
R O V A T C Í M

Áldozatsegítő központ  
nyílt Érden
A minisztérium, illetve a kormányhivatal részéről kijelölt 

munkatárs dolgozik itt. Feladatuk, hogy rögzítsék és a 

megfelelő helyre továbbítsák az ügyfél kérését, és tájé-

koztassák az áldozatot, hol tudja az őt megillető segítsé-

get megkapni. Ez lehet egészségügyi, lelki, jogi, de akár 

anyagi támogatás is.

CIKKÜNK A 3–4. OLDALON  

Csodálatos élmény 
mesemondónak lenni
Kiskorában színész szeretett volna lenni, akkor úgy gon-

dolta, rettenetesen tragikus szerepeket játszik majd el 

filmekben és színpadon. Úgy képzelte, nagy tragika lesz. 

Bölöni Rékával, az érdi mesemondóval beszélgettünk 

a kezdetekről, hivatásának szépségeiről. Az is kiderül, 

szeretik-e a mai gyerekek a klasszikus meséket.

INTERJÚNK A 7. OLDALON 

A minaret,  
ahogy még nem láttuk
Három maradt fent belőle az országban: egy Egerben, 

egy Pécsett, egy pedig városunkban. Az érdi televízió kis-

filmje úgy mutatja be a minaretet, ahogy még nem láttuk: 

felidézi, hogyan zajlott itt a vallási élet a XVII. században. 

Az erkélyen egy imám állt, aki az érdi televíziónézők ked-

véért elmesélte, hogyan zajlik az ima szertartása.

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON 

Százötven éve, 1872. január 12-én a Magyar Tudo-

mányos Akadémián alakult meg a Magyar Földraj-

zi Társaság. A jubileumi év nyitányaként rendeztek 

konferenciát az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban 

január 20-án. CIKKÜNK A 2. OLDALON
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Generációk, városok, egyetemek 
képviselői találkoztak Érden

2022. január 26. 

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 4. szám

6–7. OLDAL 9. OLDAL

Sodródó lelkek
Megrázó filmek a Budapesti Nemzet-

közi Dokumentumfilm Fesztiválon. 

De mi közünk van nekünk ehhez itt, 

Érden? Cikkünkből kiderül. 

Értéktár
Nem mindennapi testnevelői múlt 

áll Kovács Károly mögött, akinek 

munkássága decemberben bekerült 

a települési értéktárba.

Függetlenként
Így reagált dr. Asztalos Éva ön-

kormányzati képviselő arra, hogy 

a Szövetség Érdért frakció január 

17-én kizárta soraiból.

4. OLDAL
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A rendezvényre az ország min-

den tájáról érkeztek érdeklődők, 

illetve előadók, akik hosszmet-

szetet adtak a társaság történe-

téről, kiemelve azokat a fontos 

személyiségeket, akik tevéke-

nyen részt vettek a szervezet 

életében (például Teleki Pál, aki 

sokáig volt a társaság főtitká-

ra vagy idősebb Lóczy Lajos 

geográfus, egyetemi tanár). 

Generációk, városok, egyetemek 

képviselői találkoztak Érden, 

és beszéltek arról is, hogy a 

mintegy hatszáz tagot számláló 

társaság területi osztályaiban 

milyen munka folyt az utóbbi 

évtizedekben. 

„Ez volt Európa egyik legel-

ső földrajzi társasága, amely 

összefogta a geográfia tudó-

sait, tanárait, és számos olyan 

tudományos expedíciónak, 

kutatásnak volt a motorja, amely 

kihatott a későbbi évtizedekre 

is” – hangsúlyozta Kubassek Já-

nos múzeumigazgató, hozzáté-

ve, hogy a társaság tagjai ma is a 

földrajz, a geográfiai ismeretek 

terjesztésének ügyét szolgálják. 

„Földrajzi ismeretek nélkül se 

területfejlesztés, se pályázatok, 

se természetvédelem, se város-

fejlesztés nincs. Ezen ismere-

tek megléte és megerősítése 

mindnyájunk érdeke” – hangsú-

lyozta a múzeum igazgatója, aki 

nagyon örült annak, hogy intéz-

ménye adhatott otthont ennek 

a rangos rendezvénynek, ami 

nemcsak a szakmabelieknek, ha-

nem a nagyközönségnek is szólt. 

„Mára kitárult a horizont, sokan 

és sokfelé utaznak, de nem 

mindegy, hogy milyen szemmel 

nézik a világot. Ugyanazt nézzük, 

de nem ugyanazt látjuk, és ez 

utóbbi attól a tudástól is függ, 

amit elsajátítottunk” – zárta 

szavait Kubassek János.

A konferencia az emlékévnek 

csupán az első eseménye volt. 

Mint Lóczy Dénes, a PTE egye-

temi tanára, a Magyar Földrajzi 

Társaság elnöke elmondta, több 

tervük is van az idei esztendőre: 

„A vírus nagy csapást jelentett a 

társaságunkra, a lezárások miatt 

a társasági élet szinte meg-

szűnt, csak online érintkeztünk 

egymással. Ha enyhül a helyzet, 

mindenképp újjá szeretnénk 

szervezni a közösségi életet, 

vándorgyűléseket, kiránduláso-

kat, előadásokat, kiállításokat 

tervezünk. Ez azért is fontos, 

hogy a földrajz fontosságát 

minél szélesebb körben terjesz-

teni tudjuk. Korunkban, amikor 

égető környezeti és társadalmi 

problémák földrajzi szinten is je-

lentkeznek, mindenképp hozzá 

tudunk ehhez szólni. Szeretnénk 

visszanyerni azt a szerepet, ami 

százötven éve a Magyar Földraj-

zi Társaságé volt, kutatásokat, 

tudományos életet is szervezve, 

ugyanakkor a nagyközönség 

körében is népszerűsítve a 

földrajzot. Lesz egy kiállítá-

sunk, amely a könyvtárunk és a 

múzeum kincseit mutatja majd 

be, készítünk egy filmet az Ozon 

TV-vel együttműködve a társa-

ság életéről és feladatairól, és 

lesznek online kiadványaink is. 

Zárórendezvényként az MTA-n 

egy reprezentatív konferenciát 

is tervezünk, ahol a társtudomá-

nyok és a szomszédos országok 

földrajzi társaságainak képvise-

lői is szerepelnének.”

Csőzik László polgármester 

köszöntőjében a múzeum (ami 

jövőre lesz negyven esztendős) 

és a társaság kapcsolatáról 

beszélt, hangsúlyozva: sokat 

segítettek a gyűjtemény bővíté-

sében, illetve az anyagi támoga-

tás megszerzésében, a Magyar 

Földrajzi Társaság Érden több 

mint ötven rangos konferenciát 

tartott mostanáig, és rendsze-

resen itt voltak, vannak a múze-

umi rendezvényeken is. „Na-

gyon büszkék vagyunk erre a 

tudományos szellemi műhelyre, 

amit a Magyar Földrajzi Múze-

um jelent. A múzeum a várostól, 

az önkormányzattól immáron 

elválaszthatatlan, dacára, hogy 

gyűjteménye nem helyi, hanem 

országos. Kubassek János és 

munkatársai teljesítménye 

példaértékű, hatalmas odaadás-

sal és alázattal gyarapították a 

múzeum kincseit, tárlatait. Ez 

társadalompedagógiai misszió 

is, hiszen sok-sok érdivel sze-

rettették meg a földrajztudo-

mányt” – emelte ki lapunknak 

Csőzik László. „Ahhoz, hogy a 

kontinens jövőjével kapcsola-

tos kérdésekre – globalizáció, 

klímaválság, népsűrűség – jó 

válaszokat találjunk, kell a föld-

rajztudomány. Segítségével 

meg tudjuk fejteni azt, hogy a 

Föld ásványkincsei, a szűkülő, 

már megismert világ hogyan 

menthető meg. A következő 

évtizedeknek az lesz a nagy 

kérdése, hogy az emberiség át 

tudja-e lépni a saját árnyékát, és 

helyre tudja-e állítani a normális 

folyamatokat. Ebben segíthet 

nekünk ez a tudományág, és 

a tudományágnak részben 

otthont adó Érd Megyei Jogú 

város is.”

Ádám Katalin
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Generációk, városok, egyetemek 
képviselői találkoztak Érden
Százötven éve, 1872. január 12-én a Magyar Tudo-

mányos Akadémián alakult meg a Magyar Földrajzi 

Társaság. A jubileumi év nyitányaként rendeztek 

konferenciát az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban 

január 20-án. 
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Balla Imre szerint vannak olyan 

történések, amelyek akár évti-

zedekre visszamenőleg megha-

tározták, hogyan néz ki egy-egy 

terület, és azokat most hirtelen 

rendbe tenni nagyon nehéz. A 

csapadékvíz-elvezetéssel példá-

ul még mindig nagyon sok gond 

van. Nemrégiben a Koppány 

utcából egy hölgy azzal kereste 

meg, hogy esőzéskor a járdán 

tartózkodókat lefröcskölik az 

autók. „Ez azért van, mert a 

járda magasabban van, mint az 

utca széle. A másik lehetőség az, 

hogy alacsonyabban van, akkor 

pedig minden esővíz odafolyik. 

Tehát, ha ott nincs valamilyen 

csapadékelvezetési lehetőség 

kialakítva, akkor ezt szinte lehe-

tetlen megoldani.” Balla Imre ar-

ról számolt be, hogy 2020-ban a 

Zsolt utcát és a Mikszáth Kálmán 

utcán aszfaltozták le, a 2021-es 

pénzből pedig idén a Péter utcát 

szeretnék befejezni, mert ott 

van az óvoda hátsó játszótere, 

fontos, hogy a gyerekek ne a 

port szívják be. A Kont utca a 

következő az aszfaltozási listán.

Az önkormányzati képviselő 

szerint a választókerület a jobb 

adottságú utcák közé tartozik. 

Van egy listája arról, mely utcák 

aszfaltosok és melyek nem, 

illetve melyek azok, amelyek asz-

faltosak ugyan, de újra kellene 

húzni. 

A Kossuth Lajos utca–Szent 

István út találkozása kapcsán 

Balla Imre elmondta, a jelenle-

gi lámpás kereszteződés csak 

ideiglenes megoldás, egy kisa-

játítási eljárás miatt nem indult 

el az évekkel ezelőtt tervbe 

vett átépítés, amire azóta sem 

kaptak engedélyt. Most újra 

terítéken van a kérdés, és úgy 

néz ki, eredményesek lesznek a 

tárgyalások, de hogy körforga-

lom vagy lámpás kereszteződés 

lesz ott végül, azt egyelőre nem 

tudni. A Gellért és a Riminyáki 

kereszteződése jelenleg közbe-

szerzés alatt áll, a tervek szerint 

felújítják azt a részt is, és lám-

pás kereszteződést alakítanak 

majd ki.

A képviselő elmondta, hogy 

2020-ban a VMG parkolóját is 

rendbe hozták, és a Sándor 

utcában is mart aszfaltot tettek 

le, mert sokan parkolnak ott az 

iskola és az óvoda miatt. A közvi-

lágítást is fejlesztették, alkony-

kapcsolós világítást telepítettek, 

ami a tapasztalatok szerint jó, 

de nem mindenki elégedett, 

folyamatosan panaszkodnak, 

mert vannak kevésbé világos 

szakaszok. 

Balla Imre hangsúlyozta, az il-

legális hulladék az ő körze tében 

nem jelent számottevő problé-

mát, de előfordul, hogy ezzel 

is foglalkozniuk kell. A városi 

térfigyelő rendszer működik, 

így ilyen esetekben az alapján 

tudnak bejelentést tenni.

Szabó-Gárdos

Az elmúlt két év Balla Imre szemével
Balla Imre, a négyes számú választó-

körzet önkormányzati képviselője az 

Érd TV Párbeszéd című műsorában 

arról számolt be, hogy mindig vannak 

elégedetlen hangok, és mindent ter-

mészetesen ők sem tudnak megoldani, de 

alapvetően pozitívan értékeli az elmúlt időszakot.
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okféleképp válhatunk 

áldozattá. Szélhámos 

weboldalon keresztül 

vásárolunk, a pénzünk elúszik, 

az áru pedig soha nem érkezik 

meg, vagy mást kapunk, mint 

amit vártunk; ellopják a pénztár-

cánkat a metrón; kitolják a nyit-

va felejtett sufniból a fűnyírót; 

megtámadnak a sötét utcán. 

Előfordulhat az is, hogy tanú-

ként vagy családtagon keresztül 

kerülünk kapcsolatba valamilyen 

bűncselekménnyel, és akkor is fel 

kell dolgoznunk ennek hatásait. 

Áldozatként fizikai, lelki, anyagi 

nehézségeket szenvedhetünk el, 

és külön terhet jelenthet, hogy 

nem tudjuk, hova érdemes for-

dulni ilyen esetben. Az Igazság-

ügyi Minisztérium égisze alatt 

kiépülő áldozatsegítő rendszer 

ebben ad támogatást, melynek 

fontos eleme az áldozatsegítő 

központok létrehozása, ami az 

elmúlt években indult a fővárosra 

és a megyeszékhelyekre fóku-

szálva. Azokon a kapitányságo-

kon, ahol nincs ilyen létesítmény, 

szakemberek tartanak bizonyos 

időközönként félfogadást. Így 

volt ez Érden is egészen a közel-

múltig, január közepén azonban 

városunkban is nyílt egy áldo-

zatsegítő központ, a szaktárca 

és a Pest Megyei Rendőr-főka-

pitányság együttműködésében. 

Pest megyében nincs is több 

ilyen létesítmény. A központ a 

rendőrség épületében, a föld-

szinten kapott helyet, és hétfőtől 

csütörtökig 10-től 14 óráig várja 

az ügyfeleket. Mint Latorovsz-

ky Gábor rendőr ezredes, Pest 

megye rendőrfőkapitányának 

bűnügyi helyettese lapunknak 

elmondta, nemcsak az érdi 

kapitányság ellátási területén 

élők vehetik igénybe a központ 

szolgáltatásait, hanem bárki, és 

ez fordítva is így működik, az ér-

diek is ellátogathatnak a fővárosi 

áldozatsegítő központba. 

„A minisztérium, illetve a 

kormányhivatal részéről ki-

jelölt munkatárs dolgozik itt. 

Feladatuk, hogy rögzítsék és a 

megfelelő helyre továbbítsák az 

ügyfél kérését, és tájékoztassák 

az áldozatot, hol tudja az őt 

megillető segítséget megkapni. 

Ez lehet egészségügyi, lelki, jogi, 

de akár anyagi támogatás is” – 

hangsúlyozta az ezredes.

Az áldozatsegítő központ 

szolgáltatásait azoknak minden 

esetben felajánlják, akik valami-

lyen bűncselekmény miatt felje-

lentést tesznek a rendőrségen. 

Erre a feljelentéssel egy időben, 

automatikusan sor kerül. Ha az 

áldozat igényt tart az ilyen jellegű 

támogatásra, a központban 

felvilágosítást kap arról, milyen 

segítségre jogosult, és arról is, 

hogy ezt hol és hogyan veheti 

igénybe.

Természetesen nem csak azok 

fordulhatnak a központhoz, akik 

áldozattá váltak, illetve feljelen-

tést tettek, a rendszer kiemelt 

célja a prevenció is: 

„A tapasztalat az, hogy egyre 

jobb az áldozatsegítő központok 

megítélése, egyre többen élnek 

a felkínált lehetőséggel, de még 

mindig nem tartunk ott, hogy 

mindenki élne vele. Sokan nem 

akarnak további »bürokráciát«, 

nem akarnak utazni, túl akarnak 

lenni azon, ami történt. Pedig ez 

a rendszer csak akkor működik, 

ha az áldozatok is partnerek. A 

rendőrségnek is érdeke, hogy 

egyre eredményesebb legyen az 

áldozatsegítés, hiszen szerveze-

tünknek nemcsak a felderítés a 

célja, hanem az is, hogy a kárval-

lottaknak tájékoztatást nyújtson 

abban, hol kaphatnak megfelelő 

segítséget, és úgy látom, e tekin-

tetben évről évre javul a helyzet. 

Pest megye egyébként úttörő 

szerepet játszott az áldozatse-

gítésben, mi indítottuk el azt a 

rendszert, hogy minden kapi-

tányságon fogadó időpontot biz-

tosítottunk az áldozatsegítéssel 

foglalkozó kollégákhoz.

Mind a szakmai oldalról, mind 

az ügyfelek irányából pozitív 

megerősítést kaptunk, reméljük, 

így lesz ez az érdi áldozatsegítő 

központ esetében is.”

Ahogy az ezredes is utalt rá, 

sokan azért nem akarják igénybe 

venni ezt a szolgáltatást, mert 

szégyellik, hogy áldozattá 

váltak, és szeretnék semmissé 

tenni, ami történt. Pedig sok 

esetben égető szüksége volna 

az áldozatnak a szakmai (lelki) 

támogatásra. Személy elleni 

erőszakos bűncselekmény (le-

gyen akár szexuális indíttatású) 

esetén fontos lenne pszicholó-

gus segítségét igénybe venni, 

vagyon elleni bűncselekmény 

esetén pedig anyagi krízishely-

zetből lendíthet ki az áldozatse-

gítő szolgáltatás. Előfordulhat, 

hogy a jogi segítségnyújtást nem 

tudjuk megfizetni, és ebben is 

támogatást kaphatunk.

Ádám Katalin
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Áldozatsegítő központ nyílt Érden
Bűncselekmények kárvallottjai kaphatnak itt útmu-

tatást arról, hogyan részesülhetnek ingyenes lelki, 

jogi vagy akár anyagi segítségben, hogy a traumát, 

a krízishelyzetet mérsékelni tudják. 

Az Érdi Rendőrkapitányság 
a különféle rendezvényeken 
is szeretné megismertetni az 
áldozatsegítő szolgáltatást. Szat-
máriné Berczi Dolóresz címzetes 
rendőr százados, az Érdi Rend-
őrkapitányság bűnmegelőzési 
főelőadója lapunknak elmondta, 
rendszeresen tartanak előadáso-
kat a helyi nyugdíjaskluboknak, 
ahol nemcsak a lehetséges 
segítségnyújtásról beszélnek, 
hanem arról is, hogyan kerüljék 
el az idősek, hogy áldozattá vál-

janak. Az iskolákban is tartanak 
prevenciós foglalkozásokat, a 
középkorosztályt pedig a Házhoz 
megyünk! országos bűnmegelő-
zési program keretében tudják 
elérni. Aki többet kíván tudni az 
áldozatsegítő szolgáltatásokról és 
az elérhető segítségek formáiról, 
hívja a 06 80 225 225-ös ingye-
nes zöldszámot, vagy látogasson 
el az Érdi Rendőrkapitányságra, 
ahol hétfőtől csütörtökig 10-től 
14 óráig várják azokat, akiknek 
segítségre van szükségük.
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Az Érdi Újság szeretett volna ott lenni, 
mármint az áldozatsegítő avatásán, mert kí-
váncsiak voltunk, de sajnos nem hívtak meg 
minket (tudomásunk szerint a polgármestert 
sem, ami nem gond, hiszen mégsem az ő 
általa vezetett településen történt mindez…
,ja de.). Sebaj, akkor regisztrálunk a valódi 
show-ra, gondoltuk, oda viszont azért nem 
engedtek be, mert „nem sajtónyilvános”. 
Aztán mégis bejutottunk, mert – ahogy 
mondtuk – érdekelt minket. 

Sajnos kissé csalódottan távoztunk: 
semmi olyan nem hangzott el, amit ne 
olvashatnánk egy szürke hétfő délután a 
kormánymédia bármely felületén. Mondjuk, 
legalább belecsempészhettek volna valamit 

speciálisan az érdi választókerületet érintő 
kérdésekből, de nem. Pedig a miniszter 
asszony meghívója választókerületünk 
parlamenti képviselője volt. Aradszki And-
rásnak jelen helyzetben moderátori szerep 
jutott: földobni a hívószavakat vendégének. 
A lebilincselő estén ezek a következők 
voltak: az unió döntéshozó szerveinek 
működésmódja és annak fideszes kritikája. 
Jogállamiságunk, mint olyan. Brüsszel, a 
hazugsággyár. NGO-k, mint az ördög földi 
helytartói. A miniszter asszony hiányolta a 
tagállamok saját véleményét, ezek helyett 
ugyanis a jogállamisági jelentés (az NGO-k 
mellett) „az Akadémiára és mindenféle 

tudósokra mutogat, akik 10-20 éve csak 
szörnyűségeket írnak erről az országról”. 
De mi „megvédjük az értékrendünket, 
megvédjük a MAGYAR CSALÁDOKAT, 
megvédjük a határzárunkat, megvédjük a 
rezsicsökkentésünket…”.

Szerencsére hazánk Brüsszelben sem 
védtelen, hiszen Varga Judit személyében 
olyan harcost tudhat magáénak, aki úgy 
érzi, „fantasztikus, hogy mi ezt a feladatot 
megkaptuk, és védhetjük a hazát. Mert ez 
egy igazi honvédő háború.” 

Kiderült, hogy a többi európai nép mind 
sokkal szerencsésebb, tudniillik „míg más 
népek ingyen kapták a szabadságot, mi 
azért mindig meg kellett, hogy küzdjünk..., 
És igazából, amikor minket jogállamisági 
köntösbe bújtatva bántanak és boszorkány-
üldözés alá vetnek, akkor ezt a szuverén 
döntést (értsd: a magyar emberek választá-
sát) nem akarják tisztelni. „Nekünk van egy 
értékrendünk: mi a keresztény Európában 
hiszünk. Mi hiszünk a családok erejében, 

hiszünk abban, hogy Európa jövője nem a 
bevándorlásban van, és azt nem pozitív do-
lognak tartjuk, hanem egyfajta veszélynek, 
mind a kultúránkra, mint a jövőnkre nézve.”

Magyarán szólva. Ők rosszak, mi jók 
vagyunk. Nem olyan bonyolult ez.  

Egyébként meg „nem pihenhetünk, 
nehéz időszak vár ránk” – érzékeltette 
Aradszki András, és fölmerült benne a kér-
dés, hogy vajon „mennyire fognak az eu-
rópai uniós szervek beavatkozni a magyar 
választásokba?”. Amit egyébként már most 
is megtesznek azzal, hogy „jogosulatlanul 
tartanak vissza jogosan járó összegeket”.

Volt ezen kívül még szivárványos zászló, 
migránssimogató „liberális gőzhenger”, 
és – a teljes interaktivitás jegyében – szót 
kapott egy érdi Fidesz-önkéntes is. A végén 
pedig a közönség a legnagyobb megelége-
déssel távozhatott, mert arra még sikerült 
időt szakítani, hogy bárki, aki szeretett volna, 
szelfizhetett egyet a miniszter asszonnyal.

Mihalicz Csilla

Inkább propaganda
Ritkán jár mostanában működő miniszter Érden, ezért kísértük kiemelt figyelemmel 
Varga Judit látogatását. Az igazságügyi miniszter áldozatot segíteni jött, pontosabban 
elmondani, hogy Érden is megnyitottak egy ilyen pontot. És ha már itt járt, Aradszki 
Andrással interaktív választási kampányrendezvényt tartott a Szepesben. 
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Borzasztó belegondolni, de már két éve a koronavírus 

árnyékában élünk. Az első intézkedések között vezet-

ték be a világ minden részén a kötelező maszkviselést, 

hogy megelőzzük a fertőzés továbbterjedését.

Ma, amikor az omikron variáns páros lábbal rúgta 

ránk az ajtót, már azt sem mindig tudjuk, ki számít 

védettnek, mert a védettségi igazolvány oltási igazol-

vánnyá alakulásával nemcsak az oltatlanok, hanem a 

csak egy vagy két dózissal rendelkezők és a fertőzésen 

átesettek sem minősülnek annak. Közben a fertőzés 

elleni védekezésnek legegyszerűbb és talán leghatéko-

nyabb módját mintha elfelejtettük volna: fertőtlenítés, 

távolságtartás, maszkviselés.

A három legalapvetőbb intézkedés, melyek betar-

tásával talán nem tartanánk hazánkban negyvenezer, 

világszerte 5,5 millió áldozatnál.

Több virológus is egybehangzóan megerősítette, az 

omikron ellen érdemes akár két maszkot is hordanunk 

(lehetőleg az egyik egy textilmaszk legyen), hogy biz-

tonságban legyünk a fertőzéstől.

Ehhez – és a növekvő esetszámokhoz – képest talán 

nem is meglepő, hogy még két év távlatában sem sikerült 

sokaknak megértenie, hogyan kerülhetik el a fertőzést. 

Pedig így sosem lesz vége. Mert azt sajnos számos 

rendezvényen és a tömegközlekedésben is megtapasz-

taltam, hogy a másfél méteres védőtávolság tartása sok 

esetben kivitelezhetetlen. Ilyenkor is különösen hang-

súlyos, hogy megfelelően – TEHÁT SZÁJAT ÉS ORROT 

EGYÜTTESEN ELTAKARVA – hordjuk a maszkunkat, amely 

tényleges védelmet ad (még ha nem is százszázalékosat).

Ennek ellenére voltam olyan több száz fős, zárt 

térben tartott eseményen, ahol a résztvevők - amellett, 

hogy kis területen zsúfolódtak össze - szinte egyáltalán 

nem hordtak maszkot. Márpedig elég egy ilyen ren-

dezvényen egyetlen fertőzött egy komolyabb gócpont 

kialakulásához. De nemcsak a rendezvények, sport-

versenyek okozhatnak nagy gondot, mert rendszeres 

tömegközlekedőként nap mint nap tapasztalom, hogy 

– jellemzően a tinédzserek – egyre többen nem vagy 

nem megfelelően hordják a maszkot.

Nem értem az anyukát, aki nem ad a mellette ülő 

fiára maszkot, mikor a gyerek – aki vélhetően még nem 

múlt el hatéves, ezért neki nem kötelező a maszk – fél 

perce csúnyán köhög a busz utasterében. De ha rászó-

lok a maszkot nem rendesen hordó illetőre, akkor még 

ő van felháborodva, hogy szólni merek. Szóval kérem 

szépen, hordják a maszkot megfelelően, hogy minél 

hamarabb túl legyünk ezen az egészen, hogy végre 

egyszer s mindenkorra le is vehessük. 

Hordjuk még 
egy kicsit

Domonkos Bálint

JEGYZET

Ahogy azt Kéri Mihály, az Érdi 

Galéria művészeti vezetője el-

mondta, a Téli Tárlat már közel 

két évtizedes múltra tekint 

vissza. Annak idején ugyan nem 

volt egyértelmű, hogy a kez-

deményezés ilyen hosszú időt 

meg tud majd élni, de időköz-

ben rengeteg művész költözött 

a városba, illetve a környező 

településekre. Körülbelül 50 

alkotó él a városban és kör-

nyékén, szóval így manapság 

már könnyedén össze lehet 

hozni egy-egy ilyen kiállítást. 

Ez amolyan szellemi tőke, az 

alkotókat össze kell hozni a 

közönségükkel, ha máskor nem, 

legalább egy évben egyszer. 

Kéri Mihály azt is elmondta, 

hogy ezeket az alkotókat egyé-

ni kiállításokon is be szokták 

mutatni, évente négy-öt képző-

művésznek rendeznek kiállítást 

a Galériában.

A február végéig látható idei 

Téli Tárlaton 38 alkotó művét 

lehet megtekinteni a Városi 

Galéria kiállítótermeiben. Legin-

kább festményeket láthatunk, 

de azért akadnak szobrok, sőt 

installációk is. Sokrétű, színes 

kiállítás ez, melyben mindenki 

megtalálhatja az ízléséhez leg-

közelebb álló alkotásokat. 

erdmost.hu

Az érdi képzőművészet elitje  
a Galériában
Téli Tárlat címmel az érdi és környékbeli ipar- és 

képzőművészek alkotásaiból nyílt kiállítás az Érdi 

Galériában.

Az ügy előzménye, hogy dr. Asz-

talos Éva a jogi bizottság elnö-

keként elérte, hogy a közgyűlés 

ne szavazhasson a Bács István 

vagyonbevallása miatt előállt 

helyzetről. A fideszes képviselő 

a frakció álláspontja szerint 

képtelen volt elszámolni egy 71,5 

millió forintos vagyonelemmel. 

Ezzel Asztalos Éva szembe-

ment a Szövetség Érdért 

céljaival, frakciónk ugyanis 

eldöntötte: nem hagyja kö-

vetkezmények nélkül, hogy a 

fideszes politikus háromszor is 

valótlan vagyonnyilatkozatot 

adott le” – mondta Lengyel 

Péter frakcióvezető.

Szerettük volna megtudni 

Asztalos Évától, miért vonta 

vissza az eredeti előterjesztését 

a rendkívüli közgyűlést illetően, 

illetve arra is kíváncsiak voltunk, 

hogy döntéséről egyeztetett-e 

a Szövetség Érdért frakció tagjai-

val? A képviselő kérdéseinkre az 

alábbi közleménnyel válaszolt.

Független lettem

„Hivatalos státuszom mostantól: 

Érd megyei jogú város közgyűlé-

sének egyéni választókerületben 

győztes, független képviselője. 

Eddig is választókerületem érde-

keit képviseltem, amint a Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság elnöke-

ként a törvényesség betartását 

is. Sajnos mindkettő számos 

konfliktushelyzetet eredménye-

zett, amelyek feloldását tőlem a 

politikai, párt- és egyéni, családi, 

üzlettársi érdekek mindenek 

előttiségének elismertetésével 

várták. Hiába!

Vallom: a város érdekeinek 

eredményes képviselete elő-

rébb való, mint képviselőinek 

egyéni és politikai, pláne egy 

párt és annak érdeke. Engem 

pedig „nem megfelelő” politikai 

hozzáállásom miatt, illetve egy 

ezt „bizonyító”, valójában jog-

szerű bizottsági döntés miatt 

kizárt tagjai közül a várost veze-

tő többpárti frakció. Mostantól 

tehát képviselői munkámban 

sem köt frakció- vagy pártfe-

gyelem. Felelősséggel csak a 

választóimnak tartozom, akiket 

sem hamis ígéretekkel, megté-

vesztéssel, sem őket érintő té-

nyek, döntések elhallgatásával, 

– nem mellesleg – véleményük 

meg nem hallásával nem lenne 

szabad félrevezetni, kizárni  

közös ügyeink intézéséből.

Érd nem lehet a politika ját-

szótere! A rosszul értelmezett 

(város)politizálás többet árt, 

mint használ. Érd esetében szá-

mos példa bizonyítja ezt: be nem 

adott, meg nem nyert pályáza-

tok, elmaradt vagy csak késlelte-

tett és drágított beruházások... 

Amint abból is csak kára szárma-

zott – és sajnos származik is – a 

városnak, ha »egyéb« érdekeket 

szolgálva törvénysértő dönté-

sek születnek. Ennek kell véget 

vetni! A túlteljesítő, önsorsrontó 

politizálás helyett valódi képvise-

let kell. Nem egy vagy több párt, 

hanem a választó érdeke az első.

Számomra mostantól és min-

den kötöttségtől mentesen ez a 

legfontosabb képviselői feladat. 

Hivatalosan is »csak« független 

képviselő vagyok, aki az Érd 

Nyugat Egyesület tagjaként a civil 

érdeket is képviseli a közgyűlés-

ben.”

erdmost.hu

Asztalos Éva függetlenként folytatja
Érd nem lehet a politika játszótere – így reagált  

dr. Asztalos Éva önkormányzati képviselő arra, 

hogy a Szövetség Érdért frakció január 17-én 

kizárta soraiból. A frakció döntése azután szüle-

tett, hogy a képviselő megakadályozta, hogy Bács 

István méltatlansági ügye eljusson a közgyűlésig.
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Magyarországon csupán három török 

torony maradt fenn: Egerben, Pécsett 

és Érden. Egeré és Érdé magányosan áll, 

Pécsett azonban ott van mellette az ima-

hely, a dzsámi is. Ez utóbbiban mondták 

el a Korán által előírt imádságot, míg a 

hozzá tartozó karcsú toronyból a müez-

zin kiáltotta ki az ima idejét. Érden is volt 

dzsámi a torony mellett – az Érdi Krónika 

szerint a  17. században épült, de nem 

maradt fenn. Sarkait ma villanyoszlopok 

jelzik, befoglaló mérete 10x11 méter volt. 

A 23 méter magas, tizenkétszög alaprajzú 

torony sem maradt épségben: 1721-ben 

villámcsapás sújtotta, a kupola leomlott. 

Csak 1971-ben állították helyre, vasbeton-

ból – így mindenki számára nyilvánvaló, 

meddig tart az eredeti torony, és honnan 

kezdődik az új rész. 

A szűk csigalépcsőn haladva felfelé, 

érdemes egy kis figyelmet szentelni a 

falvéseteknek. Ezek nem az elmúlt öt-tíz 

év termései: az ajtónál egy 1936-os vésés 

található, de van 1839-es „szignó” is: Zu-

bek Alajos hagyta itt a kézjegyét. 1812-ből 

egy név kezdőbetűi (H. F.) maradtak fenn 

a sóskúti mészkőbe vésve.

A film nézői láthatják: a toronyban 

nincs teljesen sötét, a hússzor tízcentis 

réseken pont annyi napfény esik a torony 

belsejébe, hogy épségben feljuthassunk 

az ötvenhárom, változó magasságú, 

kicsorbult csigalépcsőn.  

A Mekka felé tájolt ajtón kilépve csodás 

panoráma tárul a nézelődő szeme elé. 

Azoknak, akik a film forgatása idején 

lentről felfelé kukucskáltak, meglepő lát-

ványban lehetett részük: az erkélyen egy 

imám állt, Mutiullah, aki az érdi televízió-

nézők kedvéért elmesélte, hogyan zajlik 

az ima szertartása. 

„A muszlimok a dzsámiban imádkoz-

tak, Mekka irányába fordulva. Elöl az 

imám, mögötte a követői. Napi többször 

hívta őket imára a müezzin, a minaret 

erkélyéről. Ezt a különös szavakból álló 

szöveget ezannak hívják. Ha egy muzul-

mán meghallja ezeket a szavakat, azonnal 

tudja, hogy ima ideje van. Korábban a 

minaretek erkélyén olvasták fel az ezant, 

manapság azonban már a mecseten 

belül történik” – tette hozzá Mutiullah, 

aki idézett egy régi mondást is, misze-

rint ahol minaret áll, ott volt dzsámi is. 

„Ezt a dzsámit a török katonák számára 

építették, hogy tudjanak valahol közösen 

imádkozni. Körülbelül harminc-negyven 

főt szolgálhatott” – mondta az imám. 

Á. K.

M Ü E Z Z I N
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Az érdi minaret, 
ahogy még nem 
láttuk

Csupán három maradt fent belőle az országban: 

egy Egerben, egy Pécsett, egy pedig városunkban 

található. Az érdi televízió kisfilmje úgy mutatja be 

a minaretet, ahogy még nem láttuk: felidézi, ho-

gyan zajlott itt a vallási élet a XVII. században.
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rosszal és a legrosszab-

bal is együtt lehet élni, 

mígnem váratlanul eljön 

az érzés, hogy „elég volt”. Valójá-

ban már régóta elég, de van egy 

pont, amikor ezt muszáj kimon-

dani. Aki csinálja, az talán nem is 

érzi ezt bátorságnak, hiszen nincs 

más választása. Bajkeverőknek, 

naiv bolondoknak, lázadóknak, 

izgágáknak mondják az ilyet 

azok, akik sosem jártak még az 

élet peremvidékein. A kelet-kon-

gói Kisangani háborús sérültje-

inek lenni a létező legszélsőbb 

peremhelyzet. Ők a 2000-es, 

úgynevezett hatnapos – Uganda 

és Ruanda közt kitört, ám a Kon-

gói Demokratikus Köztársaság 

földjén is folytatott – háború civil 

áldozatai, akik nem a tömegsír-

ban végezték, mint sok ezren 

akkor, hanem életben maradtak. 

Csaknem húsz éve élik kivetett, 

családjaik által megtűrt haszonta-

lan páriaként az életüket, miköz-

ben az állam kártérítést kapott 

Ugandától, amelyből 1 milliárd 

dollár őket és családjaikat illetné. 

Egyszer csak betelik a pohár, és 

ezek az emberek elindulnak Kins-

hasába, hogy az ország döntés-

hozóinak megmutassák csonk-

jaikat. Szívszorító a hitük abban, 

hogy ha a politikusok meglátják 

az ő nyomorúságukat, odaadják 

majd a húsz éve elsikkasztott 

kompenzációt.

A film egy fizikailag és lelki-

leg is végtelenül megterhelő 

utazás története: Kisanganitól 

a fővárosig, Kinshasáig a vízi út 

kétezer kilométer, amit ők egy 

lélekvesztőn tesznek meg a Kon-

gó folyón. Nem lehet pontosan 

tudni, hány napon át tart az út, 

csak azt látni, hogy hol tűzi a 

nap, hol veri az eső, hol tépi a 

szél a szakadozott, toldozott-

foldozott ponyva alatt kuporgó 

utasokat.

Ügyüket felkarolta egy képvi-

selő, aki elkíséri őket a parlament 

székházához, ahol végül hiába 

vergődnek föl a lépcsősoron, az 

őrökön nem jutnak túl. Kon-

gó népe épp akkor sorsdöntő 

napokat él: a hosszú ideje várva 

várt és már többször is elhalasz-

tott parlamenti választásokra 

készül. És mialatt ők műlábaikkal, 

mankóikkal minden létező kapun 

fennakadnak, és az egyetlen 

támogató képviselő is kilép 

mögülük, győz az ellenzék. Vajon 

számukra is felcsillan a remény? 

Mit ér az élet Kongóban?

Lapunkban azért szenteltünk 

egy fesztiválajánlónál nagyobb 

terjedelmet a témának, mert 

elgondolkodtunk, vajon remény-

teljesebb-e Érden fogyatékos-

sággal élni. 

Olyan szempontból biztosan, 

hogy az emberi élet értékének 

megítélését Kongóban a „hasz-

nosság” adja, míg ez Magyar-

országon nincs (illetve sokkal 

kevésbé) van így. „Elegünk van 

abból, hogy mindent elvégzünk 

helyetted” – mondogatják az 

egyik főszereplő, egy műlábak-

kal élő, főiskolát végzett fiatal 

lány szülei. „De azt válaszolom: 

csak az időt vesztegetitek, nem 

leszek öngyilkos.” „Aki rokkant, 

őrültnek számít, mert semmire 

sem képes. De te meg tudod 

javítani a telefonokat. Hasz-

nos vagy” – így tartja a lelket 

ez a lány a hosszú hajóút egy 

csendes éjszakáján útitársában. 

Számára – vagyis inkább szülei 

számára – a megváltást az hozná 

el, ha akadna egy fiatalember, 

aki elvenné őt feleségül. 

A fesztivál valamennyi film-

jének van egy-egy támogató 

nagykövete. A Sodródó lelkeké 

történetesen városunk egyik 

alpolgármestere, Tetlák Örs. 

Megkérdeztük tőle, mit gondol, 

van-e olyan ember Érden, aki egy 

ilyen filmben magára ismerhet.

„Kongóban az emberi élet – az 

egészséges emberé is – sok-

szor értéktelen. Számomra két 

borzasztóan erős pillanata volt 

a filmnek – feleli az alpolgármes-

ter. Az egyik, amikor ezek a vég-

tagok nélküli emberek fölszáll-

tak a hajóra, és én azon kaptam 

magam, hogy rimánkodom, el ne 

süllyedjenek, hiszen a műlábaik-

kal ott lelnék halálukat. A másik, 

amikor jöttek ki a parlament 

épületéből a helyi »nagy embe-

rek« – szívszorító volt nézni azt 

az érdektelenséget, ahogyan 

keresztülnéztek rajtuk.

 

Azonnal 

lehetett 

látni, hogy 

itt bármilyen politikai 

erő kerül is hatalomra, 

ezek az emberek 

kizárólag ugyanarra 

számíthatnak. 

Őket még csak hadirokkantnak 

sem lehet nyilvánítani, hiszen 

nem harcoltak. Ők »csak« civilek. 

És abban, hogy a civil életeknek 

nincs értékük, nem lesz változás, 

amíg a kongói ásványkincsekre 

a világ – ahogyan kétszáz éve 

folyamatosan – rabolható zsák-

mányként tekint. Manapság a 

koltán miatt különösen érdekes 

Kongó, mint a mobiltelefonok 

akkumulátoraihoz nélkülözhetet-

len ásvány legfontosabb lelő-

helye. Nálunk az emberi jogok 

tekintetében nem ilyen vigasz-

talan a helyzet. Ugyanakkor, ha 

a mobilitás lehetőségeit nézzük, 

Érden gyalázatosak a lehetőségei 

annak, aki kerekesszékkel vagy 

bármilyen rokkantsággal helyet 

változtatni próbál. Vagy akár ba-

bakocsival! Mivel még járdák sin-

csenek a városban, A pontból B 

pontba eljutni ezer veszélyt rejt. 

Nem véletlen, hogy a városveze-

tés egyik fontos törekvése, hogy 

babakocsival járható legyen a 

város, hiszen az azt jelenti, hogy 

akkor jó eséllyel kerekesszékkel 

is járható, vagyis akadálymentes 

lesz.”

 …és mit ér Érden?

Kerékpárutak sincsenek Érden, 

mégis sokan kerékpároznak, az 

viszont ritkaságszámba megy, 

hogy önállóan közlekedő kere-

kesszékes embert láthatnánk 

városunkban.

„Én megismerkedtem nyáron 

egy fiatalemberrel, akit többször 

is láttam már a városközpont-

ban – meséli az alpolgármes-

ter. – Szóltam neki, hogy nem 

kéne a szökőkútban hűsölnie, 

mert erősen szennyezett a vize, 

ha kicsit arrébb gurul, a lajtos 

kocsiból tiszta vizet tud kérni. 

Mivel nehezen kommunikál, 

félreértett, azt hitte, el akarom 

kergetni, és lehordott a közös-

ségi oldalon is. A családsegítőn 

keresztül sikerült vele kapcso-

latba kerülnöm, és hosszasan 

elbeszélgettünk. Megtudtam, 

hogy minden évszakban legurul 

hetente többször is Dombosvá-

rosból a városközpontba, és visz-

sza is vergődik. Mondtam neki, 

hogy valahányszor látom őt a 

Lőcsei és a Szovátai út környé-

kén, mindig az a félelmem, hogy 

valaki egyszer elüti. Mire azt fe-

lelte, ne féltsem, mert neki már 

eddig tizenegy cserbenhagyásos 

balesete volt, és még mindig él. 

Hozzátette, hogy ha közlekedni 

akar, nem tud másképp lejutni a 

városközpontba, csak a főútvo-

nalakon, hiszen a murvás utak 

számára járhatatlanok. Így azzal 

a kihívással nap mint nap együtt 

kell élnie, hogy elütik-e vagy 

sem. Kérdeztem, segítség lenne-

e számára egy elektromos kocsi, 

mire azt felelte, volt már neki, 

de ilyen hosszú távot nem bírt ki 

töltés nélkül. Volt, hogy vissza-

felé lemerült az aksi, úgy kellett 

őt hazamenteni. Úgyhogy csak 

annyit kér, hagyják őt békében 

mozogni.”

Nem sokan vannak az érdi 

bátrak, akik a városi akadálypá-

lyán átvergődve megpróbálják 

megostromolni a bevehetetlen 

erődítményeket. A városházával 

például hiába is próbálkoznának, 

de a Polgárok Házába legalább 

be tudnak jutni a hátsó rámpán. 

Ha azt kérdezzük, lesz-e – és 

mikor? – ebben változás, a válasz 

A bátorság arcai sokfélék
Ezt mutatja meg a 

Budapesti Nemzetkö-

zi Dokumentumfilm 

Fesztivál, ahol január 

30-ig olyan filmeket 

láthatunk, melyeket 

hétköznapi bátrakról 

készítettek. Mi egyet 

ragadtunk ki (Sodródó 

lelkek a címe), amely 

a legkiszolgáltatottab-

bakról szól. Végtaghiá-

nyos emberekről, akik 

kiálltak magukért Kon-

góban, ahol az egész-

ségeseknek is nehéz az 

érdekérvényesítés. De 

mi közünk van nekünk 

ehhez itt, Érden?

A
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a szokásos: átfogó, akadálymen-

tesített úthálózatra Érdnek nincs 

pénze. 

„Nem mintha egy Érd nagy-

ságrendű településnek nem 

lehetne egy normális útprogra-

mot finanszírozni, vagy adott 

esetben eltekinteni attól, hogy 

az egyébként is röhejesen kevés 

saját adóbevételét elszedjék. 

Csakhogy ennek a kormánynak 

nem az a célja, hogy Érdnek jobb 

legyen. Azt akarja megmutatni, 

hogy az ellenzéki vezetésű váro-

sokban azért rosszabb az élet, 

mert a városvezetők alkalmatla-

nok a feladatukra. Valójában az 

esélyeink közel sem azonosak. 

Míg tavaly év végén a megyei 

jogú városok közül szinte az 

összes fideszes másfél milliárd 

szabadon elkölthető forintot 

kapott, mi ebből valahogyan 

kimaradtunk.”

Mi mindenhez  

kell bátorság?

Választások előtt nincs az a 

politikai erő, amely ne ígérne 

fűt-fát mindenkinek. Érdemes 

összevetni ilyenkor az ígéreteket 

a tettekkel. Hogy a kormányzó 

pártoktól mire számíthatunk, azt 

az elmúlt 12 évben láthattuk. Az 

összellenzéki program szociális 

része rendkívül hangsúlyos, 

számos elemében megjelenik az 

igazságosság, a szociális érzé-

kenység elve. Kérdés, hogy egy 

rendszerváltás után hányadik 

lesz a teendők sorában a szoci-

ális ágazat, az egészségügy, az 

oktatásügy támogatása?

Addig is, míg sorra kerül, 

mi csak gyűjtsünk merészsé-

get a Bátor Fesztivál bátraitól 

tanulva. Bátorság kell kiállni a 

véleményünk, a szakmai meg-

győződésünk mellett – látunk 

erre is példát mostanában, 

gondoljunk azokra a tudósokra, 

akik fölálltak, amikor a botcsi-

nálta magyarságkutató ember-

miniszter emberei lenyúlták az 

Aranybulla-évfordulóra készülő 

Árpád-kori tárlatot. De bátorság 

kell ahhoz is, hogy felismerve a 

kilátástalan helyzetet, elhagy-

junk egy szakmát, egy pusztító 

kapcsolatot, egy kisiklott pártot, 

egy munkahelyet, ahol meg-

aláztatások érnek, sőt, akár az 

anyaföldet is, ha az mostohává 

lesz. És bátorság nem félni az 

idegentől, amikor azt akarják 

elhitetni, hogy az a veszélyes, aki 

menekül. A dokumentumfilm-

fesztivál egyik filmje (Az utolsó 

menedék) hazájukat elhagyni 

kényszerülőkről készít pillanat-

felvételt, mielőtt még nekivág-

nának a Szaharának, amelyen 

vagy átjutnak, vagy nem. 

Bátorság kell ahhoz is, talán a 

legnagyobb, hogy szembenéz-

zünk önmagunkkal, az önbecsa-

pásainkkal, a kisiklott életünkkel. 

Szorongást kelt, amikor szem-

beszállunk a mérgező családdal, 

kiválunk a nyájból, mert felismer-

jük, hogy hazugságokkal táplált 

félelemmel tart bent és fordít 

embertársaink ellen. Bátorság 

kell a kételkedéshez, a toleran-

ciához, és főleg ahhoz, hogy 

felismerjük, mikor érdemes bátor 

ellenállónak, és mikor inkább 

lojálisnak lenni.

Mihalicz Csilla

Ön mesemondó, színész és 

bohóc, de minek tartja magát 

leginkább?

Elsősorban egy szerencsés em-

bernek, mert azt csinálhatom, 

amit igazán szeretek, és mert 

mind a három lehetek egyszer-

re. Egyik kiegészíti a másikat, 

és mind a háromban ki tudok 

teljesedni, és tulajdonképpen az 

egyik hozta magával a másikat. 

Nekem tényleg a hobbim a 

munkám.

Melyik területtel hogyan 

került kapcsolatba?

Már kiskoromban színész sze-

rettem volna lenni, de akkor úgy 

gondoltam, hogy rettenetesen 

tragikus szerepeket játszom 

majd el filmekben és színpadon. 

Úgy képzeltem, nagy tragika 

leszek. Végzett színész vagyok, a 

színész kamara előtt vizsgáztam, 

és dolgoztam is fiatalkorom-

ban a Thália Színházban, aztán 

alapítottunk egy nagyon lelkes, 

fiatalokból álló társulatot. Egész 

gyors, felívelő karrier volt ez tu-

lajdonképpen, de lebetegedtem 

és egy év kimaradt, majd pedig 

várandós lettem az ikreimmel. 

Veszélyeztetett terhes voltam, 

utána pedig 3 évet otthon töltöt-

tem velük, így közel 5 év kiesett 

a színházból, ami egy fiatal, 

kezdő színésznő életében na-

gyon hosszú idő. Nem szerettem 

volna visszamenni színházba 

játszani, hiszen akkor esténként 

nem tudtam volna a gyerekeim-

mel lenni. Édesapám a Nagyvára-

di Bábszínház báb- és díszleter-

vezője volt, és tulajdonképpen a 

bábszínház kulisszái mögött és 

a műhelyekben nőttem fel. Ami-

kor nyugdíjba ment, azt mondta, 

készít nekem bábokat, én pedig 

hozzak létre egy kis társulatot, 

és legyek bábszínész. Lelkes 

kolléganőimmel, illetve zenész 

nővéremmel, Petrus Bölöni Júli-

ával könnyű volt összehozni egy 

csapatot, és bábszínészkedni.

Hogyan lett ebből később 

mesemondás?

Valahogy az évek során letisz-

tultak a dolgok, és kiderült, 

hogy mesét mondani nagyon jól 

tudok. A bábok tulajdonképpen 

már csak aláhúzzák a mese mon-

dandóját. Én bábjátéknak szok-

tam nevezni vagy mesés-bábos 

előadásnak. Mondom a mesét, 

bábozom közben, és a bábok 

megjelenítik, kiemelik a fonto-

sabb részeket, ezáltal sokkal 

jobban befogadják e gyerekek, 

jobban megérinti őket. Továbbra 

is nagyon sokat játszom a nővé-

remmel, aki egyébként fuvola-

művész és pedagógus.

Ha már itt tartunk, mennyire 

hálás közönség a gyerekse-

reg? Mindig csillog a szemük, 

vagy előfordul olyan is, hogy 

nem találja meg velük a közös 

hangot?

Nem sokszor ugyan, de elő-

fordult, hogy nem volt meg 

az összhang. Amikor egyedül 

vagyok, a nővérem nélkül, akkor 

az ilyen helyzeteket könnyebb 

megoldani, mert igazából csak a 

közönséghez kell alkalmazkodni, 

és ha azt látom, hogy amit én 

elképzeltem, az valamiért nem 

működik, akkor sokkal köny-

nyebb változtatni, ha nincs egy 

csapat mellettem. De egyébként 

ez nagyon ritka. Olyan, hogy 

feladtam és azt mondtam, hogy 

na, itt már semmi nem segít, 

talán kétszer volt. A gyermekek 

nagyon nyitottak és hálásak.

Miért jó Érden mesemondó-

nak lenni? 

Csodálatos dolog Érden mese-

mondónak lenni. Bár tudom, 

hogy nagyon nagy város 

vagyunk, de Budapesten ez egé-

szen biztos, hogy nem működne 

így. Ebből a szempontból olyan, 

mintha egy kis város lennénk, hi-

szen ismernek a gyerekek. Csuda 

jó érzés, amikor látok egy kisgye-

reket, aki bújik az anyukájához, 

súg valamit neki, és közben néz 

rám és esetleg köszön, anyuka 

pedig értetlenül néz. Ilyenkor 

oda szoktam menni, és mon-

dani, hogy Réka néni vagyok, a 

mesemondó, és biztos az oviból, 

bölcsiből ismer a gyermek. 

Nagyon jó érzés, amikor meg-

látnak és mosolyognak, örülnek 

nekem. És bizony vannak már 

olyan fiatalok, kamaszok, akik 

szintén emlékeznek rám, hogy 

én voltam a mesemondó vagy a 

szülinapi bohóc.

A mindennapi meseolvasás 

fontossága megkérdőjelez-

hetetlen. De miért fontos az, 

amit ön csinál?

Ami számomra nagyon lényeges, 

az a szép, kifejező, tiszta beszéd. 

Nekem nagyon fontos, hogy 

szépen, artikuláltan, kifejezőn 

beszéljek én is, erre törekszem, 

és azt gondolom, hogy akik 

többször találkoznak velem vagy 

a meséimmel, azokra a gyere-

kekre ragad ebből egy kicsi. 

Vannak olyan slágermesék, 

amikhez mindig tud nyúlni? 

Amikről tudja, hogy biztos 

sikere lesz a gyerekek kör-

ében?

Persze, van, ami tutira bejön. 

Mindig vannak új meséim, de a 

gyerekek kinőnek belőlem, és 

3-4 évente visszanyúlhatok a 

régebbiekhez. Nem értek egyet 

azzal, hogy a mai gyerekeknél a 

klasszikus mesékkel nem tudunk 

elérni semmit. Nekem van a 

tarsolyomban klasszikus mese, 

mint például A három kismalac, 

és nagyon szeretik a gyerekek, 

de van saját szerzeményem is, 

és olyan is, amit tíz éve mesélek, 

és családok nőttek fel rajta. Az 

is érdekes, hogy nem jelenthe-

tem ki, hogy mindig ugyanazt 

a mesét mesélem, mert mindig 

más egy kicsit, rengeteget imp-

rovizálok, és az impulzusokat a 

gyerekek adják. Ha látom, hogy 

ők vevők, akkor kicsit humoro-

sabbra veszem, de vannak olyan 

mesék, amik mindig, mindenhol 

elővehetők.

Említette a humort, ami 

egyébként bohócként elen-

gedhetetlen eszköz. Mennyi-

re fontos az életben a humor, 

a nevetés?

Nagyon fontos, a túlélést jelenti. 

Egyébként mint bohóc is sok 

mesét mondok, de vannak ben-

ne olyan jelenetek, amik valóban 

megnevettetik a gyerekeket. 

Leesik a fejemről a sapka, lyukas 

a cipőm, a zoknim, vagy vélet-

lenül rossz bábút veszek elő, 

de azokba az előadásokba is 

beleviszem a mesét, a bábozást, 

csak a figura más. A feszültséget 

a humorral mindig jól le lehet 

vezetni.

Szabó Réka Nikoletta

„Csodálatos dolog  
Érden mesemondónak lenni”
Bölöni Rékával, az érdi mesemondóval beszélget-
tünk a kezdetekről, hivatásának szépségeiről. Az is 
kiderül, szeretik-e a mai gyerekek a klasszikus meséket.
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Mit jelent nevelőszülőnek lenni, és kiből lehet 

nevelőszülő?

Az a huszonnegyedik életévét betöltött, cselekvő-

képes, büntetlen előéletű személy lehet nevelő-

szülő, aki a törvény által meghatározott képzésen 

eredménnyel részt vett. Személyisége, egészségi 

állapota – háziorvos igazolása, pszichológiai 

alkalmassági vizsgálat – alapján alkalmas a nála 

elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésé-

nek biztosítására és a családjába történő vissza-

kerülésének támogatására, valamint megfelelő 

befogadó környezettel rendelkezik. Ez száraz, 

világos, jól fűthető lakás és külön szobában törté-

nő elhelyezést jelent, min. 6 m
2
 személyes élettér 

biztosításával. Fontos törvényi előírás és gyakori 

kérdés még: a nevelőszülő a nála elhelyezett 

gyermeknél minimum 18 évvel, maximum 50 évvel 

lehet idősebb. Egy nevelőszülő a sajátjaival együtt 

maximum 6 gyermeket gondozhat, ha nincs a 

háztartásában saját gyermek, akkor legfeljebb 5 

gyermek gondozását vállalhatja.

Miért van szükség ehhez a nevelőszülői képzés-

re? Mit tanulnak meg ott a leendő nevelőszü-

lők?

Egyrészt törvényi előírás, másrészt nagyon fontos, 

hasznos, jó képzés. A tanfolyam során a trénerek 

megpróbálják bemutatni, elmondani a nevelőszülő 

feladatait, akik helyzetgyakorlatok és szituációs 

játékok során megérthetik a traumatizált gyer-

mekek lelkét. A képzés kitér a veszteségfeldolgo-

zásra, elengedésre, a konfliktuskezelésre és még 

számos, a gyermekneveléshez elengedhetetlen 

kompetenciára. A legtöbb szülő, aki elvégezte, 

úgy nyilatkozik, hogy ezt a tanfolyamot szülővé 

válás előtt is jó lenne elvégezni. Ezen kívül jogi, 

egészségügyi alapismereteket is nyújt a képzés.

Mi a különbség az örökbefogadás és a nevelő-

szülőség között?  Miért nem fogadják örökbe 

ezeket a gyerekeket, miért „csak” nevelőszü-

lők lesznek?

Örökbefogadás esetén a gyerekről a vér szerinti 

szülő lemond, az örökbe fogadó szülő a gyerme-

ket a nevére veszi, és onnantól a gyermek jogilag 

minden szempontból az örökbe fogadó családhoz 

tartozik, a vér szerinti szülőnek nem maradnak 

jogai. A nevelőszülőség esetén a nevelőszülő a 

gyermekről átmenetileg gondoskodik, amíg a 

gyermek vissza nem kerül a vér szerinti családba 

vagy örökbe fogadó szülőkhöz. Ezekben az ese-

tekben – és ez a sokkal gyakoribb helyzet – a vér 

szerinti szülők nem mondanak le a gyermekükről, 

a hatóság elveszi a gyermeket, de bizonyos jogok 

megmaradnak a vér szerinti családnál, mint példá-

ul a kapcsolattartás.

Ilyen hatósági intézkedés alapján lehet, hogy pár 

hónapot tölt a gyermek a nevelőszülői családban, 

de az is lehet, hogy nagykorúságáig a nevelőszü-

lőnél marad. A gyermek szempontjából  minden-

képpen jobb, ha ezt az átmeneti időszakot szerető 

nevelőszülői családban tölti, hisz ő nem tehet a 

körülményekről, az élethelyzetéről, a vér szerinti 

szülei viselkedéséről,  betegségéről. Ezenkívül a 

nevelőszülőség az örökbefogadással szemben 

foglalkoztatási jogviszonyt jelent, a nevelőszü-

lő munkabér jellegű juttatást, a gyerekek után 

ellátmányt kap, munkájáért szabadság jár, és a 

mindennapokban szakemberek segítik a munkáját.

Kik azok a gyerekek, akik nevelőszülőt kaphat-

nak? Hány éves kortól kerülhetnek nevelőszü-

lőkhöz?

0–18 éves kor között kerülhet a gyermek hatósá-

gi intézkedéssel gyermekvédelmi szakellátásba, 

aminek két formája létezik, a gyermekotthon és a 

nevelőszülő. Az a gyermekvédelem törekvése, ha 

mód van rá, családba kerüljön minden gyermek, 

de sajnos nagyon kevés ilyen feladatra vállalkozó 

család van. Ezért is próbáljuk meg ismertebbé 

tenni ezt a „hivatást”, és arra buzdítani minden 

olyan szülőt, aki érez magában elég szeretetet, 

türelmet, empátiát, segíteni akarást, hogy jelent-

kezzenek a Fészek Gyermekvédő Egyesülethez, 

végezzék el nálunk a 66 órás képzést, és segítse-

nek a rászoruló gyerekeknek.

Ezeket a gyermekeket jellemzően milyen okok 

miatt veszik el a szülőktől? Jellemzően alko-

holizmusra, drogfüggőségre, illetve családon 

belüli erőszakra kell gondolni?

Főleg ilyen okok miatt, de nagyon jellemző az 

is, hogy valamilyen mentális betegséggel küzdő 

szülőtől veszik el a gyermekét, akár már a szü-

lést követően. Sok mentális problémával küzdő 

embernek születik gyermeke, és akármilyen jó em-

berről van szó, ha meghal a szülője, aki segítette, 

vagy otthagyja mondjuk a párja, nem biztos, hogy 

egyedül képes lesz nevelni a gyermekét még akkor 

sem, hogy ha nagyon szereti, és nem bántja soha.

Gondolom, nem úgy megy ez, mint az örök-

befogadás, amikor megválaszthatja a leendő 

szülő, hogy kit szeretne magához venni. De 

azért valamennyire van beleszólása a nevelő-

szülőnek is?

A képzés azért is nagyon hasznos, mert a trénerek 

megismerik a nevelőszülőket, és tisztában vannak 

a család elképzelésével. Nyilván ez nem kívánság-

műsor, mert a nevelőszülő segíteni jött, és a kép-

zés is azt a célt szolgálja, hogy minél nyitottabb, 

minél elfogadóbb nevelőszülőink legyenek, de 

alapvetően azt fontosnak tartjuk, hogy átbeszél-

jük, mi az, amit ő el tud fogadni, mennyire nyitott. 

Illetve fontos az is, hogy milyen életkorú gyermek 

helyezhető hozzá, vállal-e csecsemőt, hiszen az 

egészen más jelenlétet igényel, mint egy olyan 

gyermek, aki oktatás-nevelési intézménybe jár. 

Ezekre maximálisan odafigyelünk, nekünk is az a 

célunk, hogy sikeres legyen egy kihelyezés, hiszen 

gyermekek életéről van szó.

Jellemzően gyermektelen párok, illetve egye-

dülállók szeretnének nevelőszülők lenni, vagy 

inkább azok, akiknek már van egy vagy két 

gyermekük?

Ez teljesen változó, van erre is, arra is példa, de a 

leggyakoribb az, amikor a családban a saját gyer-

mekek már felnőttek, és a szülő érez magában 

annyit, hogy még néhány gyermeket felneveljen, 

segítsen. Eleinte nem mindig tudjuk, mennyi ideig 

lesz szükség a segítségre, csak néhány hónapig 

vagy akár hosszú éveken keresztül. Van olyan is, 

hogy valaki segített egy gyereknek és már vállal-

kozik is a következő gyermek befogadására. Van, 

aki 3-4-5 gyermek befogadására is vállalkozik, míg 

más egy gyermek mellett dönt, mert a lakáskörül-

ményei olyanok.

Bizonyára kialakul kölcsönös szeretet, tisztelet 

a felek között. Fel lehet készülni az elengedés-

re?

Mivel ez a feladat, nem örökbe fogadni készülnek 

a nevelőszülők, hanem segíteni szeretnének, igye-

keznek nevelőszülőként, szakemberként hozzááll-

ni ehhez. Nyilván akkor sem könnyű az elengedés, 

mert az ember megszereti a gyerekeket, de az 

az élet rendje, hogy ezek a gyerekek a saját, vér 

szerinti családjukhoz kerüljenek vissza.

Kapcsolattartásra ezek után van lehetőség? 

Vannak jogai a nevelőszülőknek?

Törvényileg nincsen szabályozva, vannak olyan 

helyzetek, amikor nem szerencsés, de alapvetően 

nem tiltott. Sokszor tapasztaljuk, hogy megma-

rad egy életre szóló kapcsolat a nevelőszülők és 

a gyermek között, hiszen a nevelőszülő fontos 

szerepet töltött be az ő életükben, akik a későbbi-

ek során is segítik a nevelt gyermekeket. Van olyan 

nevelőszülőnk, akit Amerikába hívott ki a nevelt 

lánya az esküvőjére, amikor férjhez ment.

Mit történik akkor, ha valaki nevelőszülőknél 

él, és betölti a 18. életévét?

Jogilag 18 éves kora után a gyermek még utógon-

dozói ellátásban maradhat a nevelőszülőnél, aki 

a gyermek 24 éves koráig kap ellátást. De olyan 

is van, aki még ezt követően is ott marad, főleg a 

mai világban. Ki az a 24 éves, aki mindenféle csalá-

di támogatás és segítség nélkül egyedül talpra tud 

állni?

Szabó Réka Nikoletta

A nevelőszülő több, mint szülő
evelőszülői képzés indul a Fészek Gyer-
mekvédő Egyesület szervezésében feb-
ruárban. Nyitrai-Hell Szilviával, az 
egyesület adomány- és projektvezetőjé-

vel beszélgettünk a nevelőszülői hivatásról.

Jelentkezni családi önéletrajzzal az info@feszek-
egyesulet.hu e-mail címen lehet. Információk az 
egyesület honlapján – www.feszekegyesulet.hu 
és facebook-oldalán is megtalálhatók. Jelentkezé-
si határidő január 30. 
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Hol kezdte a testnevelői 

pályát Érden?

Az ófalusi iskolában, 1960-ban. 

Tizennyolc éves voltam, a tanítás 

mellett végeztem el a Testneve-

lési Főiskolát. Érden két eszten-

deig éltem, utána a fővárosba 

költöztem, de szinte nyugdíjazá-

somig a városban tanítottam. 

Ófaluban?

Nem, a 6-os (ma Érdligeti) is-

kolában, a Diósdi úton. Kezdet-

ben úttörőolimpiára jártam a 

csapataimmal, több sportágban 

is. Kézilabdában bejutottunk 

az országos döntőbe. Miután a 

tizennégy évesekkel megnyer-

tük a szentendrei és budai járási 

felnőtt bajnokság döntőjét, és 

számtalan helyre hívtak minket 

Pest megyében, bementem a 

tanácselnökhöz, javasolva, hogy 

alapítsuk meg a kézilabda-szak-

osztályt. Így kezdődött, még 

1977-ben. 

Gondolom, kezdetben csak 

az iskolai diákjai voltak a 

csapatban. 

Igen, de mikor a megyebajnok-

ságba kerültünk, jött egy-két 

másik játékos is, különböző 

iskolákból. Az NB II-es bajnok-

ságban is sokat szerepeltek ezek 

a lányok. Csodálatos élmény 

volt a játékosoknak, hogy olyan 

ifikupákra hívták meg a csa-

patot, ahol Budapest, Pest és 

Fejér megye válogatottjai ellen 

játszhattak. Szép eredmény volt 

a Velence-kupa harmadik helye 

(ez felnőtt mérkőzés volt), még 

mindig ifiként. A torna legjobb 

kapusa címét Herczeg Gizella 

nyerte meg, aki a mi kapusunk 

volt.

Meddig volt Ön az edzőjük?

Ameddig a megyei bajnokság-

ban játszottak, mikor feljutottak 

az NB II-be, áttértem a teniszok-

tatásra. A tanítványaim országos 

bajnokságokon is indultak. Az 

érdligeti iskolában építhettem 

egy teniszpályát, ami hatalmas 

előrelépés volt. Itt oktattam fel-

nőtteket is. Öt országos amatőr 

teniszbajnokságot rendeztem 

Érden, három pályán, a ’90-es 

évek elején. Erre nagyon büszke 

vagyok. 

Mivel a fővárosban élt, soha 

nem jutott eszébe, hogy ne 

Érden, hanem Budapesten 

tanítson? 

Hívtak a XII. kerületbe tanítani, 

még teniszpályát is kaptam 

volna, hívtak a Pest Megyei 

Kézilabda Szövetségbe, de 

nem vállaltam. Nagyon jól tet-

tem, így utólag. Nekem Érden 

megvolt a kézilabda, a tenisz, 

és Érd csodálatos hely volt 

számomra. Ráadásul itt laktam 

a közelben, Őrmezőn. Imádtam 

a pedagóguspályát, a kézilabda 

és a tenisz mellett voltak más 

sikereim is. Ófaluban pár fia-

tallal indultunk a Pest megyei 

röplabda spartakiádon, ahol 

másodikok lettünk. A fentiek 

mellett szerveztem Érden vá-

rosi sportünnepélyt, a tanács-

elnök kérésére, kilenc iskola 

részvételével, a megyei vezető 

szakfelügyelő látogatása után 

pedig kineveztek a budai járási 

testnevelési munkaközösség 

vezetőjévé, illetve érdi és száz-

halombattai körzeti vezetővé. 

Versenyeket, bemutatótanítá-

sokat szerveztem. 

Mi volt a titka annak, hogy 

ilyen sikeresek voltak a tanít-

ványai, hogy tudta őket így 

mozgósítani? 

Az értékelésnél mindig azt vet-

tem figyelembe, hogy a képes-

ségeiknek megfelelően teljesíte-

nek-e. Arra neveltem őket, hogy 

a mozgást szeressék meg, mert 

az létfontosságú. Így a gyerekek 

megszerették a testnevelést. 

Sok szép emlékem van a diákok-

ról, diákoktól. Versek, rajzok, 

köszönetet mondó kis írások. 

„Jajj Istenem, mi lesz velünk, 

hogyha innen elmegyünk, mert 

mi kedves Karcsi bácsink oda 

nem jöhet velünk” – írta két kis-

lány az „Óda egy tipikus testne-

veléstanárhoz” című versében, 

1992-ben. Ma is megvan.  

Hűséges maradt a kézilabdá-

hoz? 

Az Aréna a második otthonom, 

rendszeresen járok kézilabda-

meccsekre, illetve csak jártam, 

mert most a covid miatt inkább 

nem megyek. A kézilabdáé a 

szívem. Amint lehet, minden 

mérkőzésen ott leszek, csodála-

tos, hogy ennyi jól szereplő fiatal 

van az utánpótlásban, eredmé-

nyesek, és szeretik a mozgást, 

ami az élet fontos része. 

Ádám Katalin

É R T É K T Á R

ekerdy Tamás gondo-

latait sok szülő ma is 

magáénak érzi. „Öt-

évesen nem angolul kell tanulni, 

hanem rohangálni az udvaron, 

a friss levegőn, látszólag céltala-

nul, mert attól fejlődik az agyuk. 

Gilisztát fogdosni, bodobácsot 

gyűjteni, sarazni és koszosnak 

lenni, rettenetesen koszosnak” 

– mondta az ismert gyermek-

pszichológus, mégis sok szülőt 

bizonytalanítanak el az egészen 

pici gyerekek számára hirdetett 

nyelvoktatások és az óvodai 

angol foglalkozás.

Simon-Nyéki Ágnes, az Érdi 

Szivárvány Óvoda idegennyelvű 

óvódapedagógusa arról számolt 

be, hogy nagy sikere van ezeknek 

a foglalkozásoknak a gyermekek 

körében, de ez semmiképpen 

sem nevezhető nyelvoktatásnak, 

sokkal inkább angol foglalko-

zásnak. És természetesen nem 

úgy kell elképzelni, hogy minden 

alkalommal új szavakat tanul-

nak az ovisok, amiket aztán ki is 

kérdeznek tőlük, hiszen az óvo-

dában még nem ez a gyerekek 

dolga. „Játékosan ismerkednek 

meg a színekkel, a számokkal, 

megtanulják, hogyan kell kö-

szönni. Nincs számonkérés, nem 

erőltetjük a szavak tanulását, és 

kiscsoportosoknak nem is ajánl-

juk. Bábozással, körjátékokkal, 

dalok tanulásával ismerkednek 

az angol szavakkal. A színekhez 

vannak nagy dobókockák, azokat 

szoktam odadobni a gyerekek-

nek, alig várják, hogy elkaphassák 

és megbeszéljük, kihez milyen 

szín került, és így tanulják a szá-

mokat is.”

A szakember hangsúlyozta, 

azért vannak ezek a foglalkozá-

sok, hogy a gyerekek jól érezzék 

magukat, ez ugyanolyan játék, 

mint a többi. A foglalkozás 

végén még pecsétet is kapnak 

a kezükre, hogy ügyesek voltak. 

Hozzátette, ha azt látják egy 

gyermeken, hogy nem szívesen 

vesz részt a foglalkozáson, nem 

érzi jól magát, akkor azt minden 

esetben jelzik a szülőknek, és 

javasolják, hogy szüneteltessék 

a foglalkozást.

Simon-Nyéki Ágnes kiemelte, a 

cél nem az, hogy akarata ellenére 

angolul tanuljon egy óvodás, és 

aki nem tanul már óvodában an-

gol szavakat, az sem fog lemarad-

ni a társaitól, nem fog hátrányba 

kerülni. Arról van szó, hogy a 

gyerekek megismerkednek azzal, 

hogy mi magyarul beszélünk, mi 

magyarok vagyunk, de vannak 

más országok, más nyelvek, és 

más országokban máshogy be-

szélnek. „Leginkább abban van 

szerepe ezeknek a foglalkozások-

nak, hogyan fog később a nyelv-

tanuláshoz állni a gyermek, mert 

ez rengeteget számít. Amikor 

iskolában elkezd majd nyelvet 

tanulni, nem lesz számára ide-

gen, nem fog megijedni, nem fog 

szorongani, hanem könnyedén 

veszi az akadályt, mert ismerősek 

lesznek neki a szavak.”

Vass Éva nyelviskola-vezető 

szerint egy óvodásnak nincs szük-

sége arra, hogy nyelvet tanuljon, 

mint mondta, maradjanak meg 

az ő kis csodás világukba, játsza-

nak, és élvezzék ki azt a pár évet, 

amíg oviban vannak, hiszen ha 

bekerülnek az iskolába, úgyis rá-

juk szakad minden. Így a játékos 

óvódai angol foglalkozásokon 

kívül felesleges angolórára hor-

dani a gyermeket, főként akarata 

ellenére. Ráadásul tapasztalatból 

tudja, hogy nyelvet tanítani haté-

konyan olyan gyermeknek lehet, 

aki már tud írni-olvasni, és tudja 

a magyar nyelvtant: „Ha nagyon 

korán kezdi a nyelvtanulást a 

gyermek, és nincs hozzá affinitá-

sa, vagy nem érdekli, nem fogja 

szeretni, és a későbbiekben, ami-

kor bekerül az iskolába, gondjai 

lesznek. Tapasztalataim szerint 

a 10-12 éves kor az, amikor már 

megérettek a nyelvtanulásra, és 

lehet velük rendesen foglalkozni, 

megértik a nyelvtant, és tudnak 

szavakat tanulni, mondatokat 

összerakni, tudnak fordítani, 

szövegeket írni.”

SZ.R.N.

Más országokban máshogy beszélnek
Ülök az autóban, várom, hogy az ovisom végezzen 

az úszással, amit egyébként nagyon szeret,  

de közben azon gondolkozom, vajon jól tettük-e, 

hogy úszásoktatásra írattuk be, ahelyett, hogy an-

gol szavakkal ismerkedne. Vajon nem kerül-e majd 

hátrányba azokkal a társaival szemben, akik már  

4 évesen nyelveket tanulnak?
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A kézilabdáé a szívem
Nem mindennapi testnevelői múlt áll Kovács 
Károly mögött, akinek munkássága decemberben 
bekerült a települési értéktárba. Amellett, hogy 
tanítványaival megszerettette a mozgást, megala-
pította az érdi kézilabdázást, majd országos tenisz-
versenyeket rendezett Érden.  
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Kissé döcögősen kezdett az 

ÉRD, hiszen az első percekben 

támadásait rendre elhibázta a 

házigazda, amelyből a Szom-

bathely több lerohanásgólt 

szerzett, de Horváth Roland már 

a nyolcadik percben időt kért, 

amely olyannyira jól sült el a 

Pest megyeieknek, hogy 4–2-es 

hátrányból egy 7–1-es sorozattal 

hamar 9–5-re fordítottak.

Innentől kezdve, bár a Szom-

bathelynek voltak olyan perió-

dusai, amikor zárkózni tudott, 

az ÉRD sokkal jobban összpon-

tosított és támadásban is egyre 

jobb megoldásokat választott, 

melynek köszönhetően a szü-

netre már 18–13-as érdi előnnyel 

érkeztek a felek.

A második félidőt kifejezetten 

jól kezdte az ÉRD, előnyét to-

vább növelte, ráadásul eközben 

a vendégek elvesztették egyik 

legjobbjukat, a már nyolc gólnál 

járó Pődör Rebekát, a szombat-

helyi támadójáték ezután jóval 

akadozóbbá vált.

A hajrá előtt még a közte 

tízhez is közel álltak a hazaiak, 

de Fekete Bozsana hatodik gólja 

után a vasiak találtak be négy-

szer is, visszahozva egy halvány 

reménysugarat a pontszerzésre. 

Más kérdés, hogy erre az ÉRD is 

válaszolt, eldöntve ezzel a lénye-

gi kérdéseket, hiszen öt perccel 

a vége előtt még hét góllal ve-

zettek Szabó Kittiék, akik végül 

32–25-re nyertek.

Az ÉRD-re január 30-án újabb 

nagyon fontos mérkőzés vár, 

hiszen a remeklő újonc Moyra 

Budaörs Handball vendégeként 

vív térségi rangadót.

Domonkos Bálint
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A 19 éves csatár, Bartos Norbert 

a labdarúgást a III. kerületi TVE-

nél kezdte, majd a Vasas Kubala 

Akadémia után a BVSC-Zugló 

színeiben mutatkozott be a 

harmadosztályban.

Hunya Krisztián 30 éves közép-

pályás, aki hét év után távozik 

Monorról, ahol az NB II-ben is 

játszott, s hozzá hasonlóan Mo-

norról teszi át székhelyét Érdre 

a 29 éves baloldali mindenes, 

az Újpesten nevelkedő Petre-

zselyem Tamás is, aki korábban 

játszott a Dabas-Gyón, az SBTC, 

a Gyöngyös, a Hatvan, a BKV 

Előre és a Vác színeiben is.

A 24 éves Kürti Zsolt a táma-

dószekciót erősíti, s a bajnoki 

rivális Bicskei TC-t hagyja ott az 

Érdi VSE kedvéért. Kürti utánpót-

lás játékosként az FTC második 

csapatában mutatkozott be 

a harmadosztályban, majd 

megfordult Jászberényben, a 

III. kerületi TVE-nél és a Dabas-

Gyónnál is, míg a legutóbbi két 

szezont Bicskén töltötte.

Az Érdi VSE-nek egyébként a 

hirtelen leesett közel tíz cen-

timéteres hó miatt elmaradt 

a Monor elleni edzőmeccse, 

de január 26-án, szerdán a III. 

kerületi TVE vendégeként újabb 

edzőmeccset játszanak Csiszár 

Zoltánék.

Domonkos Bálint

Öt játékossal  
erősített az Érdi VSE
Mint ismert, ősszel sosem tapasztalt sérüléshullám 

tizedelte az Érdi VSE játékoskeretét, amely a téli 

átigazolási időszakban igyekezett megerősíteni a 

keretet, és öt játékost igazolt, hiszen Bartos Nor-

bert, Hunya Krisztián, Kondor Tamás, Kürti Zsolt és 

Petrezselyem Tamás is Limperger Zsolt csapatánál 

folytatja pályafutását.

Az NB I-ben maradás szempontjából is sorsdöntő 

mérkőzésen fogadta a sereghajtó Szombathelyi 

KKA-t a K&H női kézilabda liga 12. fordulójában az 

ÉRD, amely döcögős kezdés után 32–25-re meg-

nyerte a rangadót.
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Kulcsfontosságú rangadót 
nyert az ÉRD

ÉRD–HUNGAST  
SZOMBATHELYI KKA  
32–25 (18–13)
ÉRD: Kántor – Bódi 2, VU-
KAJLOVICS 8, SZABÓ KITTI 9 
(4), PARÓCZY 5, Kopecz 2 (1), 
Fekete B. 6
Csere: Hadfi (kapus), Horváth 
D., Kiss D. Zs., Mód, Sztanko-
vics, Mézes
Edző: Horváth Roland
SZKKA: Tomasevics – Gheorg-
he 3, Szekerczés, PŐDÖR R. 9 
(2), Gorilszka 2 (1), Horváth P. 
3, Csire 1
Csere: Balog (kapus), Sztosics 
4, Kadlicsek, Szendrei 2, Virág, 
Pődör B. 1
Edző: Marosán György
Érd, 800 néző. V: Hargitai, 
Markó
Az eredmény alakulása. 9. 
perc: 2–4. 15. p.: 9–5. 22. p.: 
12–9. 27. p.: 17–11. 36. p.: 
21–15. 46. p.: 24–18. 49. p.: 
27–18. 53. p.: 27–22. 57. p.: 
30–23.
Kiállítások: 8, ill. 10 perc
Hétméteresek: 7/5, ill. 3/3

K&H NŐI KÉZILABDA LIGA,  
12. FORDULÓ

Kondor 

Tamás

Kürti Zsolt

Petrezselyem Tamás
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A múlt heti MAFC-Martos elleni 

idegenbeli vereség után a Pilis 

Basket elleni hazai mérkőzésen 

sem számíthatott Nyitrai Ákosra 

a Gia Form-VMG DSE, amelynek 

keretében Naser Ali Amed és 

Szántó András is sérült bokával 

vállalta a játékot, míg a koro-

navírus-fertőzésből visszatért 

játékos-edző, Valaczkay Gábor 

is csak egy bő fél negyed erejéig 

lépett pályára.

A mérkőzést valamelyest a 

vendég Pilis kezdte jobban, 

amely lelkes letámadásával sok 

borsot tört az érdiek orra alá, 

akik emiatt sok hibával játszot-

tak, de ez betudható annak is, 

hogy a csapatnál felbukkanó 

koronavírusos esetek miatt az 

elmúlt hetekben keveset edzet-

tek.

Ennek ellenére az első negye-

det három ponttal elvesztve 

(15–18) a másodikat tízzel nyerte 

a házigazda (22–12), amely a 

térfélcsere után már tizenhárom 

ponttal is vezetett. Ekkor viszont 

a Pilis távoli dobásai rendre az 

érdi gyűrűben süllyedtek el, így 

tíz triplát értékesítve szorossá 

tették a hajrát a vendégek, de 

fordítani már nem tudtak, és a 

VMG nagyot küzdve 72–70-re 

megnyerte a mérkőzést.

„Nehéz időszakban vagyunk, 

sok sérülés és betegség hát-

ráltat minket, így edzeni sem 

tudtunk rendesen. Örülünk, 

hogy ki tudtunk állni a meccsre. 

A harmadik negyedben tizenhá-

rom pontos előnyünknél eldönt-

hettük volna a mérkőzést, de 

bután, pontatlanul támadtunk 

és puhán védekeztünk. Gratu-

lálok a Pilisnek, mert ritka jó 

százalékkal dobta a hármasokat. 

A csapatunknak pedig gratulálok 

azért, hogy gyenge teljesítmény-

nyel és több sérült játékossal 

kiküzdötte a győzelmet. Remé-

lem, mihamarabb egészségesen, 

teljes létszámmal leszünk” – 

fogalmazott Valaczkay Gábor, 

játékos-edző.

A Gia Form-VMG DSE tizenhá-

rom forduló után hét győzelem-

mel és hat vereséggel hetedik a 

tizenhat csapatos bajnokságban. 

Az érdiek január 30-án, vasárnap 

18 órakor az ötödik helyezett 

BKG-Veresegyházzal vívnak 

rangadót.

Domonkos Bálint

Nagyot küzdve nyert  
a VMG
Hazai pályán számos kulcsjátékosa nélkül győzött 

szoros mérkőzésen 72–70-re a Gia Form-VMG DSE 

férfi kosárlabdacsapata a Pilis Basket ellen az NB II 

Közép A-csoportjának 13. fordulójában.

Az elmúlt években a nem olimpi-

ai sportágak legnagyobb esemé-

nyére, a Világjátékokra is lehe-

tett kvalifikálni az Érdi Spartacus 

év elején tartott Érd Kupájáról, 

de ezúttal számos meghatározó 

nemzet mondta vissza részvéte-

lét a koronavírus-járvány miatt, 

így most „csak” négy ország 

kétszáz szumósa mérte össze 

tudását, de a magyarok mellett 

Ukrajnából, Azerbajdzsánból 

és Tádzsikisztánból is érkeztek 

sportolók.

A verseny az U12-es, U16-os és 

U18-as korosztályoknak magyar 

bajnokság, a többieknek pedig 

válogatóverseny volt az idei 

korosztályos és felnőtt Európa-

bajnokságokra.

A Spartacus 34 indulója pedig 

joggal bizakodhat az újabb 

jó nemzetközi szereplésben, 

hiszen a szumósok saját termük-

ben folyamatosan edzhettek, 

amely nagyban megkönnyíti a 

jelenlegi helyzetüket. Ráadásul 

az Érd Kupán induló 34 hazai 

szumós összesen 55 érmet 

szerzett, miután a válogató-

versenyen tizenkét arany-, öt 

ezüst-, és nyolc bronzérmet, az 

országos bajnokságon pedig tíz 

arany-, tizenkét ezüst-, és nyolc 

bronzérmet szereztek.

Domonkos Bálint

Érd Kupa, eredmények:

U12 országos bajnokság

35 kg: III. Szlovák Levente, 

            Narancsik Levente

40 kg: I. Jakab Roland, 

             II. Marcinkovics-Kovács

             Bende

45 kg: II. Török Nándor

50 kg: II. Gulyás Milán

35 kg: II. Südi Norina

45 kg: I. Virlics Anna

50 kg: I. Csuka Letícia,  

             II. Vejki Tamara

+50 kg: I. Szenicza Emma

U16 országos bajnokság

50 kg: I. Narancsik Bence, 

             II. Szenicza Nimród, 

             III. Lovász Zoltán, 

             V. Szlovák Dominik

65 kg: II. Marcinkovics-Kovács

             Keve, V. Szűcs Barna, 

             Baljer Márk

75 kg: I. Jakab Dániel, 

            III. Virlics Marcell, 

            V. Bokros Márk

95 kg: I. Gyenes Bence

60 kg: I. Kaszás Elza, 

             II. Baljer Kitti

+70 kg: II. Kaszás Lilla

U18 országos bajnokság

55 kg: III. Narancsik Bence

70 kg: V. Szűcs Barna

80 kg: I. Jakab Dániel, 

             III. Kovács Dávid, 

             III. Virlics Marcell

100 kg: II. Gyenes Bence

60 kg: II. Kaszás Elza, 

             III. Baljer Kitti

65 kg: II. Baljer Roxána

75 kg: I. Kaszás Lilla

U21, U14 női és férfi válogató-

verseny, gyermek felkészülési 

verseny

Gyermek

40 kg: I. Marcinkovics-Kovács 

             Bende

U14

40 kg: III. Narancsik Levente, 

             Szlovák Levente

45 kg: III. Jakab Roland, 

V. Szlovák Dominik, 

VII. Török Nándor

50 kg: I. Szenicza Nimród, 

             II. Lovász Zoltán

60 kg: I. Baljer Márk

65 kg: II. Marcinkovics-Kovács

             Keve

70 kg: I. Bokros Márk

50 kg: I. Csuka Letícia, 

             II. Virlics Anna

60 kg: I. Szenicza Emma

U21

77 kg:    I. Kovács Dávid

85 kg:    II. Délceg Edvárd

+115 kg: I. Végh Artúr

55 kg:    I. Sipos Boglárka

65 kg:    II. Baljer Roxána

Felnőtt

70 kg: III. Berta Mike

85 kg: I. Buzás Patrik, 

             III. Délceg Edvárd

100 kg: I. Végh Richárd

+115 kg: III. Végh Artúr

               open: III. Végh Richárd

55 kg: I. Sipos Boglárka

65 kg: III. Baljer Roxána

Már a nagy versenyekre hangolnak
A hagyományokhoz hűen idén is megtartotta 

szokásos év eleji szumóversenyét az Érdi Spartacus 

SC, de a koronavírus-járvány miatt ezúttal számos 

nemzet visszamondta a részvételt, így az ÉRD Kupa 

három korosztálynak magyar bajnokság, a többiek-

nek válogató volt az idei Európa-bajnokságokra.

Alsóházi rangadót rendeztek 

a női röplabda NB II-U21 B-cso-

portjában, hiszen a forduló előtt 

utolsó helyezett Közgáz Junior 

az utolsó előtti Delta RSE Érdhez 

látogatott a Bolyai János Általá-

nos Iskolába.

A mérkőzés az előzetes 

várakozásoknak megfelelően 

kiélezett küzdelmet hozott, de a 

szoros első szettben a vendégek 

kerültek előnybe, miután 23 perc 

alatt nyerték meg 26:24-re a 

nyitó felvonást.

Ez mintha rányomta volna bé-

lyegét az érdiek teljesítményére 

a második játszmában, hiszen 

ezt a játékrészt már egy fokkal 

könnyebben, 25:16-ra nyerte a 

Közgáz Junior.

A harmadikban azonban már 

összejött a hazaiaknak a szépí-

tés, akik a 25:17-es szettsikerrel 

visszahozták győzelmi esélye-

iket, de a negyedik játszma 

hajrájában ismét a vendégek 

koncentráltak jobban, és a 

játszmát 25:23-ra behúzva 3:1-re 

megnyerték a mérkőzést.

Az alapszakasz utolsó mérkő-

zését január 30-án, 11 órától a 

budaörsi Emericus SE ellen vívja 

a Delta RSE Érd a Vörösmarty 

Mihály Gimnázium tornacsarno-

kában.

D. B.

Hazai pályán  
kapott ki a Delta

A forduló előtt sereghajtó Közgáz Junior 3:1-re 

nyert a Delta RSE Érd vendégeként a női röplabda 

NB II-U21 B-csoportjában, a Bolyai János Általános 

Iskola tornacsarnokában, így az érdiek az utolsó 

helyről várják az alapszakasz záró fordulóját.

Delta RSE Érd - Közgáz Juni-
or 1:3 (-24, -16, 17, -23)
Delta RSE Érd: Kiss V., Budahá-
zy, Pavlovics, Kiss D., Ehmann, 
Zöld. Csere: Muhi (liberó), Ma-
dari-Tóth, Kiss B. Vezetőedző: 
Dömötör-Mátrai Beáta

NŐI RÖPLABDA  
NB II-U21, B-CSOPORT

Gia Form-VMG DSE - Pilis 
Basket 72-70 (15–18, 22–12, 
19–19, 16–21)
A Gia Form-VMG DSE pont-
szerzői: Riskó 24/6, Szántó 
20/6, Miháczi 15, Naser 8, 
Felházi 4, Valaczkay 1

FÉRFI KOSÁRLABDA NB II,  
KÖZÉP A-CSOPORT, 13. FORDULÓ
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APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT, 

tetőkészítéshez magas kereseti lehe-

tőséggel  felveszek.  

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

MUNKA

ÉPÍTŐMÉRNÖK KERES IRODAI 

MUNKATÁRSAT. Elvárások: min. 

középfokú építőipari végzettség (vagy 

gyakorlat), pontos, precíz munkavég-

zés, alapvető számítástechnikai ismere-

tek. Teljes- és részmunkaidős munkavál-

lalási opció. Pályakezdők előnyben.  

Tel.: 06/20 371 9445 (40/2022)

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 felújítá-

sát bontás nélkül is, lapostető szige-

telését, kerítés építést és mindenfajta 

kisebb javításokat. Tel.: 70/588 2701

 25/2022)

EGYÉB

BEJÁRÓNŐI ÁLLÁST VÁLLALOK, 

főzést, sütést, vasalást, mindennapi ta-

karítást, napi 4 órában. Gyermekszere-

tő vagyok, így a gyermek felügyeletét 

is vállalom. Egészségügyből nyugdíjba 

ment, fiatalos, leinformálható vagyok. 

06/30 278 74 28 38/2022)

PENGŐT, KORONÁT, FORINTOT 

papír-, fémgyűjteményt vásárolnék !  

Tel.: 06/20 997 1153 (37/2022)

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

vásárolok készpénzért kis és nagy 

hanglemzeket, műsoros kazettákat. 

Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      

 (31/2022)

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ, fiatalos, 

friss nyugdíjas munkát vállal. 06/30 174 

41 97 39/2022)

MARDO SZÉNHIDRÁTCSÖKKEN-

TETT gluténmentes friss pékáru min-

den nap az érdi STOP SHOP Sparban                     

 (41/2022)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-

PÁRT, motorkerékpárt, retró 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)
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 e-maill: mpluszb@gmail.com

Műanyag nyílászárók, 
redőny és szúnyogháló

57% kedvezmény

20/9351-817, 20/9317-114 
Redőny- és ablakjavítás 

(34/2022)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (
9

/2
0

2
2

)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site

(
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HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 
ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

Ha örökbe fogadná 

Lolit

vagy Carlt, vegye fel  

a kapcsolatot 

az alapítvány munka-

társaival. 

Telefon:  

06/30 276 6071  

vagy 06/30 910 6987, 

E-mail: siriusalapit-

vany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt 

pedig megtalálja a 

www.siriusalapitvany.

hu weboldalon. 

Sirius Állat- és Ter-

mészetvédelmi Alapít-

vány, Érd. 

Adószám:  

18707379-1-13,  

Bankszámlaszám:  

10403136-49534949-

49521015

GAZDIKERESŐ

Loli

3 év körüli, nagytestű, ivartalanított szuka. 

Embercentrikus, inkább egyedüli ked-

vencnek ajánljuk. Kertes házba költözne 

szívesen.

Carl

8 hónap körüli, közepes termetű, barátságos, élénk, 

mozgékony kutyus, még nevelést igényel. Ivartala-

nítva vihető el.

(36/2022)

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

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

Mint ismert, tavaly augusztusban megváltozott 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 hul-
ladékudvarban (H-P: 8-16-ig). Az átvételhez egy NHKV 
Zrt. számla vagy csekk szükséges. Idén egy háztartás 
ingyenesen 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 lombhulladékot 
szállítanak!

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

2030, Érd, Sas utca 2. szám alatti hulladékudva-
runkban a zöldhulladék átvétel megszűnt! Lehetőség 
van évente 200 kg/ingatlan/év zöldhulladékot leadni 
térítésmentesen 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., augusz-
tus 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., Fogalmazó u., Forrás tér, Fő út, Fürdő Galga u.,, 
Garam u.,, Gát u., Gereblye u., köz Gizella u., Gulyás u., 
Hajnalka u., Hamzsabég tér,Hanság u., Harangvirág u., 
Harmat u., 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., Por-
csinrózsa 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., Szalajka 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., au-
gusztus 13., szeptember 10., október 8., november 
12.,
Arany J., u., Bagoly köz Bagoly u., Báthory I., u., Berzse-
nyi 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., Hír-
nők 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., Papagáj u., 
Páva u., Pelikán u., Péter u., Petőfi S., u., Pintyőke u., 
Rákóczi F., u., Riminyáki út Ruca u., Sándor u., Sárga-
rigó 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., novem-
ber 19.,
Áfonya u., Akácfa u., Almafa u., Alsóerdősor u., Alsóvöl-
gyi 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., Cseresz-
nyefa 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., Gesztenyefa 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., Kösz-
méte u., Kovács u., Kökény u., Kőműves u., Kőrisfa u., 
Körtefa u., Körtefa u., Köszörűs u., Kövező u., Lakatos 
u., Leányka u., Lonc u., Luc u., Lugas u.,  Mahagóni u., 
Makk u., Málna u., Mandula u., Mázoló u., Meggyfa u., 
Mester u., Mogyorófa u., Moha u., Mókus u., Muskotály 
u., Must Műszerész u., Művezető u., Napszámos u., Na-
rancsfa 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., Szé-
pilonka 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.,  novem-
ber 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., Cso-
bánci 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., Hargitai 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., Somogyvári u., Somoskő 
u., Sóskúti út Szendrői u., Szigetvári u., Sziklás u., 
Szirtes u., Szovátai u., Tárnoki út (Bajcsy-Zs. út és a 
Kolozsvári utca között) Tátra u., Temesvári u., Tömösi 
u., Tordai u., Torockói u., Törcsvári u., Trencséni u., 
Tusnádi u., Ungvári u., Üveges u., Vereckei u., Vihorlát 
u., Vízmosás u., Zengő u., Zilahi u., Zólyomi u.

Itt a zöldjárat éves gyűjtési ütemterve!
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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 31. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 252 KVÁRTÉR FOTÓMŰVÉSZETI CSOPORT 

BYART9 Galéria
10:00 7 nap
10:25 Eötvös 10 online – Elérhető kultúra 

az otthonodban – Für Anikó, Jászai Mari-
díjas színésznő, érdemes művész

12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd 7
14:20 Sztárportré 335. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 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
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Budaörs-Érd
21:15 Partizán tv – Interjú Veiszer Alindával 

a hazai médiaviszonyokról és az online 
tartalomgyártásról

22:15 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
22:00 Mondjuk a magunkét
23:00 Párbeszéd
00:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Február 1. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
8:45 Turnébusz TV-Caroline Street
10:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
10:15 Mozgás - Fitnesz percek
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Párbeszéd
12:55 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Für Anikó, Jászai Mari-díjas színésznő, 

érdemes művész
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Kézilabda
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek 
18:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
20:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport
22:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:35 Film- Erózió, (1991), 
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Február 2. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz-Kertek alatt 

zenekar
10:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
10:40 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
12:35 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Budaörs- Érd

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

szemléletváltás a drogokkal kapcsolatban,  
amíg az én generációm itt van 

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

Február 3. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 252 KVÁRTÉR FOTÓMŰVÉSZETI CSOPORT 

BYART9 Galéria
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz-Kertek alatt 

zenekar
10:55 Képújság
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff – sportmagazin
13:00 Eötvös 10 online
  – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Für Anikó, Jászai Mari-díjas színésznő, 

érdemes művész 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz-Kertek alatt 

zenekar
16:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Turnébusz-Kertek alatt 

zenekar
18:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Film - Eötvös Péter 75 éves, 
 portréfilm, R.: Surányi András
20:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:10 Film-Film... (2000), 
 magyar filmdráma, Szereplők: Temessy 

Hédi, Darvas Iván, Básti Juli
0:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló

Február 4. PÉNTEK
8:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet – 137 BODY 

SLIM 6 A KIÁLLÍTÁS MAMŰ Galéria
10:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
10:15 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Für Anikó, Jászai Mari-díjas színésznő, 

érdemes művész, Pinceklub extra
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
13:00 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
16:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00  A kajakozásban nőttem fel  
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:00 Partizán tv – Modellszakma: 
 kizsákmányolás vagy kitörési lehetőség? 
 Monoszkóp Sütő Enikővel  

és Axente Vanessával
21:20 Film -Terényi Ede , (2015),  
23:05 Érdi történetek
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Február 5. SZOMBAT
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Római katolikus- és a Református 

egyház üzenete.
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Monda és valóság határán
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:35 Monda és valóság határán 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 KI BESZÉLT MŰVÉSZET  – 137 

BODY SLIM 6 A KIÁLLÍTÁS MAMŰ Galéria                   
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35  Film Eötvös Péter 75, (2020), 
 rendező:Surányi András
21:50 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), 
00:00 7 nap

Február 6. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
10:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Budaörs- 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
14:25 Hit és Lélek ism.
 A Római katolikus- és 
  Református egyház üzenete
15:25 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
15:45 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NB I  Budaörs- Érd
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese  
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:30 Playoff - sportmagazin
20:35  Film- A kajakozásban
 nőttem fel (2019) portréfilm
21:30 7 nap
22:30 Film - Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

AZ ELKÖVETKEZENDŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

Január 29-én, szombaton 15 órára az Érdi Lengyel-Ma-

gyar Kulturális Egyesület és a Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár szervezésében kerül sor Stanislaw Jankowski 

Hamis igazolvánnyal Varsó halálgyűrűjében c. könyv 

bemutatójára a városi könyvtárban. Vendég: Dr. Ko-

vács István, költő, író, történész, a kötet fordítója.

Január 30-án, vasárnap reggel 9 órakor indul el az Yours 

Truly futás érdi csapata Ófaluból, a gáttól az emelke-

dőn Érd tetejéig egy 25 kilométeres városkerülő körön 

keresztül, de van lehetőség résztávot és 50 kilométert 

is teljesíteni. A finn kezdeményezésű Yours Truly futás 

lényege, hogy minden település futói gyűjtik a métere-

ket, melyet összegezve a városok és országok között 

egy rangsor alakul ki. 

Február 1-jén, kedden a kisgyermekes anyukák kipró-

bálhatják a Parkvárosi Közösségi Házban a Bukfenc 

játékos 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 06 20 93 38 272-as 

telefonszámon lehet.)

Február 2-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 06 20 343 0393-as telefonszámon lehet)

Február 2-án is szeretettel várnak mindenkit 14 és 15 óra 

között a Parkvárosi Közösségi Házban, ahol az idősebb 

korosztály számára tartanak Szenior Örömtáncot. 

Fülbemászó dallamokra, az életkorhoz igazodó, 

speciális koreográfiák megtanulásával, melyekkel 

megolajozhatók az izmok és a memória. A jó hangulat 

és a vidámság garantált, a tánc öröme kortalan!  Ide 

nem kell előzetes tánctudás, sem táncpartner, egyedül 

is lehet jönni! Hollenczer Katalin, óravezető tánctanár 

elsősorban a kezdő és újrakezdő táncosokat várja! 

Bővebb információ: 06 30 2037155.

Február 2-án, de amúgy minden szerdán 15.30-18 óráig a 

lakótelepi klubövezetben Szövőszakkört tartanak, így 

is kipróbálható a tevékenység. A foglalkozások során 

törekednek az alaptechnikák folyamatos tanulására és 

gyakorlására, a fonalfestési programjuk folytatására.

(Vezeti: Tamaska Józsefné, érdeklődni a 06 30 213 1209-

as telefonszámon lehet.)

Február 2-án, szerdán 18:00-19:30 között a Szepes Gyula 

Művelődési Központban a fazekas keramikus szakkör 

következő foglalkozására kerül sor. Itt mindenki 

kiélheti fantáziáját és kreativitását, megismerheti azt a 

csodát, amit az agyag jelent. A kezdők megtanulhatják 

az agyag összetevőit, jellemvonásait, lelőhelyeit, meg-

munkálási lehetőségeit, feldolgozását, formázását, 

szárítását, festését, díszítését, kiégetését. Megismer-

hetik a megmunkálás alapfogásait, a kézi formázás 

technikáit. (Huber Kinga: 06 20 559 7979)

Február 3-án, csütörtökön 9.30-10.15-ig  a Szepes Gyula 

Művelődési Központban, 4-én pénteken 10.00-10.45-ig 

a  Parkvárosi Közösségi Házban Pamacsoló pamacska 

foglalkozást tartanak. Ez egy kis létszámú, komplex 

fejlesztő foglalkozás 1-3 éves gyermekeknek, ahol a 

szülővel közös élményt szerezve festhetnek, gyurmáz-

hatnak, ragaszthatnak, alkothatnak a kicsik, miközben 

játékosan fejlődnek. A foglakozásokat minden héten 

megtartják. (Bejelentkezés és érdeklődés: info@

pamacsolo.hu, 06 70 230 9327)

PROGRAMAJÁNLÓ

fázós csiga

Ebben a hidegben fel fogom dobni a talpamat!
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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. 

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. 

Az Érdi Gárdon�i Géza Általános Iskola és Gimnázium 
PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓI
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszon�

                       
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:

Pest meg�e, 2030 Érd, Gárdon�i Géza utca 1/b. 

Illetmény és juttatások:
 Az illetmén� megállapítására és a juttatásokra 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvén� rendelkezései az irán�adók. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
intézmén�i takarítói feladatok

Munkakör betöltésének feltételei: minimum 8 általános iskolai 
végzettség, mag�ar

állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
önéletrajz, végzettséget igazoló bizon�ítván�

másolata, erkölcsi bizon�ítván�

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
pál�ázat elbírálását követően azonnal

A pál�ázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Pintérné Bern�ó Piroska intézmén�vezető n�újt, 

a 06/23/365-140 -es telefonszám 101-es mellékén, vag� 
a pinterne.piroska@gardon�i-erd.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton pinterne.piroska@gardon�i-erd.hu e-mail 

címen keresztül 

Az Érdi Gárdon�i Géza Általános Iskola és Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET

RENDSZERGAZDA 
munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszon� 

                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Pest meg�e, 2030 Érd, Gárdon�i Géza utca 1/b. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:

Rendszergazdai feladatok ellátása az intézményben. 
Illetmény és juttatások:

Az illetmén� megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvén� rendelkezé-

sei az irán�adók. 
                        

Pályázati feltételek:
 szakirán�ú  OKJ-s végzettség, 

 mag�ar állampolgárság, büntetlen előélet
A pál�ázat részeként ben�újtandó iratok, igazolások:

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizon�ítván� a bün-
tetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hog� nem 
áll foglalkozástól való eltiltás alatt, iskolai végzettséget igazoló 

okiratok másolata, szakmai önéletrajz 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2022. március 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 4.
 

A pál�ázati kiírással kapcsolatosan további információt Pin-
térné Bern�ó Piroska intézmén�vezető n�újt, a 06/23/365-140 
-es telefonszám 101-es mellékén, vag� a pinterne.piroska@

gardon�i-erd.hu email címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton pinterne.piroska@gardon�i-erd.hu  e-mail 

címre 
A pál�ázat elbírálásának határideje: 2022. március 7. 
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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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Itt a kéményseprés 2022-es ütemterve
A társasházak égéstermék-elvezetőinek rendsze-
res ellenőrzését a katasztrófavédelem kéménysep-
rőipari szervezete végzi. Hogy az érdi társasházak 
melyik hónapban kerülnek sorra, azt az alábbi, 
utcaneveket tartalmazó 2022-es ütemterv tartal-
mazza.

A most közzétett havi bontású ütemtervet ki 
fogja egészíteni egy sokkal pontosabb, a munka 
elvégzésének napját, pontos időpontját tartalmazó, 
az érintett társasházakat megnevező tájékozta-
tás, amit időben – két héttel az ellenőrzés előtt 
– kifüggesztenek majd a házak hirdetőtábláira, 
illetve esetenként értesítőt dobnak az ingatlantulaj-
donosok postaládájába. A katasztrófavédelem kéri 
a lakosságot, figyeljék ezeket a hirdetéseket és 

támogassák a kéményseprők évente kötelezően, 
a lakosság körében ingyenesen végzett, élet- és 
vagyonbiztonságot védő és tűzmegelőző munkáját 
azzal, hogy az értesítőn megadott napon biztosítják 
a szakemberek bejutását az ingatlanjukba.

A sormunka során a kéményseprőipari szerv 
vagy szolgáltató munkatársai megrendelés nélkül 
ingatlanról-ingatlanra járnak, azaz „sorban” végzik 
az ellenőrzést. Az ellenőrzést a szilárd tüzelésű be-
rendezések égéstermék-elvezetői esetében évente, 
a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezé-
sekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrend-
szerek esetén kétévente történik meg, a kémények 
teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát 
pedig négyévente kötelező elvégezni.

Kéményseprési ügyekben a társasházak 
speciális helyzetben vannak: 2018. január 
elsejétől a klasszikus értelemben vett sormunka 
csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti 
lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő 
által megajánlott első két időpontban ingyenes. 
Amennyiben az ingatlan – a társasház vagy a 
társasház valamely része – gazdálkodó szer-
vezet tulajdonában vagy használatában van, az 
égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzése a 
sormunka része. Ebben az esetben a kéménysep-
rő az ellenőrzést költségtérítés ellenében végzi 
el, amelyről számlát állít ki a tulajdonos, vagy az 
ingatlanhasználó nevére.

A családi házak és a társasházzá nem alakult 

többlakásos ingatlanok esetében már nem kötelező 
az éves kéményellenőrzés, az ingatlan tulajdono-
sának feladata gondoskodni az égéstermék-elve-
zetők általános tisztíttatásáról és ellenőriztetéséről. 
Az állampolgárok időpontfoglalással igényelhetik a 
vizsgálatot. Érdemes ezt mindenképpen elvégez-
tetni, mert a legtöbb biztosító baleset (például 
szénmonoxid mérgezés), tűzeset esetén csak akkor 
fizet, ha a ciklusidőn belül (szilárd tüzelő esetén 
évente egyszer, gáztüzelés esetén kétévente 
egyszer) megtörtént a kéményellenőrzés. A ké-
ményseprő az igényhez igazodva, az állampolgárral 
előre egyeztetett időpontban végzi az ellenőrzést - 
a törvény által meghatározott, fentebb már említett 
ciklusokon belül ingyenesen.

 Molnár u 46/A 2022. jan..
 Molnár u 46/B 2022. jan..
 Teréz u 17 2022. jan..
 Teréz u 7 2022. jan..
 Ilona u 88/A 2022. jan..
 Ilona u 88/B 2022. jan..
 Ilona u 88/C 2022. jan..
 Ilona u 88/D 2022. jan..
 Ilona u 88/E 2022. jan..
 Ilona u 88/F 2022. jan..
 Ilona u 88/G 2022. jan..
 Alsó u 97 2022. jan..
 Alsó u 95 2022. jan..
 Alsó u 93/A 2022. jan..
 Alsó u 40 2022. jan..
 Alsó u 20 2022. jan..
 Alsó u 13 2022. jan..
 Alsó u 8 2022. jan..
 Alsó u 6/A 2022. jan..
 Alsó u 6/B 2022. jan..
 Katalin u 8 2022. jan..
 Katalin u 3/A 2022. jan..
 Felső u 19 2022. jan..
 Kornélia u 22/A 2022. jan..
 Kornélia u 22/B 2022. jan..
 Erzsébet u 81/B 2022. jan..
 Erzsébet u 79 2022. jan..
 Erzsébet u 46 2022. jan..
 Emília u 17 2022. jan..
 Edina u 20 2022. jan..
 Edina u 18 2022. jan..
 Éva u 17 2022. jan..
 Ella u 10 2022. jan..
 Ella u 18 2022. jan..
 Budai u 3 2022. jan..
 Budai u 7 2022. jan..
 Budai u 20 2022. febr..
 Budai u 24 2022. febr..
 Budai u 26 2022. febr..
 Budai u 28 2022. febr..
 Angyalka u 
 /posta ép./ 2022. febr..
 Intéző u 7-9/B1 2022. febr..
 Intéző u 7-9/B2 2022. febr..
 Intéző u 7-9/B 2022. febr..
 Intéző u 7-9/A3 2022. febr..
 Intéző u 7-9/F 2022. febr..
 Intéző u 7-9/F1 2022. febr..
 Intéző u 7-9/F2 2022. febr..
 Intéző u 7-9/C 2022. febr..
 Intéző u 7-9/D 2022. febr..
 Intéző u 7-9/E 2022. febr..
 Intéző u 15 2022. febr..
 Intéző u 17 2022. febr..
 Intéző u 13/A 2022. febr..
 Intéző u 13/B 2022. febr..
 Jegyző u 118 2022. febr..
 Bíró u 67/A 2022. febr..
 Bíró u 67/B 2022. febr..
 Bíró u 79/A 2022. febr..
 Bíró u 79/B 2022. febr..
 Fürj u 18 2022. febr..
 Páva u 18 2022. febr..
 Fogoly u 17 2022. febr..
 Fehérvári u 107 2022. febr..
 Fehérvári u 77 2022. febr..
 Fehérvári u 1/A 2022. febr..
 Csér u 56 2022. febr..
 Csér u 61 2022. febr..
 Csér u 36 2022. febr..
 Kossuth L. u 148 2022. febr..
 Kossuth L. u 134 2022. febr..
 Kossuth L. u 116 2022. febr..
 Kossuth L. u 114 2022. febr..
 Kossuth L. u 119 2022. febr..
 Kossuth L. u 64 2022. febr..
 Kossuth L. u 62 2022. febr..
 Kossuth L. u 48 2022. febr..
 Kossuth L. u 46 2022. febr..
 Kossuth L. u 37 2022. febr..
 Kossuth L. u 32 2022. febr..
 Madách I. u 4 2022. febr..
 Madách I. u 8/A 2022. febr..
 Madách I. u 12 2022. febr..
 Madách I. u 18/1 , 2 2022. febr..
 Könyves Kálmán u 62 2022. febr..
 Munkácsy M. u 18 2022. febr..
 Munkácsy M. u 60 2022. febr..
 Munkácsy M. u 66 2022. febr..
 Munkácsy M. u 80/A 2022. febr..
 Munkácsy M. u 79 2022. febr..
 Munkácsy M. u 99 2022. febr..
 Mátyás Király u 66 2022. febr..
 Nagy Lajos u 90/A ,B 2022. febr..
 Nagy Lajos u 92/A ,B 2022. febr..

 Nagy Lajos u 94/A , B 2022. febr..
 Nagy Lajos u 46 2022. febr..
 Petőfi S. u 77 2022. febr..
 Petőfi S. u 22 2022. febr..
 Zrinyi M. u 21 2022. febr..
 Hunyadi J. u 13 2022. febr..
 Hunyadi J. u 21 2022. febr..
 Hunyadi J. u 63 2022. febr..
 Hunyadi J. u 65 2022. febr..
 Bethlen G. u 31 2022. febr..
 Thököly I. u 12 2022. febr..
 Thököly I. u 19 2022. febr..
 Thököly I. u 23 2022. febr..
 Thököly I. u 28 2022. febr..
 Thököly I. u 31 2022. febr..
 Thököly I. u 46 2022. febr..
 Thököly I. u 59 2022. febr..
 Vörösmarty M . u 11 2022. febr..
 Vörösmarty M . u 13 2022. febr..
 Vörösmarty M . U 34/A 2022. febr..
 Vörösmarty M . U 34/B 2022. febr..
 Vörösmarty M . U 43/A 2022. febr..
 Vörösmarty M . U 43/B 2022. febr..
 Arany J.u 37/A 2022. febr..
 Arany J.u 42 2022. febr..
 Gárdonyi G. u.12 2022. febr..
 Szent István u.81 2022. febr..
 Szent István u.59 2022. febr..
 Szent István u.61 2022. febr..
 Petőfi S. u.22 2022. febr..
 Petőfi S. u.77 2022. febr..
 Deák F.u.7 2022. febr..
 Damjanich J.u.22/A, B 2022. febr..
 Felvigyázó u.19 2022. márc..
 Alispán u.7 2022. márc..
 Alispán u.3 2022. márc..
 Alispán u.9 2022. márc..
 Alispán u.8/C 2022. márc..
 Alispán u.31 2022. márc..
 Hivatalnok u.52 2022. márc..
 Hivatalnok u.6 2022. márc..
 Tárnoki u.147/A ,B 2022. márc..
 Tárnoki u.145/A ,B 2022. márc..
 Tárnoki u.141 2022. márc..
 Tárnoki u.117 2022. márc..
 Tárnoki u.111 2022. márc..
 Tárnoki u.80/A 2022. márc..
 Tárnoki u.23 2022. márc..
 Tárnoki u.17 2022. márc..
 Pál u.1 2022. márc..
 Pál u.15 2022. márc..
 Pál u.26 2022. márc..
 Gábor u.34 2022. márc..
 Péter u.16 2022. márc..
 Péter u.22 2022. márc..
 Péter u.29 2022. márc..
 Gellért u.8 2022. márc..
 Gellért u.24 2022. márc..
 Huba u.45 2022. márc..
 György u.53 2022. márc..
 György u.55 2022. márc..
 György u.59 2022. márc..
 György u.56 2022. márc..
 György u.75 2022. márc..
 György u.103 2022. márc..
 Gyula u.11 2022. márc..
 Gyula u.19 2022. márc..
 Gyula u.38 2022. márc..
 Gyula u.40 2022. márc..
 Gyula u.55 2022. márc..
 Gyula u.49/A , B 2022. márc..
 Gyula u.61 2022. márc..
 Gyula u.62 2022. márc..
 Gyula u.101 2022. márc..
 Gergely u.12 2022. márc..
 Gergely u.25 2022. márc..
 Gergely u.29 2022. márc..
 János u.35 2022. márc..
 Hunor u.3 2022. márc..
 Hunor u.26 2022. márc..
 Hunor u.50 2022. márc..
 István u.6 2022. márc..
 Károly u.3 2022. márc..
 Imre u.1 2022. márc..
 Imre u.25 2022. márc..
 Imre u.27 2022. márc..
 Imre u.34 2022. márc..
 Loránd u.7 2022. márc..
 Zoltán u.1 2022. márc..
 Aladár u.5 2022. márc..
 Viola u.25 2022. márc..
 Csaba u.36 2022. márc..
 Csaba u.77 2022. márc..
 Ágoston u.6 2022. márc..
 Ágoston u.8 2022. márc..

 Tulipán u.19 2022. márc..
 Tulipán u.27 2022. márc..
 Bernát u.16 2022. márc..
 Emil u.41 2022. márc..
 Ernő u.2 2022. márc..
 Dániel u.4 2022. márc..
 Riminyáki u. 59 2022. márc..
 Riminyáki u.71 2022. márc..
 Riminyáki u.99 2022. márc..
 Riminyáki u.101 2022. márc..
 Riminyáki u.103 2022. márc..
 Hóvirág u.2 2022. márc..
 Hóvirág u.8 2022. márc..
 Hóvirág u.12/A 2022. márc..
 Hóvirág u.14/A, B 2022. márc..
 Hóvirág u.38 2022. márc..
 Hóvirág u.40 2022. márc..
 Hóvirág u.51 2022. márc..
 Diósdi u.29 2022. ápr..
 Diósdi u.33/A 2022. ápr..
 Diósdi u.33/B 2022. ápr..
 Diósdi u.33/C 2022. ápr..
 Diósdi u.20 2022. ápr..
 Diósdi u.24/A 2022. ápr..
 Diósdi u.61 2022. ápr..
 Diósdi u.42 2022. ápr..
 Diósdi u.50 2022. ápr..
 Diósdi u.48 2022. ápr..
 Diósdi u.52 2022. ápr..
 Diósdi u.54-56 2022. ápr..
 Diósdi u.74 2022. ápr..
 Diósdi u.78 2022. ápr..
 Diósdi u.80 2022. ápr..
 Diósdi u.84 2022. ápr..
 Diósdi u.86 2022. ápr..
 Diósdi u.94 2022. ápr..
 Diósdi u.96 2022. ápr..
 Diósdi u.98 2022. ápr..
 Diósdi u.100 2022. ápr..
 Kankalin u.10/B 2022. ápr..
 Kaktusz u.32/A 2022. ápr..
 Kaktusz u.32/B 2022. ápr..
 Iglice u.23 2022. ápr..
 Kutyavári u.12 2022. ápr..
 Kutyavári u.3 2022. ápr..
 Kutyavári u.9 2022. ápr..
 Kutyavári u.22 2022. ápr..
 Kutyavári u.21 2022. ápr..
 Kutyavári u.39 2022. ápr..
 Kutyavári u.41 2022. ápr..
 Kutyavári u.46 2022. ápr..
 Fürdő u 18/C 2022. ápr..
 Fürdő u 18/D 2022. ápr..
 Kövirózsa u.10 2022. ápr..
 Ligetszépe u.10 2022. ápr..
 Ligetszépe u.4 2022. ápr..
 Ligetszépe u.15 2022. ápr..
 Muskátli u.7 2022. ápr..
 Mécsvirág u.9 2022. ápr..
 Napvirág u.12 2022. ápr..
 Nefelejcs u.3/A 2022. ápr..
 Nárcisz u.15 2022. ápr..
 Nőszirom u.13/B 2022. ápr..
 Orchidea u.1-3 2022. ápr..
 Porcsinrózsa u.69 2022. ápr..
 Orgona u.9 2022. ápr..
 Orgona u.2/A 2022. ápr..
 Őszirózsa u.14 2022. ápr..
 Őszirózsa u.11 2022. ápr..
 Pipacs u.9 2022. ápr..
 Pemetefű u.1 2022. ápr..
 Pemetefű u.7 2022. ápr..
 Duna u.45 2022. ápr..
 Duna u.64 2022. ápr..
 Duna u.66 2022. ápr..
 Forrás tér.14 2022. ápr..
 Sás u.3 2022. ápr..
 Topoly u.9 2022. ápr..
 Sárd u.89 2022. ápr..
 Sárd u.91 2022. ápr..
 Laborc u.10 2022. ápr..
 Lendvai u.18 2022. ápr..
 Lendvai u.20 2022. ápr..
 Séd u.23 2022. ápr..
 Dagály u.11 2022. ápr..
 Balatoni u.64 2022. ápr..
 Balatoni u.66 2022. ápr..
 Balatoni u.68 2022. máj..
 Balatoni u.72 2022. máj..
 Árvalányhaj u.11 2022. máj..
 Bajuszfű u.28/A 2022. máj..
 Szép Ilonka u.11/A 2022. máj..
 Szép Ilonka u.83 2022. máj..
 Facélia u.21 2022. máj..
 Facélia u.29 2022. máj..

 Facélia u.50 2022. máj..
 Facélia u.50/A 2022. máj..
 Facélia u.64/B 2022. máj..
 Fodormenta u.6 2022. máj..
 Fodormenta u.14 2022. máj..
 Fátyolvirág u.16 2022. máj..
 Gyöngyvirág u.35 2022. máj..
 Gyöngyvirág u.48 2022. máj..
 Georgina u.12 2022. máj..
 Gyűszűvirág u.45 2022. máj..
 Gyűszűvirág u.47 2022. máj..
 Rizling u.27 2022. máj..
 Ürmös u.46 2022. máj..
 Ürmös u.48 2022. máj..
 Ürmös u.58 2022. máj..
 Aszú u.1 2022. máj..
 Diófa u.22 2022. máj..
 Cseresznyefa u.10 2022. máj..
 Cseresznyefa u.12/A 2022. máj..
 Cseresznyefa u.43 2022. máj..
 Cseresznyefa u.53 2022. máj..
 Cseresznyefa u.55 2022. máj..
 Citromfa u.51 2022. máj..
 Citromfa u.53/A 2022. máj..
 Citromfa u.53/B 2022. máj..
 Citromfa u.55 2022. máj..
 Almafa u.29-31 2022. máj..
 Bokor u.61 2022. máj..
 Bokor u.68 2022. máj..
 Barackfa u.35 2022. máj..
 Barackfa u.37 2022. máj..
 Avar u.22 2022. máj..
 Avar u.23 2022. máj..
 Áfonya u.36-38 2022. máj..
 Áfonya u.10 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.13 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.105 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.116 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.90 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.115 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.155 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.143 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.170 2022. máj..
 Törökbálinti u.6 2022. máj..
 Törökbálinti u.16 2022. máj..
 Törökbálinti u.30 2022. máj..
 Törökbálinti u.35 2022. máj..
 Szilfa u.41 2022. máj..
 Nyárfa u.4 2022. máj..
 Nyárfa u.6 2022. máj..
 Nyárfa u.8 2022. máj..
 Nyárfa u.10 2022. máj..
 Szilvafa u.9 2022. máj..
 Narancsfa u.10 2022. máj..
 Narancsfa u.19 2022. máj..
 Narancsfa u.22 2022. máj..
 Narancsfa u.36 2022. máj..
 Rekettye u.38 2022. máj..
 Platánfa u.33 2022. máj..
 Alsóerdősor u.9 2022. máj..
 Alsóerdősor u.11 2022. máj..
 Alsóerdősor u.28 2022. máj..
 Alsóerdősor u.57/C 2022. máj..
 Alsóerdősor u.72-74 2022. jún..
 Fagyöngy u.5 2022. jún..
 Toboz u.42 2022. jún..
 Fenyves köz 1/A 2022. jún..
 Égerfa u.12 2022. jún..
 Folyondár u.55 2022. jún..
 Vincellér u.59 2022. jún..
 Retyezáti u.10 2022. jún..
 Retyezáti u.14 2022. jún..
 Aradi u.62 2022. jún..
 Aradi u.69 2022. jún..
 Aradi u.69/A 2022. jún..
 Bakonyi u.25 2022. jún..
 Bakonyi u.43 2022. jún..
 Bakonyi u.66 2022. jún..
 Bakonyi u.74 2022. jún..
 Murányi u.59 2022. jún..
 Bükki u.11 2022. jún..
 Cserhalmi u.28/A,B 2022. jún..
 Mecseki u.44/A 2022. jún..
 Mecseki u.44/B 2022. jún..
 Mecseki u.58 2022. jún..
 Mecseki u.70 2022. jún..
 Mecseki u.74 2022. jún..
 Selmeczi u.59/B 2022. jún..
 Selmeczi u.55 2022. jún..
 Daróczi u. 34 2022. jún..
 Dévai u.17 2022. jún..
 Dévai u.20 2022. jún..
 Dévai u.63 2022. jún..
 Dévai u.67 2022. jún..
 Szovátai u.30/A 2022. jún

 Szovátai u.30/B 2022. jún..
 Szovátai u.22 2022. jún..
 Szovátai u.44 2022. jún..
 Szovátai u.35/A 2022. jún..
 Szovátai u.59 2022. jún..
 Szovátai u.70 2022. jún..
 Lőcsei u.17 2022. jún..
 Lőcsei u.23 2022. jún..
 Lőcsei u.42 2022. jún..
 Lőcsei u.62 2022. jún..
 Lőcsei u.51 2022. jún..
 Lőcsei u.72 2022. jún..
 Lőcsei u.41-39 2022. jún..
 Késmárki u.4 2022. jún..
 Tátrai u.1 2022. jún..
 Körmöci u.21 2022. jún..
 Krasznahorkai u.2/A, B 2022. jún..
 Kőszegi u14  
 (Aradi u.69/A) 2022. jún..
 Dévai u.56 2022. jún..
 Dévai u.30 2022. jún..
 Dévai u.36 2022. jún..
 Dévai u.53 2022. jún..
 Tusnádi u.2 2022. jún..
 Tusnádi u.4 2022. jún..
 Tusnádi u.6 2022. jún..
 Tusnádi u.8 2022. jún..
 Ungvári u.20 2022. jún..
 Törcsvári u.79 2022. jún..
 Törcsvári u.81/C 2022. jún..
 Törcsvári u.94 2022. jún..
 Borszéki u.18 2022. jún..
 Borszéki u.21 2022. jún..
 Borszéki u.23 2022. jún..
 Borszéki u.35 2022. jún..
 Hegesztő u.10 2022. jún..
 Hegesztő u.10 2022. jún..
 Bem köz 7 2022. jún..
 Kárpáti u.30 2022. jún..
 Aszfaltozó u.18/A , B 2022. jún..
 Simító u.11 2022. jún..
 Szerelő u.21 2022. jún..
 Kádár u.30 2022. jún..
 Szővő u.17/B 2022. jún..
 Kerékgyártó u.60 2022. jún..
 Kovács u.15 2022. jún..
 Kőműves u.32 2022. jún..
 Lakatos u.3 2022. jún..
 Tetőfedő u.67 2022. jún..
 Öntő u.19-21 2022. jún..
 Ötvös u.11 2022. jún..
 Ötvös u.25 2022. jún..
 Szővő u.108 2022. jún..
 Szővő u.135 2022. jún..
 Aszfaltozó u.67 2022. jún..
 Aszfaltozó u.69 2022. jún..
 Asztalos u.68 2022. jún..
 Asztalos u.62 2022. jún..
 Asztalos u.56 2022. jún..
 Asztalos u.47 2022. jún..
 Ács u.17 2022. jún..
 Ács u.20 2022. jún..
 Ács u.28 2022. jún..
 Gépész u.4 2022. jún..
 Gépész u.13 2022. jún..
 Gépész u.48 2022. jún..
 Gépész u.86 2022. jún..
 Betonozó u.5 2022. jún..
 Betonozó u.15 2022. jún..
 Betonozó u.22 2022. jún..
 Betonozó u.56 2022. jún..
 Fuvaros u.52 2022. jún..
 Fuvaros u.73/A , B 2022. jún..
 Bognár u.33 2022. jún..
 Földmérő u.3 2022. jún..
 Burkoló u.5/A  , B 2022. jún..
 Burkoló u.26/B 2022. jún..
 Fényező u.16-19 2022. jún..
 Fényező u.35 2022. jún..
 Fényező u.88 2022. jún..
 Fényező u.130 2022. jún..
 Földmunkás u.100 2022. jún..
 Favágó u.10 2022. jún..
 Favágó u.23 2022. jún..
 Favágó u.24 2022. jún..
 Favágó u.29 2022. jún..
 Favágó u.62/A , B 2022. jún..
 Favágó u.113 2022. júl..
 Bádogos u.65 2022. júl..
 Bádogos u.28 2022. júl..
 Festő u.6/A 2022. júl..
 Festő u.20/A , B 2022. júl..
 Festő u.26 2022. júl..
 Iparos u.140 2022. júl..
 Iparos u.145 2022. júl..


