéktár is évről évre bővül: legutóbb decemberben 
regisztráltak új városi értékeket. Köztük volt a nemrég 
átadott LevenDuna is. A javaslattevő Palkó Zsolt klí-
mavédelmi és zöldváros-fejlesztési biztossal beszélget-
tünk arról, miért is olyan különleges ez a túraútvonal.
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

z Érd és Térsége Mentőszol-

gálatáért Alapítvány azzal a 

céllal alakult mintegy két és fél 

esztendeje, hogy a helyi mentőállomás 

munkáját segítse. Soha jobb időzítést: 

pár hónapja működött a civil szervezet, 

amikor kitört a koronavírus-járvány, és a 

mentősöknek még nagyobb szükségük 

volt a támogatásra. 

„Az elmúlt egy évben olyan eszközöket 

tudtunk beszerezni és olyan fejlesztéseket 

vittünk véghez, amik hosszú évek munká-

jába teltek volna, ha nincs az alapítvány. 

Csak hogy a legutolsó projektünket említ-

sem: az Országos Mentőszolgálat finanszí-

rozásával, szervezetünk kezdeményezésé-

re a komplett villanyhálózatot újrahúzták 

a negyvenéves érdi épületben. Ez nagyon 

nagy szó” – emelte ki Kőszegi Béla, a civil 

szervezet alapítója, aki szeretné újjávará-

zsolni a negyvenéves épületet.

Ami a tavalyi esztendőt illeti, a régi, kor-

szerűtlen mentőállomás több tekintetben 

megújult az alapítvány közbenjárásával: 

felújították a járdát, lefestették a kerí-

tést, automatizált garázskaput szereltek 

fel (ennek rendszeres karbantartását is 

az alapítvány finanszírozza). Műgyanta 

burkolatot kapott a garázs és a mosóhe-

lyiség (ezeket csempézték, illetve kifes-

tették). Őrző monitort szereztek be az 

egyik mentőautóra, úgynevezett Raptor 

ollókat vásároltak, női öltözőszekrényt 

vásároltak, korszerűsítették a fűtést, és 

klímaberendezéseket is kapott az állo-

más. Összességében ezek az eszközök, 

tárgyak, valamint az elvégzett munka 

húszezer forint értékben gazdagította a 

mentősöket, ezt azonban, mint Kőszegi 

Béla hangsúlyozta, nehéz számszerűsíte-

ni, hiszen sokan ingyen segítettek építő-

anyaggal vagy azzal, hogy elengedték a 

munkadíjat.  

„Meg kellett küzdenünk a túlterheltség-

gel is, hiszen a koronavírus-járvány miatt 

háromszáz százalékon teljesítünk. Ne 

felejtsük el, hogy minden Covid(gyanús) 

esethez beöltözve mentek, mennek ki a 

kollégák, és az autót is fertőtleníteni kell. 

Ez nagy terhet rótt a mentősökre. Ami 

pedig az alapítványt illeti, a fentebb felso-

roltakon kívül jelentős energiát fektetünk 

a háttérmunkába is, hiszen az ötletek 

megvalósítása mögött többhavi erőfeszí-

tés áll. Nekünk úgy kell terveznünk, hogy a 

felújítások nem akadályozhatják a kivonu-

lást” – hangsúlyozta Kőszegi Béla.

Miután a mentőállomás Covidpontként 

is működik (az orvos ide küldi tesztelni a 

koronagyanús pácienseket), napi kétszáz 

ember fordul meg az épületben. Ahol a 

mintaszűrést végzik, az alapítvány állít-

tatta helyre, így XXI. századi körülmények 

közt tudják fogadni az érdieket. 

Arra a kérdésünkre, hogy az alapítvány 

nélkül hogyan oldanák meg a mentőállo-

más felújítását, Kőszegi Béla csak annyit 

mondott: sehogy. „Ez egy negyvenéves, 

szocreál épület, és ha az alapítvány nem 

lenne, most is pont úgy állna, mint három 

évvel ezelőtt. Most már fényévekre va-

gyunk attól az állapottól. Persze, van még 

teendőnk: a tetőnk beázik, amit meg kell 

oldanunk. Két éve dolgozunk azon, hogy 

a teljes vizesblokkot, illetve az öltözőket 

újjáépítsük. Az engedély megvan, az 

építőanyagot is megkapjuk (a felajánlók 

szándéknyilatkozatait már beszerez-

tük), már csak a gépészet és a kivitelező 

munkadíja van hátra – ez húszmillió forint 

körüli összeg lehet. Amint rendelkezésre 

áll a pénz, megkezdjük a munkát. Egy 

helyi barkácsüzlet vállalta, hogy mindkét 

öltözőbe beépítik majd a szekrényeket. 

Szeretnénk majd kifesteni az állomást – 

ebben ipari tanulók segítettek volna, de a 

Covid miatti szigorítások miatt erre eddig 

ezt nem tudtuk megoldani” – tette hozzá 

Kőszegi Béla.

Bár az alapítványnak (komoly munka és 

összeköttetések révén) sikerül szert ten-

nie olyan felajánlókra, akik munkával vagy 

anyaggal, eszközzel segítenek, anyagi be-

vételük nagyon csekély. Ezen a helyzeten 

segít majd, hogy a lassan hároméves civil 

szervezet várhatóan jogosult lesz az szja 

egy százalékára. Segíthetjük őket azzal 

is, ha részt veszünk a most meghirdetett 

játékukon: Valentin-napi fotózást szervez-

nek szerelmespároknak, hangulatos kö-

rülmények között. A kép árával (kétezer 

forint) a párok az alapítványt támogatják. 

Ráadásul a résztvevők között kisorsolnak 

egy városnézéssel egybekötött sétakocsi-

kázást is. 

(Részletek az alapítvány közösségi oldalán). 

Ádám Katalin

Mentőangyalok
Nem könnyű, de annál aktívabb évet zárt az Érd és Térsége Men-

tőszolgálatáért Alapítvány. A mentősök szocreál, elavult épülete 

a szervezetnek köszönhetően tovább szépülhetett, de most is 

nagy szükségük van a támogatásra, a segítő kezekre.

JANUÁR 22., SZOMBAT, 1.:

Áfonya u., Akácfa u., Almafa u., Alsó-

erdősor u., Alsóvölgyi u., Árnyas u., 

Árvalányhaj u., Ászok u., Aszú u., Avar 

u., Badacsonyi u., Bajuszfű u., Bakator 

u., Barackfa u., Bazsarózsa 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., Búzavirág u., Bükkfa u., 

Cédrusfa u., Ciklámen u., Citromfa u., 

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

Cserfa u., Cserje u., Csicsóka ui., Csor-

molya 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., Folyon-

dár u., Furmint u., Fügefa u., Fűzfa u., 

Galagonya u., Georgina u., Gesztenyefa 

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

u., Gyopár u., Gyömbér u., Gyöngyvirág 

u., Gyűszüvirág u., Haraszti u., Hársfa 

u., Hárslevelű u., Hordó u., Iparos u., Já-

vorfa u., Jegenyefa u., Juharfa u., Kádár 

u., Kadarka u., Kályhás u., Kármentő u., 

Kárpitos u., Kéknyelű u., Kéményseprő 

u., Kerékgyártó u., Köszméte u., Kovács 

u., Kökény u., Kőműves u., Kőrisfa 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., Mogyorófa u., Moha 

u., Mókus u., Muskotály u., Must u., 

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 Árvalány-

haj u. között), Tekercselő u., Tetőfedő 

u., Tímár u., Tiszafa u., Toboz u., Tokaji 

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

Tüske u., 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., 

Bádogosu., Bajcsy-Zs út, Bakonyi u., 

Bányász u., Barlang u., Bérc u., Beto-

nozó u., Bihari u., Bikszádi u., Bognár 

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

u., Burkoló u., Búvár u., Bükk u., Cser-

halmi 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., Eger-

vári u., Esztergályos u., Fametsző u., 

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

u., Fazekas u., Felvinci u., Fényező u., 

Festő u., Firtos u., Fogarasi u., Földmérő 

u., Földmunkás u., Fraknó u., Fűtő u., 

Fuvaros u., Füleki Fűrészelő u., Füzérvá-

ri u., Gépész u., Hargitai u., Hegesztő u., 

Hegyalja u., Iglói u., Írottkő u., Kalota-

szegi u., Kárpáti u., Kassai u., Késmárki 

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

u., Körmöci u., Korompai u., Kőhalmi u., 

Kőszegi 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 (Bajc-

sy-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., Verec-

kei u., Vitorlás u., Vízmosás u., Zengő u., 

Zilahi u., Zólyomi u.

A következő szombaton viszik még el a fenyőfákat

Gallyazás miatt szeretnénk mindazok se-
gítségét kérni, akik a Béke téri parkolóban 
tartják az autóikat, gépjárműveiket. Január 
26-án ugyanis biztonsági okokból – hogy 
a járművekben ne essen kár – az Érdi 
Közterület-fenntartó Intézmény (ÉKFI) a 
gallyazás előtt lezárja a parkolókat.

A gallyazásra azért van szükség, mert az 
ágak több helyen is már elérik az épüle-
teket, könnyedén kárt tehetnek bennünk, 
feltétlenül le kell vágni őket.

A munkálatokkal várhatóan még aznap 
végez az ÉKFI, a tervek szerint az intéz-
mény dolgozói kora délután 16 óráig 
levonulnak a területről, ezt követően a 
parkolók ismét használhatók lesznek.

Ezért arra kérünk minden érintett érdit, 
hogy január 26-án, szerdán reggel 7:30 
óráig autóikkal szíveskedjenek a parkoló 
területét elhagyni. Az önkormányzat a par-
kolókban álló autók tulajdonosait külön, 
a járműveken elhelyezett szórólapokon is 
értesíteni fogja.
A gallyazás kötelessége az önkormányzat 
intézményének, mindenképpen végre 
kell hajtani, ezért a parkolókban hagyott 
autókban, gépjárművekben bekövetke-
zett kárért nem tud az ÉKFI felelősséget 
vállalni.

Együttműködésüket és türelmüket előre 
is köszönjük!

Tisztelt Lakosok,  
gépjármű-tulajdonosok!

Az ÉTH január 22-én szállítja el a kerítések elé kihelyezett kará-

csonyfákat Érd, Diósd, Tárnok és Sóskút településeken. Tárno-

kon 24-én, Sóskúton 29-én viszik el a karácsonyfákat. Íme az 

utcalista.

A
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A kérdőív legfőbb korlátja – 

hogy csak internet-használók 

tölthették ki – egyben az előnye 

is volt: az érdi lakosok által 

látogatott közösségi csoportok-

ban kommentekre is lehetőség 

nyílt. Ezek tartalmilag és hang-

nemüket tekintve is nagyjából 

megegyeznek a cikkünkben 

alább idézett hozzászólásokkal. 

A kérdőív ugyan nem repre-

zentatív, nem is túl széles körű, 

mégis izgalmas. Talán leginkább 

azok töltötték ki, akik a hulladék-

kal fűtést károsnak gondolják, 

és szívesen tennének ellene, 

valamint azok, akiket felháborít 

a hulladékkal fűtőket kérdőívez-

getéssel „zaklatás”.

Tudják, mégis teszik 

– de miért?

A maguk városrészében legna-

gyobb arányban az Ófaluban, 

Tusculánumban, Újtelepen és a 

Vincellérben élő kitöltők tapasz-

talják a levegő szennyezettsé-

gét, legkevésbé a városközpont-

ban, Fenyves-Parkvárosban, 

Érdligeten, Dombosvárosban és 

a Tisztviselőtelepen élők. A leg-

több válaszadót nagyon zavarja 

az égetés, elvétve akad olyan, 

akit nem. Ötödük gondolja úgy, 

hogy a szemetet égető nem 

tudja, hogy tilosban jár. 93%-uk 

tájékozott abban, hogy a lomok 

jelentős részét le lehet adni a 

hulladékudvarban.

A „Mit gondol, milyen veszé-

lyei vannak a hulladékkal tüze-

lésnek?” kérdésre válaszolók 

szerint a legtöbben tisztában 

vannak azzal, hogy a hulladék-

égetés mérgező és egészségká-

rosító (95,7%), több mint 50%-uk 

azonban nem tudja, hogy tönk-

reteheti a tüzelőberendezést. 

Íme, néhány érdekesebb/

jellemző egyéni megjegyzés az 

égetés kockázatairól. 

„Ha nem égethetem el az avart 

és a levágott faágakat, akkor 

előbb-utóbb kivágom a fát. A 

hulladékudvar ezt pont nem 

veszi át.” 

(Valójában az avart és a 
fanyesedéket elszállítja az ÉTH 
havonta egy alkalommal. Eh-
hez a lakosság évi 30 db zöld 
zsákot kap ingyenesen. Aki e 
feletti mennyiséget szeretne 
elszállíttatni, az 422 Ft-ért vá-
sárolhat még zsákokat, amivel 
nem az eszköz, hanem a plusz 
szolgáltatás árát fizeti meg.)

„Élhetetlenné teszi a várost, 

gyakorlatilag sötétedés után nem 

lehet kimenni.”

„Engem mint asztmást, lassan 

megöl.” 

„Ködös időben egyenesen élet-

veszélyes. Főleg ebben a járvá-

nyos időben.”

És persze ezúttal sem hiányoz-

hattak a trollok: „Pont leszarom, 

hogy ki mit éget. Aki azt lesi, hogy 

kinek hogy füstöl a kéménye, ráér 

és unatkozik.”

Az okokat firtató kérdésre 

a válaszadók majdnem fele 

azt felelte, hogy elsősorban a 

szegénység az ok. 27,6% véli úgy, 

hogy inkább a spórolás. A válasz-

adók 14,3%-a szerint égetéssel 

akarják eltüntetni a szemetet. 

Számos egyéni vélemény színez-

te tovább a motivációkat, ilyen 

például a „tudatlanság”, „érdek-

telenség”, vagy az a tévhit, hogy 

„drága a szemét hivatalos leadá-

sa”, „nem viszik el, ha kirakom”.  

(Valójában a háztartások-
ban keletkező lomot évente 
egyszer ingyenesen elszállítják 
a ház elől – 2 m3 /év mennyi-
ségben – kivéve a veszélyes 
hulladékot, autógumiból is leg-
feljebb 4 db-ot. A többi lomot 
ingyenesen átveszik, díjat csak 
az alábbiakért számítanak fel: 
gumiabroncs, kevert építési 
törmelék, képcsöves elektroni-
kai hulladék, veszélyes anyag-
gal szennyezett göngyöleg, 
növényvédő szerek, gyanták, 
festékek.)

„Egyszerűen csak leszarják, 

ahogy a szomszédaim is. Ha új au-

tóra, gépparkra van pénz, akkor 

tüzelőre is lehetne.”

„Többen pénzért engedik, hogy 

hozzájuk lepakoljanak szemetet. 

Ebből kiválogatják az »értéke-

ket«, a többit égetéssel tüntetik 

el.”

„Sok idős esetében ez egy régi 

bevett »takarékos« megoldás, 

macerásnak találják a hulladék 

leadását, vagy nincs autójuk, 

inkább elégetik és ezzel spórol-

nak, de van olyan réteg is, akik 

nem fognak pénzt adni hatékony 

tüzelésért, ha »ingyen« is lehet, 

mindegy mennyire káros.”

„Műanyagot ilyesmit nem 

tüzelek, régi bútorlapot igen, az 

nem tilos.” 

(Valójában a kezelt fa – rak-
lap, bútorlap, lambéria stb. – 
égetése is tilos, mert mérgező 
vegyi anyagok szabadulnak 
föl.)

Ön mit tesz az illegális 

égetés ellen?

A válaszadók 58%-a azt felelte, 

hogy dühös ugyan, de tehetet-

lennek érzi magát. 13,4% azt gon-

dolja, nem az ő dolga cselekedni. 

11,5% szokott szólni a szemét-

égetőknek, 3,3% pedig felhívja 

a 112-t. A sok „egyéb” válaszból 

érzékelhető, hogy a kérdés a 

válaszadók körében indulatot 

váltott ki.

„Nem szeretek feljelentgetni 

senkit, de az illetékes képviselő 

felszólíthatná az ilyen embere-

ket!” 

„A hatóság dolga. Nem lehet 

ezzel becsöngetni idegen embe-

rekhez.”

„Volt, amikor szóltam a pol-

gárőrnek, aki megígérte, hogy 

névtelen bejelentésként intézi. 

Sajnos mégis megtudta az illető, 

hogy én szóltam, és elkezdett 

fenyegetőzni.”

„Jeleztük a polgárőrségnek, 

hogy járjon utána, aztán a végén 

csináltak egy hatósági ellenőr-

zést, de nem lett belőle semmi, 

ugyanúgy égeti a vackait.”

„Nem tudok mit tenni, ha 

odamegyek, akár testi sérelem is 

érhet, a hatósági büntetést pedig 

nem találom jó megoldásnak. 

Van, akit nem hat meg, akinek 

meg nincs pénze tüzelőre, bünte-

tésre se lesz.”

„Tavasszal jeleztük a jegyzőnek, 

a sokadik továbbküldött e-mail 

után a rendőrség a hőségriadó 

közepén megjelent a szomszéd-

nál, bár az udvar tele van szemét-

tel, elhitték bemondásra, hogy 

fenyővel fűt. Semmi változás, a 

határozat végén jelezték, hogy 

legközelebb hívjam a 112-t. Idén 

folytatódik a szeméttel fűtés.”

„A hivatalnak jeleztem, visz-

szajelzett, hogy lehetetlenség 

bizonyítani, majd egymásra 

mutogatás ment.”

„Ezek általában roma emberek, 

félek nekik szólni.”

Hogyan lehetne javítani  

a helyzeten?

A kérdőív készítői által meg-

adott válaszokból többet is 

lehetett választani arra vonat-

kozóan, mi lehetne megoldás 

a problémára. Legtöbben a 

hatóságok tétlenségét kifogásol-

ták (42,7%), illetve a megfelelő 

jogkörrel felruházott környezet-

védelmi hatóságot hiányolták 

(57.1%). A válaszadók csaknem 

fele elégtelennek érezte az 

ismeretterjesztést e témában, és 

helyeselné levegőszennyezett-

séget mérő rendszer kiépítését 

olcsó, a lakosság által is használ-

ható eszközökkel. 

(Érd hat pontján már kihelye-
zett levegőszennyezettség-
mérőket az önkormányzat az 
Érdköve Egyesülettel együtt-
működésben. Mérési eredmé-
nyeiket következő számunk-
ban értékeljük.)

Kell-e civil őrszolgálat?

A kérdezők által felvetett megol-

dási lehetőségek közt szerepelt 

„egy füstfigyelő civil őrszol-

gálat” létrehozása. Meglepő 

módon a válaszadók majdnem 

fele jelezte, hogy valamilyen 

formában részt venne a működ-

tetésében. Tíz százalék anyagi-

lag is támogatná, járőrözni 4,4% 

lenne hajlandó. „Ha jártamban-

keltemben hulladékégetést 

tapasztalok, lefényképezném 

és bejelenteném”, jelezte 34,2%. 

A „nem érint, nem érdekel” 

választ adók aránya is 10% volt. 

Így léphetnénk fel  
a hulladékkal fűtőkkel szemben
„Tapasztalja-e, hogy a környezetében sűrű füst száll 

fel a kéményekből?” – tette fel a kérdést interneten 

elérhető kérdőívben az Érdlakó blogportál csapata, 

amire a válaszadók majdnem 75%-a igennel vála-

szolt. A kérdezők arra is kíváncsiak voltak, ki mit 

tesz, tenne és javasolna, hogy a városunkat beborí-

tó mérgező homály oszladozzék.
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Inkább ez utóbbi csoport ragadtatta magát 

egyedi válaszokra:

„Nem spiclik kellenek, hanem hatósági fellé-

pés.”

„Sokan nem jó kedvükben tüzelnek szeméttel! 

Akik meg azokra vannak kattanva, akik sze-

méttel tüzelnek, már a legkisebb fekete füstre 

ugranak!”

„Nem, mert akkor a fűtési lehetősége csök-

ken.”

„Ez nem jó megoldás, sok esetben olyanokat 

is zaklatnának, akik fával fűtenek, sokan direkt 

jelentgetnék azokat, akikre haragszanak.”

„Ki szeretne egy »házmestervárosban« élni, 

ahol mindenki azt figyeli, mit nem csinál szabá-

lyosan a szomszéd?”

A nép szava

A kérdőív készítői alkalmat adtak általános 

egyéni javaslatok, észrevételek megosztásá-

ra. Ezúttal csak az előremutató javaslatokat 

idézzük:

„Érd(liget)en kevés lehet olyan, aki anyagi 

megfontolásból éget szemetet. Az ismeretter-

jesztés esetünkben nem segítene, csak a szigorú 

ellenőrzés, szankció. A szennyező autókat is leg-

többen csak azért teszik le, mert nem mennek át 

a műszaki vizsgán. Ha lenne egy rendszer, ame-

lyen keresztül bejelenthetném a fekete füstöt 

okádó kéményeket, és tudnám, hogy történik is 

valami (akár egy elrettentő, ügyvéd által aláírt 

felszólítás), akkor aktívan kivenném a részem a 

munkából.”

„Szigorú fellépés kell, a környezetszennyezés 

legyen bűncselekmény, mint a környező orszá-

gokban (pl. Ausztria), ezáltal magasabb bünte-

tési tételek. Drónok segítségével feltérképezni 

és dokumentálni a szennyezett területeket, 

majd a hatóság segítségével az okozókat felelős-

ségre vonni.”

„Legyen újra kötelező a magánszemélyek 

kémény- és tüzelőberendezéseinek tisztítása! Ez 

lehetne egyúttal alkalom az ellenőrzésre.”

„Támogassák a fűtésrendszer korszerűsíté-

sét!”

„Azoknak a folyamatos ellenőrzésével, akik 

mások hulladékának az elszállításával foglalkoz-

nak. Ők égetéssel vagy a külterületekre történő 

kidobással szabadulnak meg a tovább nem 

értékesíthető lomtól.”

„A szociális tűzifa programot meg kéne tolni 

néhány millióval + az igénylő lapot kb. a felére 

redukálni, hogy nyolc általánossal is könnyű 

legyen a kitöltése. Köszönjük a hiánypótló 

kérdőívet, reméljük sikerül változást elérni! Mi 

a saját utcánkban próbálunk tenni ténylegesen, 

már sikerült füstölő szomszédot lebeszélni a 

kezelt fával fűtésről!”

„A nem működő hatóságok, összehangolatlan 

hatáskörök nem elég indok a helyi vezetés sem-

mittevésére. Innovatív megoldásokban szívesen 

együttműködök.”

„A levegő lételemünk, senki nincs felhatalmaz-

va arra, hogy szemétégetéssel veszélyeztesse 

mások egészségét, életét!”

Mihalicz Csilla

A kérdőívet 370-en töltötték ki, az adatgyűj-
tést az Érdlakó csapata végezte, 2021. 11.24 
és 12.14 között. A kérdőíveket Harnos Andrea 
értékelte ki. 

A legtöbb válasz Dombosvárosból érkezett. 
(14.3%, 53 fő) Aránylag sokan válaszoltak 
még Tusculánumból (13,5%), Parkvárosból 
(12.4%), Fenyves-Parkvárosból, Postástelepről 
(9,5%), Érdligetről (8.9%) és Ófaluból (8,3).

A válaszadók kicsit több mint a fele nő. 
A legtöbb kitöltő 35–45 év közötti (31,5%), 
sokan vannak a 46–55 (22,6%) és a 25–35 
éves korosztályból (19%). 

A háztartások többségében van kiskorú 
gyermek. A válaszolók 93,4%-a legalább 
érettségizett.

2022. április 2-án kezdi el a zöldhul-
ladék gyűjtését az Érd és Térsége 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. A gyűjtés 
menete nem változott, zöld, ÉTH-s zsák-
ban bármennyi zöldhulladék kitehető 
az ingatlanok elé. A zsákokat a tervek 
szerint februártól lehet átvenni.

Az Érd és Térsége Hulladékkezelő közös-
ségi oldalán ismertette a zöldjárat éves 
gyűjtési ütemtervét, melynek értelmében 
2022-ben először április 2-án szállítják el a 
zöldhulladékot.

Mint ismert, tavaly augusztusban meg-
változott a zöldhulladék gyűjtési rutinja, 
amely után már nem havi három zsákot 
szállítanak el, hanem bármennyit, ha az 
zöld, ÉTH-felirattal ellátott zsákban van.

A tervek szerint a zsákokat februártól 
osztják ki az előfizetőknek az ÉTH Diósdi 
úti ügyfélszolgálati irodáján (nyitva tartási 
időben H: 8-20-ig Sz: 8-16-ig P: 8-12-ig 
(12:00-12.30 ebédidő)) és a Sas u. 2. szám 
alatti hulladékudvarban (H-P: 8-16-ig). 
Az átvételhez egy NHKV Zrt. számla vagy 
csekk szükséges. Idén egy háztartás ingye-
nesen 30 darab zsákot kap, melyen felül 
további zsákokat is lehet vásárolni.

2022. április 02-től csak és kizárólag 
ÉTH-s feliratú zöld zsákot szednek össze! 
Mind a fekete, mind az egyéb feliratú, nem 
az ÉTH Nonprofit Kft. által kiadott zsák 
kihelyezése illegális hulladék kihelyezésnek 
számít!

A zsákokban KIZÁRÓLAG fű- és lombhul-
ladékot szállítanak!

A zsákokon felül ingatlanonként továbbra 
is 3 köteg gallyat 1 m-es darabokban kö-
tegelve elszállítanak. Tilos fatuskót, törzset 
kihelyezni a kötegek mellé!

2030, Érd, Sas utca 2. szám alatti hul-
ladékudvarunkban a zöldhulladék átvétel 
megszűnt! Lehetőség van évente 200 kg/
ingatlan/év zöldhulladékot leadni térítés-
mentesen a Zöldhatár komposzttelepen. 

Cím: 2030. Érd, Zöldhatár utca nyitva 
tartás: H-P: 7-15-ig. A zöldjárat ideje alatt a 
komposzttelep nyitva tartási ideje: H: 7-19, 
K-P: 7-15 és páratlan hét szombat 9-15 
óráig.

A 2022. évi zöldhulladék  
gyűjtés ütemterve:

2022. április 2., május 7., június 4., július 
2., augusztus 6., szeptember 3., október 
1., november 5.
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., 
Angyalka 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., Barót u., Béga u., Béke tér., 
Béla u., Bella u., Bendegúz 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., Csermely 
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., Etelka u., Éva u., Felső 
u., Felügyelő u., Felvigyázó u., Fogalma-
zó 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., 
Hérics 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.,  Iszalag 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 Kövirózsa u., Krisztina 
u., Kutyavári u., Küküllő u., Külső Római út 
Laborc u., Lajta u., Lakótelep Láp u., Lapály 
u., Latorca Lendva u., Ligetszépe u., Liliom 
u., Lótusz u., Magda u., Malvin u., Mályva 
u., Marcal u., Marcella u., Margaréta 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., Napvirág 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., Rezeda 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., Szalaj-
ka u., Szamos u., Szántó u., Szapári köz 
Szarkaláb u., Száva u., Szegfű u Széles u., 
Szent Mihály tér Szilvia u., Szinva u., Tala-
bor 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.,  

2022. április 9., május 14., június 11., 
július 9., augusztus 13., szeptember 10., 
október 8., november 12.,
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., Martinovics  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., Pa-
pagáj u., Páva u., Pelikán u., Péter u., Petőfi 
S., u., Pintyőke u., Rákóczi F., u., Riminyáki 
út Ruca u., Sándor u., Sárgarigó u., Sas 
u., Seregély u., Sirály u., Sólyom u., Stiglic 
u., Szajkó u., Szalonka u., Szárcsa  Szarka  
Szent István út Szent László tér Taksony 
utca  Tanár u., Tanácsos u., Technikus u., 
Tervező u., Thököly I., u., Tisztviselő u., Tit-
kár u., Tolmács 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.,

2022. április 16., május 21., június 18., 
július 16., augusztus 20., szeptember 
17., október 15., november 19.,
Áfonya u., Akácfa u., Almafa u., Alsóerdő-
sor u., Alsóvölgyi u., Árnyas u Árvalányhaj 
u., Ászok u., Aszú u., Avar u., Badacsonyi 
u., Bajuszfű u., Bakator u., Barackfa u., 
Bazsarózsa 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., Búzavirág 
u., Bükkfa u., Cédrusfa u., Ciklámen u., 
Citromfa u., Csap u., Csenkesz u., Cse-
resznyefa 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., 
Kéményseprő u., Kerékgyártó u., Köszmé-
te 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., Meggy-
fa u., Mester u., Mogyorófa 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.,
2022 április 23., május 28., június 25.,, 
július 23., augusztus 27., szeptember 24., 
október 22.,  november 26.,
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., Földmunkás 
u., Fraknó u., Fűtő u., Fuvaros u., Füleki 
Fűrészelő u., Füzérvári u., Gépész u., Har-
gitai u., Hegesztő u., Hegyalja u., Iglói u., 
Írottkő u., Kalotaszegi u., Kárpáti u., Kassai 
u., Késmárki u., Kolozsvári u., Komáromi u., 
Komlói u., Körmöci u., Korompai u., Kőhalmi 
u., Kőszegi 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., Somogy-
vári 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., Tren-
cséni u., Tusnádi u., Ungvári u., Üveges u., 
Vereckei u., Vihorlát u., Vízmosás u., Zengő 
u., Zilahi u., Zólyomi u.,

Itt a zöldjárat éves gyűjtési ütemterve!
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1929-et írtunk, amikor a tizenkilenc 

esztendős Brunner Erzsébet (Kisfaludy 

Stróbl Zsigmond szobrász tanítvá-

nya) és festő édesanyja, Sass Brunner 

Erzsébet az első világháborút követő 

illúzióvesztettségből, művészi válságból 

menekülve nekivágott a világnak. Útjuk 

első állomása Róma volt. Az anya, aki ér-

deklődött India iránt, levelet írt Rabind-

ranath Tagore költőnek (aki pár évvel 

korábban hosszabb időt töltött Magyar-

országon), amire a költő egy meghívás-

sal válaszolt, így került a két Erzsébet 

Indiába. A szobrásznövendékből itt vált 

festő: elsősorban az emberek érdekel-

ték, Tagoréról több portrét is festett. 

Erzsébet és édesanyja bejárta Indiát, 

alkotásaiknak köszönhetően népszerű-

ség és tisztelet övezte őket. Lefestet-

ték, lerajzolták Mahátma, Szadzsaj és 

Radzsív Gandhit, Erzsébetet pedig jó 

barátság fűzte Indira Gandhihoz.

A világ számos táján ismertté váltak, 

ám Magyarországon csaknem elfeledték 

őket – igaz, a rendszerváltás környékén 

fellibbent a (vas)függöny: Erzsébet több 

képet is ajándékozott a nagykanizsai 

múzeumnak, kiállítása is nyílt, és külön-

féle díjakban, elismerésekben részesült. 

Nevét mégis kevesen ismerik idehaza, 

könyv pedig most először jelent meg az 

életéről:  dr. Lázár Imre India-kutató Sze-

relmem, India című kötetét január 25-én, 

a magyar kultúra napjához kapcsolódva 

mutatják be a Magyar Földrajzi Múzeum-

ban. 

„Mivel 1956-ban Erzsébet kiállt a forra-

dalom mellett, évtizedekig mellőzték őt. 

A jég 1971-ben tört meg, amikor Indira 

Gandhi hivatalos látogatást tett Magyar-

országon mint India miniszterelnöke, 

és ajándékképp Brunner-képet hozott a 

Nemzeti Galériának. Utána már szabad 

volt beszélni róla. Erzsébet soha nem 

tagadta meg a magyarságát, végakarata 

az volt, hogy műveinek a fele Magyar-

országra kerüljön. Múzeumunk is őriz 

tőle két képet, a Germanus-hagyatékkal 

került hozzánk” – mondta lapunknak 

Kubassek János múzeumigazgató, aki 

maga is ismerte Brunner Erzsébetet.

„Először 1987-ben, majd 1996-ban egy 

hosszabb indiai látogatásom során, több 

alkalommal is találkoztam vele. Nem 

mindennapi benyomást tett rám ez az asz-

szony, aki megtanult nemcsak angolul, de 

hindi nyelven is. Egy patinás negyedben 

élt, egyszerű, de szép lakásban. Sok állata 

volt: macskái és egy majma. Teáztunk, és 

közben az életéről mesélt, többek közt 

arról, hogy tudta megfesteni Mahatma 

Gandhi portréját. Gandhi nem hitte, hogy 

őt érdemes lenne megfesteni, megkér-

dezte, mit akar ábrázolni rajta, ami több, 

mint amit egy fénykép adhat? Brunner 

Erzsébet azt válaszolta: én a lelkét is sze-

retném megörökíteni. Gandhi fogadta őt, 

Erzsébet pedig csodálatos képet festett 

róla” – elevenítette fel emlékeit Kubassek 

János. A festőnő találkozott Jacqueline 

Kennedyvel is, aki Erzsébet egyik fest-

ményét magával vitte a Fehér Házba. A 

találkozás pillanatát fotó is megörökíti, 

ami a kötetben is megtalálható.

„Érdemes belelapozni a könyvbe, 

amely csodálatos illusztrációkat tartal-

maz egy olyan nő életútjáról, aki évtize-

deken át a művészet és a kultúra szolgá-

latában élt, és egy világhatalom legfőbb 

vezetőinek bizalmát, barátságát elnyer-

ve dolgozott. Nem mindennapi életrajzi 

biográfia ez a könyv, és a bemutató is 

hasonlóképp érdekes lesz, hiszen itt lesz 

körünkben a szerző, Lázár Imre, akitől 

megtudhatjuk, milyen módszerekkel ku-

tatott, dolgozott, és azt is, hogyan jutott 

el odáig, hogy ez a több mint hatszáz 

oldalas kötet megjelenhessen. Művé-

szettörténeti és történelmi szempontból 

is érdekes ez a könyv, hiszen a gyarmati 

India korát is felvillantja.”

Ádám Katalin

A magyar nő, aki megfestette Gandhit
Lefestette Tagorét is, jó barátságban volt Indira Gandhival, 

Jacqueline Kennedy pedig a Fehér Házban állította ki a képét, 

Magyarországon viszont alig ismerik. Ő Brunner Erzsébet, aki-

nek kalandos és különleges életútjáról most jelent meg egy gaz-

dagon illusztrált kötet. A könyvvel és szerzőjével az érdiek január 

25-én ismerkedhetnek meg a Földrajzi Múzeumban.

Talán nem árulunk el titkot, ha beavat-

juk az olvasót: a két könyv befejező 

gondolata is más. Az új ezekkel a 

szavakkal zárul: „A jó harcot meghar-

coltam, a pályát végigfutottam, a hitet 

megtartottam”.  

Igen, ez Pál apostol leveléből egy mon-

dat. Úgy érzem, ez rám illik. A kötet 

hatvan év verseit, elmélkedéseit, írásait 

tartalmazza. Most, hogy összegyűjtöttem 

és rendezgettem az írásaimat, döbben-

tem rá, hány olyan versem van, ami sem 

a 2018-ban megjelent, sem a mostani 

kötetemben nincs benne. 

Hogyan kezdett el írni?

Tizenhét éves korom óta írok verseket. 

Édesanyám nagyon szerette a költemé-

nyeket, főleg Adyt. Volt egy vaskos kö-

tete, amit vagy ötvenszer végigolvastam 

gyerekkoromban. 

Mégis az orvosi egyetemre ment, nem 

az irodalmi pályát választotta. Miért?

Mivel rengeteget betegeskedtem (aszt-

más lettem egy szamárköhögést követő-

en), nagyon sok orvos ismerősöm volt. 

Először nem vettek fel, pedig kitűnően 

érettségiztem, igaz, magyar irodalom-

ból bukásra álltam. 1956-ban egy évre 

kimaradtam az iskolából, vesekő miatt 

vesevérzésem volt, pont a forradalom 

idején kerültem kórházba. Első versem 

ennek az élménynek a hatására született. 

Visszakanyarodva az iskolára: új irodalom-

tanárunk jött, követelte a négy év anya-

gát, én pedig egy évig, ugye, hiányoztam. 

Kétszer feleltetett a lakásán, elégtelenre 

álltam, végül átengedett, az érettségin 

már mindenből kitűnő lettem. (Ennek 

története a könyvemben is olvasható.) Az 

orvosira azonban, ahogy említettem, csak 

másodjára vettek fel. ’66-ban végeztem 

el az egyetemet, és tíz évre rá, ’76-ban 

kezdem filozófiát hallgatni az estin. Ekkor 

születtek az első elmélkedéseim. 

Kit tekint a mesterének?     

A költészetben Adyt és József Attilát, 

spirituális tekintetben pedig Popper 

Péter írásai inspiráltak, legalábbis a 

későbbiekben. Érdekes, amikor elkezd-

tem gondolkodni a világegyetem és az 

emberiség sorsáról, nagy hasznát vettem 

a politikai gazdaságtan tanulmányaimnak 

is – ez akkoriban kötelező tárgy volt –, és 

gazdaságfilozófiai műveket is szívesen 

olvasok. 

Tagja az Érdi Irkának is. Hogy kezdő-

dött ez a kapcsolat?

Karácsony doktor révén – aki régi isme-

rősöm volt – kerültem kapcsolatba a 

Poly-Arttal, illetve az Irkával. 2015-ben be-

küldtem az egyik versemet egy pályáza-

tukra, és ezzel második helyezést értem 

el. Így kezdődött… Domonkos Bélát is 

jól ismertem, barátok lettünk. Magam is 

szerettem rajzolni – a könyvem egy-egy 

illusztrációját én készítettem –, festettem 

is, a zene pedig szintén közel áll hozzám – 

valaha citeráztam, illetve gitároztam, sőt, 

játszottam szájharmonikán zenekarban. 

Az orvosi hivatás mennyiben járult 

hozzá az irodalmi munkásságához?

Többször is írtam az orvosetikáról, illetve 

a hálapénz jelenségéről. Volt egyébként 

egy hosszú szünet az életemben, amikor 

egyáltalán nem írtam verseket, csak tu-

dományos cikkeket, az egyik egy európai 

szaklapban is megjelent. Ekkoriban kardi-

ológusként Balatonfüreden dolgoztam. 

Később újra kikötöttem a szépirodalom-

nál, és mivel többen biztattak, folytat-

tam. Prózát is írok, de nem vagyok epikus 

alkat, azt a párat – például az érettségim 

történetét –  kisebb kínok közt vetettem 

papírra.  Balatonfüredre visszatérve: húsz 

évig dolgoztam a Balaton-parti városban, 

onnan a fővárosba csábítottak, és én jöt-

tem, ami később hibának bizonyult: négy 

évig több helyen is dolgoztam, végül Ér-

den lettem háziorvos. Feleségem is Érden 

helyezkedett el, letelepedtünk. 

A kötet hatvan év munkásságának 

összegzése – az érdi éveké is –, de 

nevezhetnénk önvallomásnak is. Hol 

szerezhetik be az érdeklődők?

Az első kiadás egy példány híján elfo-

gyott, a második kiadás a napokban 

érkezett meg. Nem árulom pénzért – úgy 

gondoltam, megengedhetem magamnak, 

hogy ne kérjek érte semmit. Aki kíváncsi 

rá, tőlem kaphat. 

Folytatja még az írást?

Ameddig élek. Írtam az elmúlt időszakban 

is: a maszkviselésről, a távolságtartásról. 

Mindig van téma.

Ádám Katalin

A könyvbemutatón való részvétel re-
gisztrációhoz kötött, a részleteket, illetve 
az este programját a Magyar Földrajzi 
Múzeum holnapján találják olvasóink. 
https://foldrajzimuzeum.hu/portfolio-
item/eloadasok/ 

Amíg élek, írok
Karácsony előtt pár nappal jelent meg Ludwig Géza tavalyi 
kötetének új, kibővített kiadása, amely hatvan év írásait tartal-
mazza. Ludwig Gézát sokan ismerik, ha máshonnan nem, a gyer-
mekorvosi rendelőből, ahol korábban rendelt.

F
O

T
Ó

K
: 

Á
D

Á
M

 K
A

T
A

L
I
N



9 2 0 2 2 .  j a n u á r  1 9 .  |A R E G U Á

Lassan tíz éve annak, hogy 

Paraguayban éltek. Honnan 

jött az ötlet, miért ezt a távol 

eső országot választottátok? 

A férjem azt mondta, Európában 

nagyon meg fog változni az élet, 

menjünk egy kicsit messzebb. 

Olyan helyet kerestünk, ami nyu-

godt, és ahol könnyen elfogad-

nak bennünket. A magyarokról 

igen jó véleményük van a helyi-

eknek, ugyanis mind nagyon ko-

moly tudás birtokában érkeztek 

ide. Volt magyar elnöke a köztár-

saságnak, sőt még a himnuszt is 

magyar zeneszerző írta (Debály 

Ferenc József). Eredetileg tíz 

évre terveztünk, most már 

biztos, hogy tovább maradunk. 

Ez attól is függ, hogyan alakul a 

helyzet Európában, de meg kell 

mondjam, ezt a meleget, ami itt 

van, nagyon élvezzük. Most a tél 

derekán járunk, 27 fokot mutat 

a hőmérő, és gyönyörű zöld 

minden.

Érdet és a szüleid emlékét 

mennyire volt nehéz magad 

mögött hagyni?

Édesapám 1999-ben hunyt el. 

Édesanyámmal együtt jöttünk 

volna ki, már el is kezdett 

spanyolul tanulni, de sajnos egy 

évvel az utazásunk előtt ő is 

meghalt. 18 évig éltem Érden, 

és fájó szívvel váltam meg a 

rokonoktól, barátoktól, az érdi 

háztól, ez a része nagyon nehéz 

volt.

Mit lehet tudni Areguá város-

ról, ahol éltek?

Areguá két dologról híres. A 

családok többsége kerámiát 

készít vagy epret termesztenek. 

Areguá a „kézművesek váro-

sa” címet már megkapta, és az 

UNESCO védettsége alatt áll. 

Nagyon szép, régi házak vannak 

itt, kicsit a szentendrei hangula-

tot idézik. Az ország legnagyobb 

tavának déli partján fekszik, 

egy kisebb, paraguayi Balaton a 

dombjaival együtt.

Egész más kultúrába csöp-

pentetek, több mint 10 000 

kilométerre az otthontól. 

Milyen nehézségekkel vagy 

épp furcsaságokkal szembe-

sültetek?

Bár itt a latin-amerikai spanyolt 

beszélik, ami valamivel egysze-

rűbb, de a nyelv eleinte okozott 

nehézségeket. A tankönyvben a 

huszadik leckéig jutottam, ami-

kor útnak indultunk. Így kellett 

elintézni mindent, házat és autót 

venni, hivatalos ügyeket intézni. 

Persze eleinte volt tolmácsunk, 

aki segített, aztán belejöttünk 

mi is. Emiatt az első hónapok 

nehezek voltak. Ami negatívum, 

az a szemét. Sokat fejlődött és 

javult a helyzet, de a probléma 

sajnos továbbra is jelen van. 

Ahol mi élünk, ott tisztaság és 

rend uralkodik, erre itt mindenki 

figyel, de a fővárosban azért 

látni szemetet bőven. 

Eleinte nagyon furcsa volt, 

de már megszoktuk, hogy itt 

nagyon nyitottak az emberek. 

Második találkozáskor már 

átölelnek, puszit adnak. Persze 

ez most a pandémia miatt meg-

változott, ami megviseli őket. 

Alapvetően nagyon vidámak, 

imádnak ünnepelni, akár minden 

héten. Az is furcsa, hogy míg mi, 

magyarok alul értékeljük önma-

gunkat, ők viszont kifelé többet 

akarnak mutatni, mint ami a 

valóság. Például lehet, hogy egy 

háznak a homlokzata csodála-

tos, de hátul nincs bevakolva. És 

ha valaki nagyon beteg, akkor is 

azt mondja, hogy remekül van. 

Nem szeretnek panaszkodni, 

alapvetően szívós emberek. 

Egyébként tüneményesek, 

lelkesek, és nagyon sok barátot 

szereztünk közülük.

Hogyan indult be a karriere-

tek?

A férjem gyógymasszőr, nagyon 

sokan járnak hozzá már, ez vi-

szonylag hamar beindult. Nekem 

pedig úgy alakult, hogy a konté-

ner a képeimmel még meg sem 

érkezett, amikor már meghívtak 

egy kiállításra, újságcikkek, ripor-

tok következtek, gyakorlatilag 

berobbantunk Paraguayba. A 

pandémiáig folyamatosan ke-

restek, élő televíziós interjúkat 

adtam. Összesen 14 önálló és 14 

csoportos kiállításom volt eddig 

Paraguayban, az itteni World 

Trade Centerben háromszor, 

ahol édesapámnak is rendeztem 

emlékkiállítást. 

Hogyan telnek a mindenna-

pok, mi mindennel foglalko-

zol most?

A pandémia előtt rengeteget 

festettem, azóta szinte csak a 

tanítványaimmal foglalkozom. 

Már két éve az egyik legjobb 

itteni egyetemen tanítok. Az 

igazgatót már régebbről ismer-

tük, és amikor kinevezték, azt 

mondta: „Melitta! Ha sikerül 

honosíttatni a diplomáidat, 

azonnal szólj, és gyere hoz-

zánk tanítani!” Az egyetemen 

a képzőművészet alapjaitól 

kezdve egészen az emberi test 

anatómiájáig mindent tanítok. 

Különböző grafikai és festői 

technikákat, alapanyagokat, de 

tartok foglalkozásokat itt a mű-

termemben és egyéb kulturális 

centrumokban is. Folyamatosan 

tanítottam, mielőtt az egyete-

men kezdtem oktatni. Egy éve 

indítottam az Online Művészeti 

Műhelyemet, ami két nyelven 

zajlik, magyarul és spanyolul 

oktatok egy időben. Magyaror-

szágról is van tanítványom és 

természetesen Paraguayból, sőt 

még Kanadából és Argentínából 

is. Emellett magyar nyelvet, 

magyar kézműves technikákat, 

gasztronómiát, néptáncot is ok-

tatok, barátainkkal létrehoztuk 

a Paraguayi Balaton Néptánc-

csoportot is. Készültünk São 

Paulóba a néptáncfesztiválra, 

de közbeszólt a pandémia. A há-

zunk mellett pedig a Magyarok 

Kulturális Centrumát építjük. 

Önerőből eddig jutottunk, pá-

lyázni akartunk a folytatáshoz, 

de jött a pandémia, így ez most 

két éve ott áll. Van egy egye-

sületünk, a „Quinta de Artes”, 

amit mi alapítottunk az itteni 

barátainkkal, ez a paraguayi–

magyar kulturális centrum. 

A magyar és a paraguayi kul-

túra között vélsz felfedezni 

némi hasonlóságot?

Rengeteget. Például a mi 

csipkénk nagyon hasonlít a 

paraguayi Ñandutira. Az is egy 

csipkekészítési technika, amit 

a spanyolok hoztak magukkal, 

és leginkább a halasi csipkére 

emlékeztet, bár ősi indián szim-

bólumok jelennek meg bennük. 

Egy alkalommal egy csoportos 

tárlatra ajtókat festettünk 

meg, szimbolizálva a művészet 

átjárhatóságát, az ajtólapokat 

mint „vásznat” használtuk, az 

egyik oldalára ráfestettem a 

halasi csipkét, a másikra pedig a 

Ñandutit. De az erdélyi virág-

szimbólumok is visszaköszön-

tek már egy helyi templomban. 

A kazettás mennyezetek, a 

fafaragások, a díszítések, az ősi 

szimbólumok nagyon-nagyon 

hasonlítanak. A Citibank Művé-

szeti Központjában egy indián 

származású festő barátnőmmel 

bemutattuk, mennyire azono-

sak a gyökereink, a szimbó-

lumaink. Hatalmas vásznakra 

festettem a magyar jelképeket.

Mi a helyzet a honvággyal? 

Néha-néha rám tör, mondjuk, 

amikor meghallom a magyar 

himnuszt, vagy amikor épp vala-

melyik magyar ünnepre készü-

lünk a barátainkkal. Igyekszünk 

érdekes és színes programokat 

összeállítani. Ilyenkor gulyást, 

paprikást főzünk, és aki sze-

retné megtanulni, hogyan kell 

elkészíteni, az mindig korábban 

érkezik, és velem együtt főz, így 

egy-egy ünnepnap főzőtanfo-

lyam is egyben.

Hogyan hatott rátok a világ-

járvány, hogyan éltétek meg?

A művészet, ahogy az egész 

világon itt is teljesen romba dőlt. 

Két éve, épp a pandémia előtt 

volt a harmadik kiállításom a 

World Trade Centerben, azóta 

igazi, önálló kiállításom nem 

volt. Figyeltük a magyar esemé-

nyeket is, és izgultunk a roko-

nokért, barátokért. Szerencsére 

mindenki átvészelte, bár volt, 

akit nagyon megviselt. Nálunk 

tavaly az ötödik beteg után 

lezárták az országot, és nagyon 

szigorú karantént rendeltek el. 

De szerencsésnek mondhatom 

magunkat, mert egy tó mellett 

lakunk, paradicsomi környezet-

ben, így igazából élvezni tudtuk 

az életet ebben az időszakban is. 

Az egyetemen épphogy elkezd-

tük a tanítást, utána 3 nap alatt 

át kellett állni az online oktatás-

ra. Nehéz volt, de sikerült.

A férjeddel ketten költözte-

tek ki, de ma már igazi család 

vagytok, több gyerekkel.

Igen, néhány éve örökbe fo-

gadtunk két csodálatos para-

guayi lányt, akkor kettő-, illetve 

ötévesek voltak, a nagyobbik 

most lesz tízéves, a kisebbik hét. 

Ők eredetileg unokatestvérek, 

de már igazi édestestvérek. Bár 

paraguayiak, de gyönyörűen, íze-

sen beszélnek magyarul. A kicsi 

még nem beszélt, amikor örökbe 

fogadtuk, így neki a magyar lett 

az anyanyelve, de már neki is jól 

megy a spanyol. A nagyobbik a 

mai napig segít ellenőrizni, hogy 

jól írtam-e spanyolul valamit, ő 

nagyon nagy segítség nekem 

minden szempontból, klassz csa-

jok mind a ketten. Néptáncolnak, 

festenek velünk, hímeznek és ne-

mezelnek, tojást festenek, busó 

álarcot készítünk együtt, énekel-

nek és szavalnak magyarul, és 

imádják a magyar népmeséket. 

A vérük paraguayi, de a lelkük az 

magyar. Nagyon szeretnénk őket 

majd elvinni Magyarországra is, 

a járvány eddig ezt is keresztül 

húzta, de idén talán sikerül.

Szabó Réka Nikoletta

Mit keres egy érdi  
művész Paraguayban?
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ki nyomon követte az elmúlt évtizedek-
ben Érd kulturális életét, annak Mar-
cali Kiss Melitta festőművész neve 
bizonyára ismerősen cseng. Melitta és 

férje, Zoltán tíz éve költözött Paraguay Areguá nevű 
városába, ahol örökbe fogadott lányaikkal és nyolc 
kutyájukkal élnek, idilli környezetben.
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Ritka alkalom, hogy két 

csarnokban, összesen 

hét szőnyegen, 441 

utánpótláskorú birkózó 

részvételével rendezte 

meg a Lakatos Gábor 

Emlékversenyt az Érdi 

Spartacus SC. 

A 2022-es év első birkózóviadala 

a korosztály és súlycsoportvál-

tások után remek felkészülési 

lehetőség volt a néhány hét 

múlva esedékes válogatóverse-

nyekre.

Egyéni szerződéssel, de 

már rendezhetnek versenyt a 

Batthyány Sportiskolai Általá-

nos Iskola mellett megépült új 

birkózócsarnokban. A létesít-

ményben az Érdi Spartacus SC 

szeptemberben már rendezett 

egy kisebb versenyt, ám január 

15-én az iskola tornacsarnokát 

is bevonták. A négy évtizedes 

hagyományra visszatekin-

tő – korábban Benta Kupa 

nevet viselő – Lakatos Gábor 

Emlékversenyen így összesen 

hét szőnyegen küzdhettek az 

utánpótláskorú birkózók.

Mivel a viadal az év első ese-

ménye a sportágban, és az új év 

korosztály- és súlycsoportválto-

zásokat hoz magával, ilyenkor a 

birkózóknak különösen fontos, 

hogy minden lehetőséget meg-

ragadjanak, és megismerjék 

idei riválisaikat. Pláne, hogy 

néhány hét múlva tartják az év 

válogatóversenyeit, amelyekből 

a korosztályos válogatottakba, 

onnan pedig akár az Európa-

bajnokságra is eljuthatnak a 

legtehetségesebbek.

Ezt kihasználva összesen 441 

birkózó nevezett a Lakatos 

Gábor Emlékversenyre, melyből 

mintegy félszáz a házigazda 

egyesületet képviselte, míg 

Csehország, Szerbia és Szlová-

kia hét klubot delegált.

Tar Mihály, az Érdi Spartacus 

elnöke kiemelte, hazánkban 

mindössze két alkalommal – ak-

kor is kültéren – rendeztek hét 

szőnyegen versenyt. 

„Úgy érzem, ez jó felkészülési 

lehetőség, amely nagyban segíti 

a következő hetek tétversenye-

it” – hangsúlyozta Tar Mihály, 

aki szerint Kaszás Elza kadet-, 

Jakab Dániel serdülőválogatott 

lehet idén. A Végh-testvérek, 

Artúr és Richárd az U23-as, 

Dénes Mercédesz pedig a 

felnőtt női Európa-bajnokságon 

indulhatnak, de rajtuk kívül is 

még néhányan kivívhatják a 

válogatott meghívót.

A klubelnök emlékeztetett, 

január 22-én újabb eseményt 

tart az egyesület, amikor a 

szumósok számára rendezik 

meg az Érd Kupát, amely három 

korosztálynak (U12, U16, U18) 

magyar bajnokság, másoknak 

Eb-re való válogatóverseny lesz. 

Azonban miután több nemzeti 

szövetség (a német és az orosz) 

a koronavírusjárvány-helyzetre 

való tekintettel visszamondta 

a részvételt, ezért az Európa 

Kupát egy későbbi időpontban 

és vélhetően más helyszínen 

tartják meg. Ennek ellenére így 

is több országból érkezhetnek 

szumósok Érdre.

Domonkos Bálint
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Kosárlabda

Bár a védekezés az erőviszo-

nyokhoz képest ismét rendben 

volt, a támadójáték már nem 

hozta a megszokott teljesít-

ményt a tabella második helyén 

álló MAFC-Martos vendégeként, 

így 74–48-as vereséget szen-

vedett a férfi kosárlabda NB II 

Közép A-csoportjának 12. for-

dulójában a Gia Form-VMG DSE 

férfi kosárlabdacsapata.

A vendég érdiek jól kezdtek, és 

az első negyedben kiválóan tar-

tották a lépést az esélyesebbnek 

számító fővárosiakkal, de hiába 

zárták ezt a felvonást 18–18-as 

döntetlennel, a másodikat már 

a hazaiak nyerték 13-mal, akik 

előnyüket folyamatosan növelve 

végül magabiztos, 74–48-as győ-

zelmet arattak. A Gia Form-VMG 

DSE így tizenkét mérkőzés után 

6-6 győzelemmel és vereséggel 

áll a tabella hetedik helyén.

Röplabda

Bár a pontszerzés összejött, a 

győzelem elmaradt a 2022-es év 

első hazai bajnoki mérkőzésén a 

Delta RSE Érdnek. Dömötör-Mát-

rai Beáta együttese a női röp-

labda NB II-U21 B-csoportjában 

az alapszakasz hajrája előtt áll, 

ráadásul az érdiek utolsó három 

meccsüket hazai környezetben 

játsszák. Ennek első állomásaként 

a tabella második helyére felálló 

Kispest SE-t látták vendégül Muhi 

Lauráék a Bolyai János Általános 

Iskola tornacsarnokában.

A mérkőzés végletekig kiéle-

zett csatát hozott, hiszen az első 

játszmát az érdiek, a másodikat 

a fővárosiak nyerték meg a 

lehető legkisebb különbséggel 

(26:24, 23:25), majd a harmadik-

ban a Kispestnek a fordítás is 

összejött (25:17), de a Delta egy 

pillanatig sem adta fel, és kon-

centrált végjátékkal, a szettet 

25:22-re behúzva egyenlített.

A mindent eldöntő ötödik 

felvonás végén viszont a Kispest 

koncentrált jobban és 15:12-es 

részsikerével 3:2-re megnyerte 

a mérkőzést. A Delta a vereség 

ellenére egy pontot szerzett, 

mellyel elmozdult az utolsó hely-

ről, és megelőzte azt a Közgáz 

Juniort, melyet január 23-án, 11 

órától fogad a Vörösmarty Mihály 

Gimnázium tornacsarnokában.

Vívás

83. helyen végzett a 293 induló 

között a kadet korosztály számá-

ra megtartott pozsonyi Világku-

pa-versenyen az érdi központú 

regionális vívóklub, a Danubius 

RSC párbajtőrözője, Veres Máté. 

Az érdi vívó a csoportküzdelme-

ket négy győzelemmel és két 

vereséggel zárta, majd a főtábla 

első körében litván ellenfelét 

is legyőzte, de ezután kikapott 

honfitársától, Nagy Sándortól, 

és a 83. helyen végzett.

Domonkos Bálit

Rövidpálya
Sportban gazdag izgalmas és mozgalmas hetet 

tudhatunk magunk mögött. Íme még néhány fon-

tos hír az érdiek teljesítményéről.
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A Lakatos Gábor Emlékverseny 

részletes eredményei megtekint-

hetőek az alábbi QR-kód beolva-

sásával: 

Kuriózummal  
kezdett a Spartacus
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Limperger Zsolt, az Érdi VSE 

vezetőedzője Borek Norbertre, 

Gera Dávidra, Kovács Botondra, 

Fürjes Ádámra, Molnár Dánielre, 

Németh Gábor Vincére és Szabó 

Richárdra sem számíthatott a 

téli felkészülés első edzőmecs-

csén, melyet a Közép csoport-

ban 18. helyen álló Gerjeni SK 

ellen játszottak Bozsoki Imréék.

A házigazda így a Kertész F., 

Gubacsi, Bozsoki, Csiszár, So-

mogyi B., Révész, Pallagi, Koós, 

Petrezselyem, Kertész B., Kürti 

kezdő tizenegyet küldte pályára, 

akik közül Somogyi Benedek a 

Budaörstől, Petrezselyem Tamás 

Monorról, Kürti Zsolt pedig Bics-

kéről szerepelt próbajátékon.

A mérkőzés első perceiben 

még nem sikerült igazán elkapni 

a fonalat az érdieknek, de bő tíz 

perc elteltével egyre jobban bele-

jöttek, és remek megoldásokkal 

kerültek a gerjeni kapu elé. Az 

első hazai találatra sem kellett 

sokat várni, hiszen a 14. percben 

Koós Gábor harcolt ki szabadrú-

gást 18 méterről, enyhén balról, 

melyet a sértett gyönyörűen 

tekert a kapu jobb felső sarkába. 

Nem sokkal később pedig egy 

baloldali beadás után Pallagi 

Botond a tizenhatoson kívülről, 

kapásból bombázott a vendégek 

kapujába. Sőt, a szünet előtt 

háromra növelte előnyét az Érdi 

VSE, amikor a Koós Gábor által 

elvégzett szabadrúgásra Csiszár 

Zoltán érkezett középen, majd 

könnyedén pofozta a labdát a 

kapuba (3–0).

A fordulás után kissé alább-

hagyott a felek lendülete, de a 

Gerjennek összejött a szépítés, 

amikor egy jobb oldali beadás 

után Cseh Tibor vette be a 

szünetben Kertész Ferencet 

váltó Kondor Tamás kapuját. 

Alig négy perccel később pedig 

szintén egy jobboldali beadás 

után a menteni igyekvő Bozsoki 

Imre nem tudott felszabadítani, 

a labda pedig az érdi kapuban 

kötött ki (3–2).

A hajrában viszont a gerjeni 

egyenlítés helyett ismét az 

érdiek voltak eredményesek, 

amikor egy indítás után Fügedi 

Ákos vette észre remekül a 

hosszún üresen érkező Koós 

Gábort, aki közelről nem hi-

bázott, és beállította a 4–2-es 

végeredményt.

Kertész Ferencék a február 

13-i, Puskás Akadémia FC II elleni 

tavaszi idénynyitó előtt még há-

rom edzőmérkőzést játszanak. 

Legközelebb január 22-én az Érdi 

VSE a szintén harmadosztályú 

Monort látja vendégül.

Domonkos Bálint

Gyönyörű gólokkal győzött  
az Érdi VSE
Pazar gólokkal győzte le 4–2-re az NB III Közép cso-

portjában szereplő Gerjeni SK-t az Érdi VSE labdarú-

gócsapata, amely a téli felkészülés első edzőmecs-

csét játszotta az Ercsi úti Sporttelepen.

Érdi VSE–Gerjeni SK 4–2 (3–0)
Érdi VSE: Kertész F. – Gubacsi, 
Bozsoki, Csiszár – Somogyi B., 
Révész, Pallagi, Koós, Petre-
zselyem – Kertész B., Kürti
Csereként pályára léptek: Kon-
dor T. (kapus), Kollega, Fügedi, 
Somogyi D.
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gól: Koós (14., 82. perc), 
Pallagi (19. p.), Csiszár (42. p.), 
ill. Cseh T. (65. p.), Bozsoki (67. 
p. – öngól)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Horváth Roland, az ÉRD vezető-

edzője Pécsi Villőre, Kiss Doroty-

tya Zsófiára és Landi Gabriellára 

sem számíthatott a 2022-es év 

első bajnoki mérkőzésén, melyet 

nem kezdtek jól a Pest megyei-

ek, miután a házigazda már négy 

perc után 4–1-re vezetett.

Ugyan a vendégek ezt követő-

en még néhányszor visszajöttek 

két gólra, de az első tizenöt perc 

után a szabolcsiak egyre jobban 

belelendültek, és a szünetre már 

18–11-es vezetéssel vonulhattak.

Bár a térfélcsere után feljavult 

az ÉRD játéka, és a Kopecz Bar-

bara által értékesített hétméte-

res után (19–16) még felcsillant a 

remény a fordításra, de a máso-

dik félidő derekán Juhász Gréta 

révén ismét hat góllal mentek a 

hazaiak (25–19).

A hajrára érkezve azonban 

mind védekezésben, mind táma-

dásban megrázta magát az ÉRD, 

amely Bódi Bernadett góljának 

köszönhetően az utolsó öt per-

cet 29–26-os hátrányból kezdte 

meg, de ennél tovább már nem 

tudta faragni a különbséget az 

ÉRD, és végül 31–27-es vereséget 

szenvedett.

„Már az első félidőben 

megpecsételődött a sorsunk. A 

második félidőben volt pár érté-

kelhető megoldásunk, amivel a 

jövőben azért lehet dolgozni, de 

azon is, hogy a játékosok higy-

gyék el, profi kézilabdázók!” – 

summázta a mérkőzést Horváth 

Roland, az ÉRD vezetőedzője.

„Védekezés nélkül nem nagyon 

lehet meccset nyerni. Sok volt 

a kapott gólok száma, idegen-

ben meg végképp. A második 

félidőben elkezdtünk jobban 

kézilabdázni, voltak jobb periódu-

sok védekezésben, amiből gyors 

lerohanásgólokat tudtunk lőni. 

Lett volna esélyünk nyerni, de a 

Kisvárda az első félidőben nagy 

előnyre tett szert, ez okozta a 

vereségünket” – értékelt az októ-

berben érkező, ezúttal négy gólt 

szerző érdi jobbszélső, a négy-

szeres Bajnokok Ligája-győztes 

egykori magyar válogatott Bódi 

Bernadett.

Az ÉRD legközelebb január 

22-én lép pályára, amikor a 

bajnoki végelszámolás szem-

pontjából is kiemelten fontos 

rangadót vív, hiszen a sereghaj-

tó Hungast Szombathelyi KKA-t 

látja vendégül 18 órától az ÉRD 

Arénában. Ráadásul a Kisvár-

da–ÉRD mérkőzéssel rendezték 

a Vasas SC–Dunaújvárosi KKA 

mérkőzést is, ahol az angyal-

földiek 30–28-ra legyőzték a 

Kohászt, így az ÉRD visszacsú-

szott a tabella tizenharmadik, 

utolsó előtti helyére.

Domonkos Bálint

Nem indult jól az év

Kisvárda Master Good SE–ÉRD 
31–27 (18–11)
Kisvárda, 420 néző. V: Nagy F., 
Túróczy
KISVÁRDA: Mátéfi D. – Udvardi 
6 (1), Karnik Sz. 2, T. Radojevics 
1, Dombi L. 7, Siska 4, Mérai 
2. Csere: Sulega, Leskóczi 
(kapusok), Juhász Gréta 3, Mé-
száros-Mihálffy, Bouti 5, Dombi 
K., Sztamenics 1. Edző: Bakó 
Botond
ÉRD: Hadfi 1 – Bódi 4, Vukajlo-

vics 2, Horváth D., Sztankovics 
R. 1, Paróczy 5, Fekete B. 2. 
Csere: Kántor K. (kapus), Mód 1, 
Szabó Kitti 5 (2), Kopecz 6 (3), 
Mézes, Takács C., Kóka, Csáki L. 
Edző: Horváth Roland
Kiállítások: 6, ill. 6 perc; 
Hétméteresek: 2/1, ill. 6/5
Az eredmény alakulása.: 4. perc: 
4–1. 10. p.: 7–2. 15. p.: 10–8. 
20. p.: 13–9. 28. p.: 16–11. 35. 
p.: 19–16. 41. p.: 23–18. 48. p.: 
27–20. 55. p.: 29–26.

K&H NŐI KÉZILABDA LIGA, 11. FORDULÓ

Először szenvedett vere-

séget a Kisvárda Master 

Good SE vendégeként 

az ÉRD, miután a sza-

bolcsiak végig vezetve 

győztek 31–27-re a K&H 

női kézilabda liga 11. 

fordulójában.
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APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT, 

tetőkészítéshez magas kereseti lehe-

tőséggel  felveszek.  

Tel.: 06/30 563 5544                       (17/2022)

MUNKA

68 ÉVES NYUGDÍJAS, KIFOGÁS-

TALAN FIZIKAI ÁLLAPOTBAN, B 

kategóriás jogosítvánnyal, 1,8 Millió 

km gyakorlattal elfoglaltságot keres 

Érden.  Munkaszervező, szállítási, 

szállítmányozási, logisztikai specialista. 

Elérhetőség: stoth53@t-online.hu. 

+36-30/944-1688 (Állásközvetítők ne 

keressenek). 32/2022)

SZOLGÁLTATÁS

ÁCS, KŐMŰVES, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

val. Tel.: 30/797 1037 33/2022)

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)

EGYÉB

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

vásárolok készpénzért kis és nagy 

hanglemzeket, műsoros kazettákat. 

Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      

 (31/2022)

MARDO SZÉNHIDRÁTCSÖKKEN-

TETT gluténmentes friss pékáru min-

den nap az érdi STOP SHOP Sparban                     

 (27/2022)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-

PÁRT, motorkerékpárt, retro tárgyakat 

vásárolok. borbelyimre69@gmail.com.  

Tel.: 06/20 924 4123 (26/2022)

TAVASZI METSZÉS, LEMOSÓ PER-

METEZÉS, sövénynyírás, gyepszel-

lőztetés, kerttisztítás, térburkolás és 

gyeptelepítés. Kapuvári Tamás agrár-

mérnök. Tel.: 06/30 560 8052. www.

kapukert.hu (28/2022)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

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

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (
9

/2
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (
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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

Ha örökbe fogadná Sziluettet

vagy Goldit, vegye fel a kapcsolatot az 

alapítvány munkatársaival. 

Telefon: 06/30 276 6071  

vagy 06/30 910 6987, 

E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 

www.siriusalapitvany.hu weboldalon. 

Sirius Állat- és Természetvédelmi 

Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13,  

Bankszámlaszám:  

10403136-49534949-49521015

GAZDIKERESŐ

Sziluett

3 év körüli, közepes testű, ivartalaní-

tott szuka. Barátságos, általában más 

kutyákkal is jó a viszonya. Kertes házba 

költözne szívesen.

Goldi

10 év körüli retriever keverék szuka 

kutyus, kicsit félénk, de kedves, talált 

kutyaként került a gondozásunkba, 

ivartalanítva költözhet gazdihoz.
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Az Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium pályázatot hirdet 

takarító munkakör betöltésére
Érdeklődni lehet: 

Péterné Závodszky Ibolya, 
zavodszky.ibolya@vmg-erd.hu 
címen, illetve munkaidőben 

a 23/367-229, 365-671 
telefonszámon.
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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 24. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND
 – 251 GODOT ART FAIR 2021
10:00 7 nap
10:20 Érdi történetek
10:45 Eötvös 10 online
 – Elérhető kultúra az otthonodban
 – Enyedi Ildikó, Balázs Béla-díjas 
 filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes 

művész, Pinceklub extra
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Párbeszéd
12:35 Érdi történetek 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Sztárportré 334. rész
14:05 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között, könyvbemutató 
 a Magyar Földrajzi Múzeumban
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:10 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:50 Esti Mese
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:05 Mozgás - Fitnesz magazin
19:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. Női NB/I 
21:10 Partizán tv 
 A sajtószabadság nem az, 
 hogy az újságíró össze-vissza ír, 
 amit akar -Eötvös Pál 
 22:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:40 Érdi történetek
00:10 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 25. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Turnébusz tv-Balchicanos
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Enyedi Ildikó, Balázs Béla-díjas 
 filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes 

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

Január 26. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Caroline Street
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin 

14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:00 Hírek
16:10 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
16:40 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Film-Nekem már egy hét után 
 honvágyam van (2018), 
 portréfilm, Rendező: Babiczky László
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Partizán tv 
 Az előítélet nagyon káros 
 a nyomozói munkában. 
 Monoszkóp a rendőri előítéletekről
22:15 Kézilabda  2021-2022. Női NBI  
  0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 27. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz tv-Caroline Street
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:10 Párbeszéd
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz tv- Nene zenekar
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
16:30 Vajtó és a Világ –Hatvan
17:00 Turnébusz tv- Caroline Street
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15 Film – Gumikalapács (2010), 
 dokumentumfilm, R.: Kőszegi Edit
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Kézilabda 2021-2022. Női NBI  
22:50 Film-A film (2000), 
 magyar filmdráma 
 R.: Surányi András, Szereplők: Darvas 

Iván, Temessy Hédi, Básti Juli
0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 28. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 136 NEMZETKÖZI ÜVEGMŰVÉSZETI 
 ALKOTÓTELEP BÁRDUDVARNOK 2021 
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Eötvös 10 online
  – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Enyedi Ildikó, Balázs Béla -díjas 
 filmrendező, forgatókönyvíró, 
 érdemes művész, Pinceklub extra
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  

19:15 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15  Film - A kajakozásban nőttem 

fel (2019) portréfilm
21:15 Partizán tv
 Interjú Veiszer Alindával 
 a hazai médiaviszonyokról 
 és az online tartalomgyártásról
22:40 Film-Gumikalapács (2010),
 dokumentumfilm, R.: Kőszegi Edit
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Január 29. SZOMBAT
8:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
10:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
10:15 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között, könyvbemutató  

a Magyar Földrajzi Múzeumban
12:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin 
14:00 Hírek
14:30 Ki-beszélt Művészet
 136 NEMZETKÖZI ÜVEGMŰVÉSZETI 

ALKOTÓTELEP BÁRDUDVARNOK 2021
16:00 Hírek     
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin
19:50 7 nap
20:10 Playoff - sportmagazin
20:25  Film - Eötvös Péter 75, 
 (2020), dokumentumfilm 
22:10 7 nap
23:00 Film - Erózió, (1991), 
00:00 7 nap

Január 30. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
 9:50 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NBI  Vasas-Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:35 Hit és Lélek ism.
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
15:25 Negyedik Negyed
 Fodor János műsora
16:35 Kézilabda
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese  
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:20  Film -Terényi Ede , 
 (2015), dokumentumfilm
21:20 7 nap
21:55 Film - Kajakozásban nőttem 

fel...  Vesmás Péter portré, (2019), 
dokumentumfilm, R.: Babiczky László 

23:20 7 nap
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

AZ ELKÖVETKEZENDŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

Január 20-án, csütörtökön 10 órától Mozaikok és arcok 

a Magyar Földrajzi Társaság történetéből címmel tar-

tanak konferenciát a Magyar Földrajzi Múzeumban. 

Dr. Csőzik László Érd Megyei Jogú Város polgármes-

terének köszöntője után a konferenciát Dr. Lóczy 

Dénes, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, egyetemi 

tanár nyitja meg. Ezt követően tizenhét, körülbelül 15 

perces előadást tartanak, majd Dr. Kubassek János, 

a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának előadásai 

után az Ormos Zoltán által rendezett Cholnoky Jenő 

filmet mutatják be.

Január 21-én, pénteken 19 órától Simonpusztán a Ma-

gyarock Dalszínház és a Magyar Történelmi Színház 

bemutatja a Valahol Európában című musicalt. 

Január 22-én, szombaton közönségkorcsolyázás 15.45 

és 18.45 között a Kárpáti Farkasok jóvoltából az Érdi 

Jégcsarnokban, ahová mindenkit szeretettel várnak.

Január 23-án, vasárnap 16 órától, a Magyar Kultúra 

Napja alkalmából ingyenes színházi előadás a Szepes 

Gyula Művelődési Központban. „Miért halad így a 

történelem? Hogy az emberiség derűsen váljék meg 

múltjától.” Így fejeződik be az első számú magyar kul-

tuszfilm, A tanú, amit az egész ország ismer és szinte 

minden második mondata szállóigévé vált.

Január 25-én, kedden 17 órakor Dr. Lázár Imre: 

Szerelmem, India című könyvének bemutatója a 

Földrajzi Múzeumban. Köszöntőt mond Csőzik László 

polgármester, a könyvet Farkasvölgyi Frigyesné, 

a Medicina Kiadó vezérigazgatója és Dr. Kubassek 

János múzeumigazgató mutatja be.

Január 25-én, kedden a kisgyermekes anyukák kipró-

bálhatják a Parkvárosi Közösségi Házban a Bukfenc já-

tékos babatornát. A torna 1-3 éves gyermekek részére 

pedagógus vezetésével, sok mondókával, dallal, 

hangszerekkel, speciális mozgásfejlesztő eszközökkel 

zajlik. A foglalkozást keddenként 9 órakor tartják. 

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

telefonszámon lehet.)

Január 26-án, 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 három éves 

korig, heti rendszerességgel. (Érdeklődni Bauerné 

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

lehet)

Január 27-én, csütörtökön 9.30–10.15-ig  a Szepes Gyula 

Művelődési Központban, 28-án pénteken 10.00-

10.45-ig a  Parkvárosi Közösségi Házban Pamacsoló 

pamacska foglalkozást tartanak. Ez egy kis létszámú, 

komplex fejlesztő foglalkozás 1-3 éves gyermekeknek, 

ahol a szülővel közös élményt szerezve festhetnek, 

gyurmázhatnak, ragaszthatnak, alkothatnak a kicsik, 

miközben játékosan fejlődnek. A foglakozásokat min-

den héten megtartják. (Bejelentkezés és érdeklődés: 

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

Január 30-án, vasárnap reggel 9 órakor indul a Yours 

Truly futás érdi csapata Ófaluból, a gáttól az emel-

kedőn Érd tetejéig egy 25 kilométeres városkerülő 

körön keresztül, de van lehetőség résztávot és 50 

kilométert is teljesíteni.

PROGRAMAJÁNLÓ

jólelkű nénike

Jöjjön be hozzám melegedni, uram!

S
Z

M
O

D
I
S

 I
M

R
E

 K
A

R
I
K

A
T

Ú
R

Á
J

A

A járványügyi helyzet alakulása 
miatt könyvtárunk minden 

részlegében KÖTELEZŐ a maszk 
használata, a kézfertőtlenítés és 
a személyek közötti 1,5 méteres 

távolság tartása.

Kérjük, ha az Önnel egy háztartás-
ban élő személy, vagy Ön beteg, 

a gyógyulás előtt 
ne jöjjön könyvtárba!

Rendezvényeinkre a belépés 
ingyenes.

Kérjük, figyeljék a honlapunkon 
megjelenő információkat!

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, ajándékok a 
könyvtárban
• online játékok

Hetente
• Gyermekkönyvtár: Heti Színes rovat 
honlapunk
• Mesék, könyvajánlók, válogatások, 
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 diák-
igazolvány, pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas igazolvány is kedvezményre 
jogosít.NYIT

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 KÖNY VTÁR JANUÁRI PROGRAMJAI ÉS RÉSZLEGEINEK NYITVATARTÁSA

JANUÁRI PROGRAMOK

NYITVATARTÁS:
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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. 

Mint Önök előtt is ismert, 2022. évben kerül sor az ország�-
g�űlési képviselők választására, és várhatóan ug�anezen 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. törvén� (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 Meg�ei Jogú 
Város szavazatszámláló bizottságába és n�ilatkozat össze-
férhetetlenségről 2. oldal.)

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

A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jeg�ző 
javaslatára a Közg�űlés választja meg. 

Kérem, hogy aki az ismertetett feltételek alapján 
szívesen részt venne a választások helyi lebonyolításá-
ban, az Érd Meg�ei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
(Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. I. emelet 111. 
szoba) működő Hel�i Választási Irodánál a szavazatszam-
lalo@erd.hu e-mail címen, postai úton, vag� személ�esen 
– üg�félfogadási időben – jelentkezzen a jelentkezési lap 
és összeférhetetlenségi n�ilatkozat kitöltésével legkésőbb 
2022. január 31.  napjáig. A jelentkezési lap letölthető a 
honlapról, vag� átvehető a Polgármesteri Hivatal főépü-
letének portáján is, illetve ug�anitt a kihel�ezett g�űjtődo-
bozban leadható. (Kérem, amenn�iben e-mailben adja le 
jelentkezését, az eredeti aláírt példán�t a Polgármesteri 
Hivatal Főportáján lévő g�űjtődobozba a megadott határ-
időig szíveskedjen elhel�ezni.)

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. 

Amenn�iben további kérdése van, a  06/23/522-300/201. 
melléken, vag� 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 Meg�ei 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 Meg�ei Jogú Város Közg�űlése 
az Érd Meg�ei Jogú Város Önkor-
mán�zata által adomán�ozható díjak-
ról és kitüntetésekről szóló 7/2017. 
(II. 27.) önkormán�zati rendelet értel-
mében a Mag�ar Köztársaság nem-
zeti ünnepe, március 15-e alkalmával 
a következő díjakat adomán�ozza:

Az Érd Város Díszpolgára Kitüntető 
Cím a város legnag�obb elismeré-
seként annak a mag�ar vag� külföldi 
állampolgárnak adomán�ozható, 
aki valamel� kiemelkedően jelentős 
munkájával, tevéken�ségével vag� 
egész életművével mind a városban, 
mind országosan vag� nemzetközi 
viszon�latban általános elismerést 
szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve 
vag� közvetlenül Érd város tekinté-
l�ének növeléséhez.

Érd Városáért Kitüntetés adomá-
n�ozható azoknak, akik a város fej-
lesztésében, a társadalmi, szociális, 
kulturális és gazdasági élet bármel� 
területén kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek, és ennek révén a 
város értékeit növelő, maradandó 
eredmén�eket értek el.

Az Érd Városáért Kitüntetés kül-
kapcsolati tagozata adomán�ozható 
azoknak, akik Érd Meg�ei Jogú Város 
külkapcsolatainak elmél�ítésével, 
kiteljesítésével és ápolásával meg-
határozó szerepet játszottak a város 
történelmének, kultúrájának valamint 
eg�edi értékeinek nemzetközi színté-
ren történő megismertetésében, nép-
szerűsítésében és vonzóvá tételében. 
(Adomán�ozás: legkésőbb a döntést 
követő 60. nap.)

Az Érdi Tudományos Díj mindazok-
nak a személ�eknek adomán�ozható, 
akik a tudomán�ágak valamel�ikében 
kimagasló teljesítmén�t n�újtottak, 
és ezzel hozzájárultak Érd Város 
hírnevének öregbítéséhez.  

A Csuka Zoltán Díj azoknak adomá-
n�ozható, akik a közművelődésben, 
valamint a kulturális élet szervezés-
ében g�akorlati tevéken�ségükkel, 
kezdemén�ezéseikkel, eredmén�es 
munkásságukkal szolgálták a telepü-
lés művelődését.

Az Érdi Művészeti Díj azoknak a 
személ�eknek adomán�ozható, akik 
a művészeti élet valamel� területén 
kiemelkedő eredmén�eket értek el, 
magas színvonalú tevéken�ségükkel, 
alkotásaikkal hozzájárultak Érd Város 
hírnevének öregbítéséhez.

Az Érd Meg�ei Jogú Város Önkor-
mán�zata által adomán�ozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 
7/2017. (II.27.) önkormán�zati ren-
delet értelmében a díjak odaítélését 
a Közg�űlés bizottságai, a Polgár-
mester, a városban élő nag�korú 
polgárok, intézmén�ek, civil szerve-
zetek, nemzetiségi önkormán�zatok 
indítván�ozhatják.

Kérjük, hog� a javaslatokat a kitünte-
tendő személ�ekre 2022. február 6-ig 
juttassák el dr. Csőzik László pol-
gármesternek címezve a Polgármes-
teri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), 
illetve e-mail-en az onkorman�zat@
erd.hu címre szkennelve. 

A felhívás a város honlapján is 
elérhető!

POLGÁRMESTERI HIVATAL

F E L H Í V Á S

Érd Meg�ei Jogú Város Jeg�zője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. tör-

vén� 45. § (1) bekezdése alapján 
pál�ázatot hirdet

Érd Meg�ei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Közgazdasági Iroda, Költségvetési és Gazdálkodási Csoport

KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszon� 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés hel�e: Pest meg�e, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénzüg�i és számviteli 
feladatkör 

Ellátandó feladatok: 
• Költségvetési üg�intéző

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök:

• központi költségvetésből 
az önkormán�zat részére 
biztosított feladatfinan-
szírozási támogatások 
(normatívák) igén�lése, 
n�ilvántartása, elszámo-
lása;

• kapcsolattartás a Mag�ar 
Államkincstárral és az 
önkormán�zat fenntartásá-
ban álló intézmén�ekkel;

• törzskön�vi n�ilvántar-
tásokkal kapcsolatos 
feladatok;

• önkormán�zat által 
n�újtott támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok 
ellátása;

• beérkező számla kontíro-
zási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
• A jogállásra, az illetmén� 

megállapítására és a 
juttatásokra a "Közszolgá-
lati tisztviselők jogállásáról 
szóló" 2011. évi CXCIX. 
törvén�, valamint a(z) 
Érd Meg�ei Jogú Város 
Közszolgálati Szabál�-
zata rendelkezései az 
irán�adók. 

Pályázati feltételek:
• Mag�ar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
•  besorolási osztál�ba: 

Felsőoktatásban szerzett 
gazdaságtudomán�i, 
közszolgálati, műszaki me-
nedzser, gazdasági agrár-
mérnöki, jogi, szakképzett-
ség; vag� felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség 
és gazdaságtudomán�i, 
statisztikai, informatikai, 
műszaki, logisztikai felső-
fokú, illetve mérlegképes 
kön�velő szakképesítés

• 3 éves pénzüg�i számviteli 
költségvetési gazdálkodás 
területén szerzett szakmai 
g�akorlat 

 A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:

• Normatíva igén�lés, 
n�ilvántartás, elszámolás 
területén szerzett szakmai 
tapasztalat

• Informatikai ismeretek
• Mérlegképes kön�velői 

szakképesítés államház-
tartási szakon, 

• Forrás Net integrált pénz-
üg�i rendszer 

• Közigazgatási alapvizsga, 
vag� szakvizsga 

Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett probléma-

megoldás, 
• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írás-

beli kifejezőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, 

jó elemzőkészség, felelős-
ségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

• 87/2019. (IV.23.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklete 
szerinti részletes szakmai 
önéletrajz 

• Iskolai végzettséget 
igazoló okiratok eg�szerű 
másolata 

• Pál�ázó n�ilatkozata arra 
vonatkozóan, hog� a 
közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvén� 84-85. §-ai szerinti 
összeférhetetlenség nem 
áll fenn.

• A pál�ázó arról szóló n�i-
latkozata, hog� a pál�ázati 
an�agában foglalt szemé-
l�es adatainak a pál�ázati 
eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 01. 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01. 21. 

A pál�ázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető n�újt, a 23/522-300/257 

mellékű telefonszámon.
A pál�ázatok ben�újtásának módja: 

Elektronikus úton a Személ�zeti Csoport munkatársai részére
a szemel�zeti@erd.hu e-mail-címen keresztül

A pál�ázat elbírálásának határideje: 2022. 01. 28.
A pál�ázati kiírás további közzétételének hel�e, ideje: 

www.erd.hu – 2022. 01. 10.
Érdi Újság – 2022.01.

facebook – Érd MJV Önkormán�zata – 2022. 01. 10.

A munkáltatóval kapcsolatos eg�éb lén�eges információ: 
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónap-

nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizon�ítván� 
 A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
Kérjük, a szemel�zeti@erd.hu e-mail címre megküldött pál�ázati an�a-

gok tárg�ában a pál�ázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/
ERD-1130-1/2022. feltüntetni szíveskedjen.

Érd Meg�ei Jogú Város Jeg�zője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. 

törvén� 45. § (1) bekezdése alapján 
pál�ázatot hirdet

Érd Meg�ei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Önkormán�zati, Szervezési és Törvén�ességi Iroda, 

Önkormán�zati, Szervezési és Törvén�ességi Csoport

TÖRVÉNYESSÉGI REFERENS
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszon� időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszon�         

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés hel�e: Pest meg�e, 2030 Érd, 

Alsó utca 1-3. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 18. pont

Ellátandó feladatok: 
• Érd Meg�ei Jogú Város 

Önkormán�zat Közg�űlé-
se, bizottságai és a nem-
zetiségi önkormán�zatok 
törvén�es működésének 
biztosításában való 
közreműködés;

• A hivatal szervezeti 
eg�ségei által előké-
szített önkormán�zati 
rendelet-tervezetek és 
előterjesztések törvé-
n�ességi ellenőrzése, jogi 
hátterének vizsgálata;

• Közg�űlési előterjesz-
tések, önkormán�zati 
rendelet-tervezetek, 
határozati javaslatok, 
beszámolók, tájékoztatók 
előkészítése;

• Jogszabál�fig�elés 
az önkormán�zati 
rendeletek felsőbb szintű 
jogszabál�okkal való 
összhangja érdekében, a 
hel�i rendeletek hatál�o-
sulásának és jogszerűsé-
gének fol�amatos vizsgá-
lata, a hel�i jogan�ag 
deregulációja;

• Az országg�űlési, illetve 
a hel�i önkormán�zati 
választások előkészítésé-
vel, lebon�olításával kap-
csolatos jogi feladatok;

• Önkormán�zati tár-
sulások működésével 
kapcsolatos jogi és 
szervezési feladatok.

• Szükség szerint a 
jogszabál�ok értelme-
zésével kapcsolatos 
segítségn�újtás a hivatal 
szervezeti eg�ségeinek;

• a Közg�űlés bizottsá-
gainak működésével 
kapcsolatos szervezési 
feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök:

• Az ellátandó feladatoknál 
került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:
• A jogállásra, az illetmén� 

megállapítására és a 
juttatásokra a "Köz-

szolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. 
évi CXCIX. törvén�, 
valamint Érd Meg�ei 
Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Közszolgálati 
Szabál�zat rendelkezései 
az irán�adók. 

                        
Pályázati feltételek:

• Mag�ar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett 

jogi, közszolgálati szak-
képzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:

• Közigazgatási szak-
vizsga,

• Önkormán�zati köz-
igazgatásban szerzett 
szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett probléma-

megoldási képesség, 
• Objektivitás, 
•  Jó szintű szóbeli és írás-

beli kifejezőkészség, 
• Precizitás, megbízható-

ság, jó elemzőkészség, 
felelősségtudat, terhelhe-
tőség, stressz tűrés.  

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:

• 87/2019. (IV.23.) Korm. 
rendelet 1. mellék-
lete szerinti szakmai 
önéletrajz 

• Iskolai végzettséget 
igazoló okiratok eg�szerű 
másolata 

• Motivációs levél
• Pál�ázó n�ilatkozata arra 

vonatkozóan, hog� a 
közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvén� 84-85. 
§-ai szerinti összeférhe-
tetlenség nem áll fenn.

• A pál�ázó arról szóló 
n�ilatkozata, hog� a pá-
l�ázati an�agában foglalt 
személ�es adatainak 
a pál�ázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 02. 14.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 03.

A pál�ázatok ben�újtásának módja: 
Elektronikus úton a Személ�zeti Csoport munkatársai részére a 

szemel�zeti@erd.hu E-mail címen keresztül
A pál�ázat elbírálásának határideje: 2022. 02. 11

A pál�ázati kiírás további közzétételének hel�e, ideje: 
www.erd.hu – 2022.01. 19.

Érdi Újság – 
facebook – Érd MJV Önkormán�zata – 2022. 01. 19

A munkáltatóval kapcsolatos eg�éb lén�eges információ: 
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három 

hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizon�ítván�; 
A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő 

kikötésével. 
Kérjük, a szemel�zeti@erd.hu e-mail címre megküldött pál�ázati 

an�agok tárg�ában a pál�ázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 14/ERD-1130-3/2022. feltüntetni szíveskedjen.

Szociális Gondozó Központ - Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvén� 20/A. § 

alapján 
PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ / Támogató Szolgálat

GONDOZÓ / SEGÍTŐ 
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. 
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság  
2022. január 5-i számában.

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

Az előző évhez hasonlóan, g�akorlatilag ug�an-
azokban a sűrűn felmerülő témákban idén is 
többször fordultam az Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmén�hez és a Városüzemeltetési Irodához és a 
következőket intéztem el:
» Bádogos utcai játszótér villamos kapcsolószekré-

n�ének illetéktelenektől való lezárása
» Iparos úton a balesetveszél�es akácos gall�azása
» Útjavítás a Kubikos, Öntő, Köszörűs, Lakatos, 

Földmérő utcában
» Gall�azás a Darukezelő – Favágó sarkon, és for-

galomtechnikai tükrök kihel�ezése
» Vízelvezetés megoldása a Bognár utcában
» Közlekedést zavaró szikla elszállíttatása a Darukezelő – Iparos utcasarokról
» Új vízelvezető árok a Csigás, Mázoló utcában
» Dréntisztítás a Darukezelő utcában

Javaslatot tettem új megvalósítandó g�alogos-átkelőhel�ekre. Ezeket fol�amatosan, 
ütemterv szerint fogják kivitelezni:

» Iparos utca 79. szám előtt
» Fuvaros utca az M7-es Aknász utca közelében
» Burkoló – Iparos – Kövező sarok

Újabb javaslatokkal bővítettem a közvilágítás pótlási sorát:

» Földmérő utca eleje
» Lakatos utca 8.
» Fuvaros utca 84.
» Favágó – Burkoló utcasarok

Pál�áztunk idén is okos g�alogátkelőhel� létesítésére, de sajnos nem n�ertünk támo-
gatást. Részt vettem az új iskolához elinduló buszjárat tesztelésében. Javasoltam, hog� 
ne csak a tanulók, hanem bárki más igén�be vehesse az iskolajáratot, hisz a tömegköz-
lekedés még fejlesztést igén�el Fen�ves-Parkvárosban.

Ultrahangos vadriasztók beszerzése Fenyves-Parkvárosba

Mindenki által ismert a vaddisznó-probléma parkvárosban. Ennek megoldása érdeké-
ben több lépést is tettem. 

Kezdetben kérésemre fol�ékon� emulzióval történő riasztást alkalmazott a hel�i me-
zőőrség, erről sajnos kiderült, hog� hosszabb időtávú védelmet nem n�újt. Ezt követően 
a facebook-oldalamon konzultáltam az itt lakókkal, és készítettem eg� térképet a leg-
g�akoribb hel�ekről. Kisebb utánanézést majd eg�eztetést követően a mag�ar piacon 
elérhető legjobb vadriasztó beszerzését javasoltam, ami eg� napelemes táplálású ultra-
hangot kibocsátó riasztó eszköz. Ezek adott hosszúságú szakaszokat tudnak levédeni, 
íg� több beszerzésével teljes utcákat tudtunk lefedni. (Tetőfedő utca végig, Ötvös utca, 
Ötvös-Földmunkás sarok, Fogarasi utca)

kezdeményeztem az érdi kerékPáros közlekedés 
inFrastrUktUrális Fejlesztését

 
Érden relatív kevés kerékpár-tárolóhel� van és szeretném, ha a lehetőségeinkhez 
mérten ezen változtatnánk. Ennek érdekében felvettem a kapcsolatot eg� okosított 
kerékpártárolókat g�ártó és üzemeltető startuppal. (BLOCK Cit� Bike) Az eredmén� eg� 
közös pilot projekt lett, aminek keretében ing�en ki tudjuk próbálni a városban ezeket 
a tárolókat. Ezek a modern tárolók mobilapplikációval n�ithatóak-zárhatóak, akár előre 
lefoglalhatóak, és még számtalan lehetőség van bennük, amit mindenképp érdemes 
kipróbálnunk. A hel�színek: Érd alsó, Érd felső, Bem tér buszmegálló, Főtér városháza. 
A kivitelezés fol�amatban van.

A tén�leges használat, tapasztalatok és a jövőbeli források függvén�ében fogjuk el-
dönteni, hog� a próbaidőszakot követve meghosszabbítjuk-e az eg�üttműködést, vag� 
más megoldások után nézünk.

Civitas saPiens ’21 okos város konFerenCia + v4 sUmmit

Hazánk legnag�obb volumenű okosváros témájú szakmai konferencián vettem részt, 
ami a Nemzeti Közszolgálati Eg�etemen került megrendezésre. A szakmai kiállítás 
részén cseh piaci szereplőket volt lehetőség megismerni, ahol több cég is felkeltette az 
érdeklődésemet. 

A nemzetközi jó g�akorlatok sok ötletet adnak a városfejlesztéshez. Például a mes-
terséges intelligenciával megtámogatott kamerarendszer témakörét már elkezdtem 
feldolgozni. A piacon a közjót erősen szolgáló megoldások érhetőek el, amit Érden is 
szeretnék bevezetni. Il�en a köztéren való rosszullét esetén automatikus jelzés a mentő-
állomásnak, verekedés, rendbontás esetén a hel�i rendőrkapitán�ságnak. 

A város kamerarendszere jelenlegi állapotában is nag� segítséget n�újt az Érdi 
Rendőrkapitán�ság számára. Mindenképp szeretném bevonni őket akár csak vélemén� 
szinten is már az ötlet fázistól kezdve. Úg� gondolom, hog� fol�amatos konzultációval 
és eg�üttműködéssel lehet ol�an eredmén�eket elérni, ami végül tén�leg célba talál, és 
a város összességének javát szolgálja. Ennek szellemében fogom fol�tatni a munkámat 
2022-ben is.

Érd, 2021. december 13.
  Gál Alex

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 Gál Alex (Szövetség Érdért), a 12. 
választókerület képviselője folytatja.


