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Parázs viták  
az év első közgyűlésén
Csaknem harminc napirendi pont szerepelt a közgyűlés 

2022. évi első ülésén. Több előterjesztésről egyetértés-

ben döntöttek a képviselők, de egyes napirendi pontok 

esetében nagyobb vita is kialakult. A Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól 

szóló rendeletnél sem volt ez másképp. 

CIKKÜNK A 2. OLDALON  

Érdi lett az Év fiatal 
gyógytestnevelője
Józsa-Bosits Tímea az Érdi Torna Club egykori verseny-

zője, a Vörösmarty Gimnázium hajdani diákja ma tanít 

ezeken a helyeken, és aquafitneszt tart az Arénában. 

Nem élsportolókkal foglalkozik, hanem fejlesztésre szo-

ruló gyerekekkel, mozogni vágyó felnőttekkel, akik csak 

idősebb korukban tapasztalták meg a mozgás örömét.

INTERJÚNK A 8–9. OLDALON 

Márki-Zay Péter találkozott 
az érdiekkel
Orbán Viktor január 28-i, péntek reggeli rádióinterjújára 

is reagált Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-

jelöltje érdi látogatásán, ahol azt is kifejtette, hogy a 

kormány olyan típusú ígéreteivel, mint amit 2018-ban 

ígért, tudniillik, hogy Érden 60 milliárd forintért építenek 

utat, már tele van a padlás.

CIKKÜNK A 4. OLDALON 

Május 6-án Érdet is érintik a Giro d'Itála versenyzői.  

A kerékpározás nemzetközi sztárjai közt ott lesz a kiváló 

magyar versenyző, Valter Attila is. Az olasz kerékpáros 

körverseny esetében hagyomány, hogy a rajt előtt 100 

nappal megrendezik a Rózsaszín fények éjszakáját, azaz 

az útvonal városainak néhány épületét a verseny hivata-

los színével világítják meg. CIKKÜNK AZ 5. OLDALON
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Rózsaszín fények éjszakája

2022. február 2. 

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 5. szám

4. OLDAL 6. OLDAL

Magaspart
December óta az érdi Magaspart is 

része a települési értéktárnak. Egye-

dülálló a természetes állapotban 

megmaradt szakasz. 

IRKA
Daróci Lajosné, az IRKA főszerkesz-

tője értékelte az irodalmi folyóirat 

előző évét, és megosztotta lapunk-

kal az idei terveket.

Agglomeráció
Csőzik László egy budapesti kon-

ferencián azt mondta, szükség van 

közös agglomerációs politikára, 

mert sok a közös probléma.

3. OLDAL

Hirdessen a megújult Érdi Újságban  
és az Érd Médiacentrum többi felüle tén: 
az ÉrdFM 101.3-on és az Érd TV-ben, 
valamint a ÉrdMost-on!
Hirdetésfelvétel: Érd Médiacentrum. 2030 Érd, Diósdi út 
14. (Bejárat a Mária utca felől.) Személyesen: hétfőn 9–13 
óráig, vagy munkaidőben telefonon: +36/23 330 156 vagy 
+36/20 911 6813 (Rátky Zsuzsa) • e-mail: hirdetes@
erdmediacentrum.hu
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A Polgármesteri Hivatal köztiszt-

viselőinek juttatásairól és támo-

gatásairól szóló rendeletnél sem 

volt ez másképp. Az előterjesz-

tés szerint a Polgármesteri Hiva-

talnál dolgozók illetményalapja 

56 ezer forintra nőtt – az elmúlt 

három évhez képest ez közel 

tízezer forintos (és 20,4 száza-

lékos) emelést jelent. Az elmúlt 

12 évben jelentősebb emelés 

nem történt, a mostani a 2010-es 

bázishoz képest 45 százalékos 

növekmény lesz. Amellett, hogy 

jó ideje nem nyúltak az illetmé-

nyükhöz, a rendezésre azért 

is szükség volt, mert 2021-ben 

megugrott az infláció – decem-

berben már rekordszintű, 7,4 

százalékos volt.

A polgármester javaslata 

alapján az illetményalap-emelés, 

az illetménykiegészítés módo-

sítása és a dolgozók részére 

megállapítható illetményeltérí-

tés összességében átlagosan 12 

százalékos illetményemelkedést 

eredményez majd. A terve-

zet egyébként egy olyan, sok 

elemében új bérezési rendszer 

bevezetésére teszt javaslatot, 

ami – miközben díjazza a teljesít-

ményt és továbbra is figyelembe 

veszi az iskolai végzettséget 

– csökkenti a legtöbbet és a 

legkevesebbet keresők fizetése 

közti különbséget.

Fontos még megjegyezni, mi-

közben a kormány emelte a mi-

nimálbért és a garantált bérmini-

mumot, az önkormányzatoknak 

ezen a terén nem sok segítséget 

nyújtott: a hivatal teljes létszá-

mára számított összeg éves szin-

ten 6,3 millió forint, ami havonta, 

fejenként kevesebb mint 3000 

forintot jelent. Az önkormányzat 

ehhez képest bruttó 102 millió 

forintot különít el bérrende-

zésre a 2022-es évben. 160-170 

dolgozó bérét sikerül egyébként 

most rendezni. 

A polgár-

mester 

egyébként 

továbbra is tartja 

magát ahhoz a de-

cemberi döntéséhez, 

hogy nem kér a 

polgármesteri fize-

tésemelésből, amit a 

parlament korábban 

megszavazott. 

A közgyűlés képviselői – 

kormánypártiak és ellenzékiek 

– még tavaly szintén úgy dön-

töttek, hogy a 2021-es szinten 

befagyasztják a díjazásukat, de 

az alpolgármesterek esetében 

sem bérszámfejtik az emelt 

összeget.

Költségvetés

A képviselők módosították a 

tavalyi költségvetésről szóló 

rendeletet is. 

„A zárszámadás májusban 

lesz, február elejéig a tavalyi 

évre vonatkozó módosításokat 

még be lehet adni. A bevételek 

és a kiadások alakulása teszi ezt 

indokolttá. Bizonyos esetekben 

nőttek ugyanis a kiadások – gon-

doljunk itt a közüzemi díjakra, 

az energiaárak növekedésére–, 

és a bevételeknél is van válto-

zás, hiszen az iparűzési adó a 

tervezetthez képest növeke-

dett – igaz, még mindig nem éri 

el 2019-es szintet. Ehhez hozzá 

kellett igazítani a költségve-

tést, ami normális, megszokott 

folyamat volt az elmúlt években 

is” – jegyezte meg az ülést köve-

tően Lengyel Péter, a Szövetség 

Érdért frakció vezetője.

Simó Károly, a Fidesz–KDNP 

frakcióvezetője szerint nem igaz 

az az állítás, hogy az önkor-

mányzatnak ne lenne pénze, ez 

csupán politikai kampányfo-

gás. „A kormány a tavalyi évhez 

képest jelentősen megemelte a 

működési támogatást” – tette 

hozzá Simó Károly, aki szerint 

„pénz van, csak jól kell tudni 

gazdálkodni”.

Szent István híd

Érdemes kiemelni egy olyan 

napirendi pontot is, amiről végül 

nem szavaztak a képviselők: 

a NIF (Nemzeti Infrastruktú-

ra Fejlesztő Zrt.) szeretné a 

város kezelésébe adni a Szent 

István hidat. A döntést elnapol-

ták, ugyanis nem tudni, hogy 

átvétele milyen üzemeltetési 

költséggel járna együtt. A 

közgyűlés következő ülésén 

már úgy dönthetnek erről, hogy 

ismerik a városra háruló költsé-

geket. „Az előterjesztés készítői 

nem tártak fel minden részletet, 

felmerült a fenntartás kérdése. 

Mivel az odavezető utak mind 

önkormányzati fenntartásúak, 

nem kérdés, hogy ezzel az ön-

kormányzatnak foglalkoznia kell. 

Nem kell menekülni a felelősség 

alól” – mondta ezzel kapcsolat-

ban Simó Károly frakcióvezető 

az ülés után. E megjegyzés 

annak tükrében volt kicsit ellent-

mondásos, hogy pont frakció-

társa, Bács István felvetésére 

napolták el a döntést.

Változnak  

a médiafogyasztási szokások

A képviselők szavaztak arról is, 

hogy biztosítják az Érd Média-

centrum Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

működéséhez szükséges önkor-

mányzati forrást. Mint elhang-

zott, a kft. az elmúlt évben 

bevételnövekedést produkált, 

ugyanakkor Simó Károly azt 

hangsúlyozta: szerintük a cég 

nem működik gazdaságosan, 

Asztalos Éva (független) pedig 

egyenesen azt javasolta, szün-

tessék meg az Érdi Televíziót, 

mivel szerinte annak nincs né-

zettsége. Gregus László ugyan-

akkor úgy vélte, az Érdi Televízi-

óban olyan kulturális és egyéb 

színvonalas műsorok kapnak 

helyet, amelyek hiányt pótol-

nak az érdiek tájékoztatásában. 

Csőzik László polgármester e 

tekintetben azt hangsúlyozta: a 

médiafogyasztási szokások meg-

változtak, üdvözlendő lenne, 

ha a Médiacentrum erősítené 

jelenlétét a különböző online 

felületeken. 

Ami az óvódákat illeti

Egyéb, az érdiek mindennapjait 

érintő kérdésekben is születtek 

döntések. A bölcsődés és óvo-

dás gyermekek szülei jó, ha idő-

ben, még a nyári szabadságok 

tervezése előtt tudják: az Apró 

Falva Bölcsőde július 4-től 29-ig, 

a Pöttöm Sziget Bölcsőde pedig 

augusztus 1-től 26-ig tart majd 

zárva. Ami az óvodákat illeti: a 

Kincses, a Harkály, a Tündérkert, 

valamint a Meseház, Tuscula-

num és Erdőszéle óvodák június 

27-től július 22-ig tartanak majd 

zárva, míg a Fácán, Kutyavári, 

Ófalusi, Tállya, valamint Szivár-

vány, Kisfenyves és Napsugár 

óvodák július 25-től augusztus 

19-ig.

Döntöttek arról is, hogy a Pol-

gármesteri Hivatalban 2022. de-

cember 27–30. között igazgatási 

szünetet rendelnek el. Fontos, 

hogy a nyáron nem terveznek 

igazgatási szünetet.

Elfogadták a közgyűlés idei 

munkatervét is. Bár az időpont 

még távoli, érdemes megemlí-

teni, hogy az idei közmeghall-

gatást a novemberi közgyűlés 

délutánján, 18 órától tartják 

majd.

A közgyűlés elfogadta Simó 

Károly az irányú előterjeszté-

sét, hogy az ápolási díjat idén is 

kapják mindazok, akik eddig is 

kapták.  

Zárt ajtók mögött

A testület zárt ülésen szavazott 

arról, kiket delegáljanak az 

országgyűlési egyéni választóke-

rületi választási bizottság tagjai 

közé. Három plusz két főre (ők a 

póttagok) voksoltak, és az egyik 

taggal kapcsolatban kérdések 

merültek fel, ezért a döntést 

elhalasztották – tájékoztatta 

szerkesztőségünket Lengyel 

Péter, hozzátéve: ismét előter-

jesztik majd javaslatukat, olyan 

személyeket választva, akik 

mennyiségben, minőségben 

és konszenzus tekintetében 

is megfelelőek. Február 12-e a 

határidő, addig rendkívüli köz-

gyűlés keretében megejtik majd 

a szavazást.

Simó Károly ezzel kapcsolat-

ban úgy fogalmazott: ez példát-

lan eset, ami még nem fordult 

elő Érden: „A bizottsági tagok-

nak pártatlannak kell lenniük, 

elfogulatlannak, és nyilatkozni-

uk kell az összeférhetetlenség 

témájában is. Reméljük, sikerül 

egy olyan bizottságot felállítani, 

amelynek tagjai az országgyűlési 

választásban munkájukat pártat-

lanul végzik, és nem összeférhe-

tetlenek”.

erdmost.hu
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Parázs viták 
az év első  
közgyűlésén
Csaknem harminc napirendi pont szerepelt a köz-

gyűlés 2022. évi első ülésén. Több előterjesztésről 

egyetértésben döntöttek a képviselők, de egyes na-

pirendi pontok esetében nagyobb vita is kialakult. 
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Karácsony Gergely főpolgár-

mester mellett több kerületi, 

illetve agglomerációs település 

első embere szólalt fel, köztük 

Csőzik László, Érd polgármeste-

re, aki beszélt a kifejezetten érdi 

jellegzetességekről, valamint 

olyan dilemmákról, problémák-

ról is, amelyek közösek a többi 

agglomerációs településével.

Mint mondta, szükség van 

közös agglomerációs politikára, 

mert sok a közös probléma. 

„Ötszázezer ember költö-

zött Budapest környékére, 

300-350 ezer a fővárosból. Érd 

ma körülbelül 80 ezer lakossal 

rendelkezik, Magyarország tize-

dik legnagyobb városa lettünk. 

Ugyanakkor az agglomerációs 

létforma és városszerkezet nem 

tette lehetővé a teljes mértékű 

urbanizációt. Azzal kell szembe-

sülnünk, hogy a fővárosból kiköl-

töznek a gyermekes 30-as, 40-es 

családok, hozzák magukkal a cé-

güket, a teljes életüket. De mitől 

számít a település teljes értékű 

városnak? Ahol az emberek nem 

tartózkodnak napközben, az 

nem biztos, hogy teljes értékű. 

Érdet alvóvárosként aposztrofál-

ják, mert ide az emberek aludni 

járnak haza. Szeretnénk itt tarta-

ni őket, munkahelyeket, szolgál-

tatásokat, intézményhálózatot, 

kultúrát biztosítani számukra. 

Azt látjuk, hogy a munkavállalók 

kétharmada ingázik, visszajár 

a fővárosba. A közlekedés így 

hatalmas probléma” – hangsú-

lyozta Csőzik László.

Majd hozzátette: „Ha a 

választáson az ellenzék diadal-

maskodik április 3-án, akkor két 

dologban azt hiszem, egyetért-

hetünk: visszakérjük az alapfokú 

oktatási intézményeket saját 

fenntartásba – a hozzárendelt 

forrásokkal, természetesen –, a 

másik pedig, amit meg tudtunk 

fogalmazni az agglomerációs 

tanácsban, a MÖSZ égisze alatt, 

hogy az építéshatósági jogkörö-

ket egy kézben szeretnénk össz-

pontosítani. Ezek java részét 

elvették, átkerültek a kormány-

hivatalokhoz, 300 négyzetméter 

alatt nincs engedélyeztetés. 

Megváltozik városaink karakte-

re, a társasházépítők elözönlik a 

mellékutcákat, kizsákmányolják 

a foghíjtelkeket, lebontva a 

Kádár-kockákat, és a joghézago-

kat  kihasználva próbálják meg 

a kiköltözők igényeit kielégíte-

ni. Érden sokan mondhatják el 

magukról, hogy hirtelen arra 

ébredtek: huszonhat szomszéd-

juk van.”

A folyamat megállíthatatlan, 

ha most nem avatkoznak be 

– ahogy tette Zsámbék vagy 

Szentendre –, ezért újraalkotják 

a helyi építési szabályzatot.  

Azt is elmondta, hogy keres-

ni kell a hatékony kooperáció 

lehetőségét a fővárossal, mivel 

az élet nem áll meg a közigaz-

gatási határoknál. „Annyi közös 

ügyünk van! A közlekedés, a 

munkahelyteremtés, a felszíni 

vízelvezetés. Ezek a problémák 

összekötnek minket” – hangsú-

lyozta.

„Az agglomerációs városok 

létrejöttek, egyre nagyobbak, 

helyet kérnek maguknak a 

magyar politikában is, és ez az 

ötszázezres összlakosság arra 

predesztinál minket, hogy a 

politikában is letegyük a névje-

gyünket. Ezt nem a fővárossal 

szemben kívánjuk tenni, hanem 

maximálisan az együttműködés 

lehetőségét keresve” – mondta 

a polgármester, aki még egy 

problémát felvetett: azt, hogy 

a települések finanszírozásá-

ban a helyi iparűzési adóé az 

oroszlánrész: „Ma minden a 

helyi iparűzési adóra épül, ez a 

legnagyobb bevételi forma, a 

legmasszívabb adónem”.

Csőzik László utalt arra is, 

hogy Érdnek nincs megfelelő 

ipara. „Ma ezeket a témákat 

felvetettük. Ha egy új kormány 

alakul, el kell dönteni, hogy 

univerzális bevételi forrásokat 

erőltetünk-e  a településekre, 

vagy meghagyjuk azt a lehető-

séget, hogy egy-egy település 

választani tudjon – mert nem 

biztos, hogy egy hetvenöt-

ezres kertvárosnak szüksége 

van erőltetett ipartelepítésre: 

lehet, hogy jobban járnánk, ha a 

személyi jövedelemadó maradna 

helyben.”

Arról is szót ejtett, hogy 

kormánydöntéssel kulturális 

létesítmény épül Simonpusztán. 

Így, ha nem is a központban, 

hanem a város határában, de 

lesz Érdnek kőszínháza.

Ádám Katalin

É V É R T É K E L Ő

Szükség van  
közös agglomerációs 
politikára
Egységben Magyarország Szívéért – Budapest és 

az agglomeráció címmel rendezett konferenciát a 

Fővárosi Önkormányzat az Újvárosházán. Az ese-

ményre meghívták a fővárosi és agglomerációs 

polgármestereket is.
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Szűcs Gábor szerint ahhoz 

képest, amit a lehetőségek és 

a realitások engedtek, jóval 

túlteljesítette a terveket a vá-

rosvezetés. Ha azonban ahhoz 

viszonyítja, hogy a kezdetekkor 

mi mindent szerettek volna elér-

ni, akkor csak 60-70 százalékban 

elégedett. Mint mondta, ellen-

zékben mindig a tenni akarás és 

a nagy álmok kergetése motivál-

ta, ami természetesen a város-

vezetés tagjaként is megmaradt, 

de már látja, hogy a realitások 

behatárolják a lehetőségeket: 

„Mindannyian túlzott vágyakkal, 

túlzott álmokkal kezdtük el a 

munkát, de 2019 októberében 

senki nem gondolta volna, hogy 

egy világjárvánnyal kezdjük a 

munkát, amire aztán rakódott a 

különböző források megvonása. 

Hiába vannak jó ötletek, hiába 

van tenni akarás, hiába van egy 

jó szövetség, ha nincsen forrás 

hozzá.”

Szűcs Gábor úgy gondolja, 

sokkal nyitottabbak, mint előde-

ik voltak, próbálnak ténylegesen 

népképviseletként működni, és 

minden felmerülő problémára 

megoldást találni.

A képviselő arról is beszélt, 

hogy a hatos számú választóke-

rületben két utca újult meg tel-

jesen. Az egyik a Keserűfű utca, 

ahová minimális vízelvezetés is 

került, amivel a nagy esőzéseken 

kívüli problémákat majdhogy-

nem sikerült megoldani. Ezt kö-

vette a Fürdő utca alatti áteresz 

bővítése. A Dagály utca szilárd 

burkolatú felújítása régi adóssá-

ga volt már a városnak. Való-

színűleg idén tavasszal a Liliom 

utca is sorra kerül, mely szintén 

aszfaltot kap majd. Hozzátette, 

zajlanak a vasúti helyreállítás-

hoz kapcsolódó útépítések is. 

„Fontos előrelépés, hogy a Gyár 

utca és a Tétényi utca között vi-

lágítással is rendelkező gyalogát-

kelő létesült, korábban ugyanis 

sokan a vasúti síneken mentek 

át, és rendezettebb lett maga 

az érdligeti vasútállomás is, az 

más kérdés, hogy azóta milyen 

károkozások történtek.” 

Kijavítják a Porcsinrózsa utcát 

teljes hosszában, és az érdligeti 

vasútállomás Porcsinrózsa felőli 

parkoló részét is. A vízelvezetést 

felújítják, illetve a burkolat is 

megújul, és a Szegfű utca és a 

Szalvia utca is szilárd burkolatot 

kap majd. 

A Papi földeket Szűcs Gá-

bor véleménye szerint sikerül 

rendben tartani, a parkban nem 

ér nyakig a gaz, de a hasznosí-

tás területén még temérdek a 

feladat, többek között kültéri 

fitneszeszközök telepítésére 

gondol, de felmerült az is, hogy 

a horgászok számára is lehetősé-

get biztosítanának. A képviselő 

ígéretet tett arra, hogy már idén 

látható szolgáltatásbővítés fog 

történni a Papi földeken.

A Felsővölgyi és az Alsóvölgyi 

úton történt forgalomcsillapítás-

ról is szó esett, előbbin viráglá-

dák, utóbbin forgalomcsillapító 

küszöbök kihelyezése hozta el 

a megoldást. A Fürdő utcában 

forgalomcsillapító küszöböket 

helyeztek ki, és az utca bizonyos 

részei egyirányúvá váltak.

Szűcs Gábor alpolgármester-

ként legfontosabb feladatának 

a városüzemeltetést és az azzal 

összefüggő feladatokat tartja, 

de kiemelte azt is, hogy hozzá 

tartoznak a sportügyek is, és 

Lengyel Péterrel, a Sportbizott-

ság elnökével nagyon jól tudnak 

együttműködni.

A panaszbejelentő rendszer az 

ÉKFI-nél komoly fejlődésen ment 

keresztül, ami nagy előrelépés. 

Míg korábban semmi nyomon 

követés nem volt a bejelentések 

tekintetében, tavaly óta ezt már 

másként kezelik.

Az alpolgármester végül a 

társasházak építése kapcsán 

elmondta, hogy önmagában 

nem a társasházak építésével 

van a baj, hanem azzal, hogy egy 

többgenerációs családi házból 

teljesen szabálytalanul soklaká-

sos épületet hoznak létre. Hoz-

zátette, ezzel a nyugodt, kert-

városi részeket lehetetlenítik el. 

Ezt szeretnék megakadályozni, 

akár a Helyi Építési Szabályzat 

módosításával.

Gárdos A.–Szabó R.

„Túlzott vágyakkal kezdtük el  
a munkát”
A hatos számú választókerület önkormányzati kép-

viselője, Érd alpolgármestere értékelte az elmúlt 

évet az Érd TV Párbeszéd című műsorában. 

Csőzik László Pásztor Bélával, 

Veresegyház polgármesterével
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Az ellenzéki miniszterelnök-

jelölt hangsúlyozta, hogy bár a 

miniszterelnök azt hazudja, hogy 

az ellenzék oltásellenes, ők való-

jában támogatják az oltást: „Azt 

nem támogattuk, hogy a gyenge 

minőségű, korrupcióval beszer-

zett kínai vakcinával oltsák az 

időseket. Ezt továbbra is fenn-

tartjuk, a 41 ezer halott mutatja, 

hogy sajnos igazunk volt.”

Magyarország vezette a halá-

lozási listákat az elmúlt másfél év 

jelentős részében. Az, hogy hóna-

pokon keresztül Magyarországon 

halnak meg a legtöbben a vilá-

gon, az nem véletlen, az Orbán 

Viktor hibája. Márki-Zay Péter az 

oltásokról is beszélt, az oltásala-

pú védekezés szerinte jó döntés 

volt, de a keleti vakcinák beszer-

zését csak a korrupció motiválta. 

„Nem véletlen, hogy egyetlen 

európai uniós ország sem vett 

kínai vakcinát, nemhogy beadott 

volna a hatvan év felettieknek 

egy, a hatvan év felettieken nem 

is tesztelt vakcinát.”

Márki-Zay Péter arra buzdí-

totta az egybegyűlteket, hogy 

április 3-án szavazzanak Bősz 

Anettre, mert mint mondta, 

„csak akkor győzhetjük le orszá-

gosan a Fideszt, ha győznek a 

kormányváltó összefogás egyéni 

jelöltjei”.

erdmost.hu

Márki-Zay Péter találkozott az érdiekkel
Orbán Viktor január 28-i, péntek reggeli rádióin-

terjújára is reagált Márki-Zay Péter, az ellenzék 

miniszterelnök-jelöltje érdi látogatásán, ahol azt 

is kifejtette, hogy a kormány olyan típusú ígére-

teivel, mint amit 2018-ban ígért, tudniillik, hogy 

Érden 60 milliárd forintért építenek utat, már tele 

van a padlás.

VÁLASZTÁS 2022

A Fidesz országos választmánya 

döntött az egyéni választóke-

rületi jelöltekről. A lista szerint 

Pest megye 1. számú választóke-

rületében ismét Aradszki And-

rást indítják a 2022-es országgyű-

lési választáson. 

Mint a KDNP honlapján olvas-

ható, Aradszki András 2014-ben 

Pest megye 1-es választókerüle-

tében 42,97 százalékos támo-

gatottsággal szerzett egyéni 

mandátumot. 2018-ban ismét 

megválasztották, a szavaza-

tok 43,74 százalékát szerezte 

meg. 2014-től 2018-ig a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium energia-

ügyért felelős államtitkára volt, 

2018 óta a KDNP frakcióvezető-

helyettese, a törvényalkotási 

bizottság tagja.

Aradszki András honlapján, 

az aradszkiandras.hu-n indított 

konzultációt az érdi fejlesztések-

ről. Közösségi oldalán tudatta, 

a konzultáció az útépítésekről, 

bölcsődékről, óvodákról, iskolák-

ról és a helyi gazdaságról szól. A 

kérdőív kitölthető az interneten, 

illetve postai úton az Érd, Alsó 

utca 10.-re címezve.

A válaszokat 2022. február 15-éig 

várja az országgyűlési képviselő.

Ami a kereszténydemokrata 

politikus kihívóit illeti, a 2021-

es ellenzéki előválasztást Bősz 

Anett nyerte meg, és függet-

lenként Asztalos Éva is indulni 

kíván az országgyűlési képviselői 

székért.

A választókerülethez Diósd, 

Érd, Pusztazámor, Sóskút, Tár-

nok és Törökbálint tartozik, a 

választásra jogosultak aktuális 

száma 87 156 fő.

erdmost.hu

Ismét Aradszki Andrást 
indítja a Fidesz–KDNP

Az Érd és Százhalombatta 

között húzódó partszakasz kö-

rülbelül egy kilométer hosszú. 

A Dunára meredeken, néhol 

függőlegesen letörő part a 

Sánc-hegy része. A Magaspart 

átlagosan 60 méternyire emel-

kedik a Duna fölé, ami magas 

vízálláskor gyakran ostromolja a 

Magaspart lábait. Több helyütt 

előfordulnak partomlások és su-

vadások, amelyek a Magaspart 

földtani felépítéséről is képet 

adnak.

A Magaspartot sokszor – 

tévesen – löszfalként emlege-

tik, valószínűleg azért, mert a 

Duna mentén délebbre valóban 

több helyen lehet löszpartokkal 

találkozni (például Dunaújváros, 

Dunaföldvár, Paks, Dunaszek-

cső térségében). Azonban e 

terület földtörténeti kialakulá-

sa, illetve geológiai összetétele 

azoktól alapvetően különbözik: 

sokkal régebbi, agyagos és már-

gás rétegekből áll – olvasható 

Hamar József összeállításában. 

A tájépítész mérnök tett javas-

latot arra, hogy a Magaspart be-

kerüljön a települési értéktárba. 

Ez volt a negyedik ilyen jellegű 

indítványa: korábban az Érd ut-

canévrendszerével, a Homolya 

Gábor képzőművészeti tevé-

kenységével, valamint a Nagy 

István finomacéláru-, késkészítő 

családi vállalkozásával kapcsola-

tos javaslatát is elfogadták.

„Fontos, hogy ez egy viszony-

lag érintetlen tájrészlet. Alatta 

nincs kiépített part, csak akkor 

lehet erre végigmenni, ha ala-

csony a Duna vízállása, de akkor 

egészen Battáig elsétálhatunk. 

Ajánlom annak, aki még nem 

látta, hogy kiránduljon el arra, 

hiszen az ártéri növényzet is ere-

deti állapotában van. Azért kezd-

tem foglalkozni a gondolattal, 

hogy a Magaspart kerüljön be a 

helyi értékek közé, mert pár éve 

az EuroVelo 6-nak volt egy olyan 

tervváltozata, amely a Magas-

part tövében vitte volna végig a 

kerékpárutat – tönkretéve ezzel 

a növényzetet és a tájképet is. 

Szerencsére a környezetvédelmi 

hatóság ezt megakadályozta” 

– fűzte hozzá Hamar József, 

megjegyezve: a Magaspartot 

több országos szintű védelem is 

érinti, területrendezési, termé-

szetvédelmi és örökségvédelmi 

szempontból is.

A tájat természetesen nem 

csak a víz szintjéről csodálhatjuk 

meg. Érdemes felmenni a tetőre, 

hiszen csodás panoráma tárul 

elénk – ez a pont amolyan helyi 

Prédikálószék. „Gyöngyörű a 

Duna és a környező területek 

látványa, de ez a hely mástól 

is értékes: a Sánc-hegy vaskori 

településének területe 1985 

óta országos szintű régészeti 

védelem alatt áll, ehhez tartozik 

a Sánc-hegy melletti-alatti ma-

gasparti területrész is” – fűzte 

hozzá Hamar József.

Aki még nem kirándult Érdnek 

ezen a részén, annak csak aján-

lani lehet a magasparti sétát – a 

tetőt elérhetjük a Fehérkereszti/

Battai útról letérve, vagy a volt 

téglagyár mögött induló ösvé-

nyen, de érdemes felfedezni a 

Duna-parti részt is.

Á. K.

Az érdi Magaspart is  
bekerült az értéktárba

A kereszténydemokrata politikus lett a Fidesz–

KDNP Pest megyei 1. számú választókerületének 

egyéni országgyűlési képviselőjelöltje.

December óta az érdi Magaspart is része a telepü-

lési értéktárnak. Sok helyi lakos nem is tudja, hogy 

ez nemcsak a várost érintő Duna-part, hanem a 

folyam magyarországi szakaszának is egyik legkü-

lönlegesebb és leglátványosabb, nagyrészt termé-

szetközeli állapotában megmaradt tájeleme.
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Dr. Bősz Anett 

és Márki-Zay Péter
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minap közösségi oldalakon több 

érdi polgár beszámolt arról, 

hogy január 26-án estefelé kü-

lönös jelenségnek voltak tanúi: határo-

zottan rózsaszínben látták a világot. No, 

nem az egészet, csak a város bizonyos 

részeit. A főtéren a haranglábat, a 

Földrajzi Múzeum kert felőli, oszlopos 

homlokzatát, illetve a múzeum előtt, 

az útelválasztó sávban álló, Eőry Emil 

Életfa-szobrot. Először azt hitték, valami 

indokolatlan optimizmus űz velük tréfát. 

A kijózanító kommentekből azonban 

számukra is hamar kiderült, hogy nem a 

sarki fény játszott velük, hanem aznap 

volt Érden a Rózsaszín fények éjszakája. 

Hogy ez pontosan mit is jelent, arra 

László Ferenc, a polgármesteri hivatal 

sajtófőnöke adta meg a választ la-

punknak: „Száz napra vagyunk a Giro 

d’Italia (ejtsd: dzsíró ditália) nemzetközi 

kerékpáros verseny startjától, ennek 

apropóján, miután Érd is érintett a ver-

senyben, néhány középület, egy szobor 

és a főtéren álló harangláb rózsaszín 

megvilágítást kapott. A rózsaszín fények 

éjszakája szimbolikus gesztus a város 

részéről, ugyanis a szakaszgyőztes 

versenyzők viselhetik a rózsaszín pólót, 

maga a rózsaszín pedig a verseny hivata-

los színe. Arra emlékezteti az érdieket ez 

a megvilágítás, hogy május 6-án Érdet is 

átszelik a versenyzők, köztük a magyar 

kerékpáros, Valter Attila is, akinek majd 

szívből drukkolhatunk.”

A 2021-es Girón egyébként Valter 

Attila a Groupama-FDJ versenyzőjeként 

sportágtörténeti tettet hajtott végre, 

hiszen első magyar versenyzőként három 

szakasz után is vezette az összetett pont-

versenyt, mellyel kiérdemelte a rózsaszín 

trikót. Valter Attila mellett várhatóan 

még két magyar, Dina Márton és Fetter 

Erik is ott lehet az olasz körversenyen.

Az első versenyt 1909-ben rendezték a 

La Gazzetta dello Sport sportújság szer-

vezésében. A versenyt 1909 óta minden 

évben megrendezték, kivéve a két világ-

háború alatt. Kezdetben csak olaszok 

versenyeztek, de a verseny népszerűsé-

gének és elismerésének növekedésével 

a mezőnyben az egész világról jelentek 

meg kerékpárosok. A körverseny a UCI 

World Tour része.

A Tour de France-szal (francia körver-

seny) és a Vuelta a Españával (spanyol 

körverseny) együtt a Giro d’Italia egyike a 

három nagy körversenynek (Grand Tour, 

GT), amelyek a Nemzetközi Kerékpáros-

szövetség (UCI) versenynaptárában is 

szerepelnek.

A versenyt tizennegyedszer indítják 

Olaszországon kívülről, a nyitószakaszon, 

május 6-án Budapestről indulnak a világ 

legjobb országúti kerékpárosai, akik há-

rom napot töltenek Magyarországon.

Rögtön az első szakaszban, május 6-án 

Diósdot, Érdet és Tárnokot is átszelik. A 

fővárosból a 6-os út melletti elkerülőúton 

halad a mezőny Érden keresztül egészen 

a 7-es főútig, ahol pedig Tárnok mellett 

mennek Székesfehérvárig. A 195 kilomé-

ter hosszú első szakasz Visegrádon zárul.

Ezután május 7-én egy 9,2 kilométeres 

budapesti időfutamot rendeznek, majd 

8-án, a harmadik szakaszon Balatonfü-

red és Kaposvár között halad a mezőny 

a Balaton északi partján, Nagykanizsa 

érintésével.

A május 9-i utazónap után az első hét 

Szicíliában zárul, majd a második a Scar-

poni-emlékszakasszal kezdődik és indul 

Reggio Emiliába, végül 21 szakasz után, 

május 29-én Veronában ér véget a 2022-es 

Giro d’Italia.

A Wikipédia szerint a Giro d’Italia (La 

Grande Partenza ) rajtja mindig fontos 

esemény, és a városok jelentős beruházá-

sokra számítanak, remélve, hogy meg-

térítik a turizmus, az expozíció és egyéb 

előnyök költségeit.

Reményeink szerint a versenynek to-

vábbi pozitív hozadéka lesz, hogy Érden 

is fókuszba kerül a kerékpározás, mint a 

városi közlekedés egyik legadekvátabb, 

legegészségesebb, legkörnyezetbará-

tabb formája.

Kling–Domonkos
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Rózsaszín fények éjszakája volt Érden
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Megtartotta hagyományos éves közgyű-

lését az Érd és Környéke Horgászegyesü-

let. A formálisnak tekinthető eseményen 

egyebek mellett elfogadták a tavalyi év 

beszámolóit, és az idei programokat is 

megtervezték.

Berényi Andrásné, az egyesület elnöke 

elmondta, ahogy mindig, 2022-ben is 

több nagy rendezvényt, versenyt és 

halászléfőzést terveznek. Azonban a kö-

vetkező egy-két év legfontosabb témája 

a horgászoknál, ami miatt Csőzik László 

polgármester is elment a közgyűlésre, a 

városligeti tó használatának kérdése. A 

horgászok ugyanis szeretnék, ha a tagság 

számára a város biztosítana vízfelületet. 

A városvezető jó hírekkel érkezett, 

ugyanis hamarosan elkezdődhet az a 

tervezés, amely lehetővé tenné, hogy a 

mintegy 1200 érdi és környékbeli horgász-

nak saját pecatava legyen Érden. Ehhez 

adottnak tűnik ugyan a Papi földeken 

található záportározó, viszont a vízmi-

nősége nem megfelelő, hiába telepíte-

nének bele halakat, azok egy héten belül 

elpusztulnának. A legnagyobb gondot 

viszont az okozza, hogy aggályosan elsza-

porodott egy invazív amerikai rákfaj, ami 

elrágja a nád és a sás gyökerét, ami rossz 

a halaknak. 

A tervezés elkezdődött, Csőzik László 

reményét fejezte ki, hogy a Papi földek a 

horgászok paradicsoma is lesz. 

Nyilas Hajnalka

Saját horgásztavat kaphatnak  
az érdi pecások
Közgyűlést tartott január 29-én reggel az Érd és Környéke Hor-

gászegyesület a Szepes Gyula Művelődési Központban, ahová 

meghívást kapott Csőzik László polgármester is, aki bejelentet-

te, bár hosszú folyamat előtt állnak, de a város és az egyesület 

elkötelezett, hogy a Papi földeken horgásztó legyen.

Május 6-án Érdet is érintik a Giro d'Itála versenyzői. A kerékpáro-

zás nemzetközi sztárjai közt ott lesz a kiváló magyar versenyző, 

Valter Attila is. Az olasz kerékpáros körverseny esetében ha-

gyomány, hogy a rajt előtt 100 nappal megrendezik a Rózsaszín 

fények éjszakáját, azaz az útvonal városainak néhány épületét a 

verseny hivatalos színével világítják meg.

A
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2021-es esztendő a 

vírushelyzet miatt 

rányomta a bélyegét az 

IRKA életére is: megnehezítette 

a személyes találkozásokat, 

viszont új színt vitt a kapcso-

lattartásba. Daróci Lajosné, az 

IRKA főszerkesztője lapunknak 

elmondta, amikor nem tudtak 

találkozni, skype-on tartották a 

kapcsolatot, közösségi irodalmi 

játékokat találtak ki (Játszó-

társam, mondd, akarsz-e lenni 

címmel), és hangosfile-on saját 

és más szerzők által írt verseket 

küldtek egymásnak. 

Amikor pedig a körülmények 

engedték, szerzői esteket, 

könyvbemutatókat, klubnapokat 

tartottak. Az IRKA mérlege tehát 

2021-ben is tekintélyes súlyt mu-

tatott. A márciusban, júniusban, 

szeptemberben és december-

ben kiadott folyóiratok mellett 

áprilisban megjelentettek egy 

válogatást a 2020-as őszi nagy 

pályázatukra beérkezett alkotá-

sokból, novemberben pedig a 

2021-es Poly-Art antológiát. 

„Megünnepeltük a magyar 

kultúra, illetve a magyar szép-

próza napját is – ez utóbbit 

február 18-án, egy író-olvasó 

találkozóval, a Bíró András 

– Óperencia könyváruház-

ban. Márciusban skype-on 

tartottunk klubnapot, áprilisi 

rendezvényünkön pedig arra 

voltunk kíváncsiak, mely József 

Attila-versek a legnépszerűbbek 

manapság. Mint kiderült, min-

den művére nagy szükség van. 

Megemlékeztünk Pilinszky szü-

letésnapjáról is. Májusban Bíró 

Andrásra és Wegenast Róbertre 

emlékeztünk, és tartottunk egy 

pódiumestet a Szepes Gyula 

Művelődési Központban, olyan 

köteteket emelve a középpont-

ba, amelyek a Covid ideje alatt 

jelentek meg.  

Júniusban ünnepeltük az IRKA 

tizedik születésnapját, évad-

záró piknikkel, KÉK-kiállítással 

egybekötve. A nyári szünet után 

augusztusban jelentkeztünk 

újra: a KÉK-kiállításon adtunk 

műsort, ahogy szeptemberben is 

együtt tartottuk az évadnyitót. 

Októberben könyvbemutatót, 

klubnapot és felolvasást szervez-

tünk, és részt vettünk Votin Jó-

zsef kiállításán is. Novemberben 

osztottuk ki őszi nagy pályáza-

tunk díjait, és ebben a hónapban 

tartottuk meg Karácsony István 

posztumusz könyvbemutatóját 

is, Bagdy Emőke professzor 

részvételével, a múzeumban. 

Felemelő volt, hogy mindenki (a 

város és a rendelőintézet veze-

tője, a családtagok, a barátok, a 

támogatók) eljött, akinek köze 

volt a szerzőhöz, a könyvhöz, és 

szeretettel emlékezett. Az egyik 

legsikeresebb rendezvényünk 

volt. Decemberben a Poly-Art 

kiállításán vehettünk részt” – 

sorolta Márta, aki nemcsak az 

általuk szervezett programokra 

büszke, hanem alkotóik sikere-

ire is, hiszen számos klubtaguk 

szerepelt jól irodalmi pályázato-

kon, jelent meg az érdi – illetve 

környékbeli – sajtóban, valamint 

különféle kiadványokban. 

Idén szeretnék folytatni jól 

bevált programjaikat, köztük a 

szerzői esteket. Legközelebb 

február 8-án találkoznak, és vár-

ják a nagyközönséget a Szepes 

Gyula Művelődési Központban, 

17 órától: 

„Vendégünk lesz Kissné Mat-

kó Gabriella, a KISS Company 

együttes énekese. Az IRKÁ-nak 

vannak virtuális tagjai is, akik 

nem Érden élnek. Elhatároztuk, 

hogy idén őket is bemutatjuk: az 

idei első alkalommal Torma Ág-

nes jön el hozzánk, és a Rezdület 

című kötete lesz fókuszban. A 

rendezvényen közreműködnek 

az IRKA és a KÉK tagjai, és készü-

lünk meglepetésekkel is. Azon 

vagyunk, hogy minden vendé-

günk maradandó élményekkel 

menjen haza.”

Ádám Katalin

Irodalmi lépegető
Több mint egy évtizede indult az Irodalomkedve-

lők Klubja, ami a negyedévente megjelentetett 

(online is olvasható) folyóiratokon túl rendez-

vényekkel, találkozókkal, pályázatokkal teszi 

színesebbé a helyi irodalmi életet, ösztönöz az 

alkotásra, és nyújt minél szélesebb lehetőséget a 

bemutatkozásra. 

A Bella István-díjat az egykor 

Érden élő Kossuth-díjas költőről 

nevezték el az elismerés alapí-

tói, a Magyar Írószövetség és 

Érd önkormányzata. Az elisme-

rést minden esztendőben egy 

kuratórium ítéli oda annak a 

költőnek, aki a tagok megítélése 

szerint munkásságában kötődik 

a nemzeti irodalom értékes ha-

gyományaihoz, a költői, műfordí-

tói pályán eredményeket ért el, 

és a fiatal, vagy a középnemze-

dékhez tartozik.

A díjátadót minden eszten-

dőben Érden rendezik, ám a 

Covid-helyzet miatt idén csak 

szűk körben ünnepelt a vá-

ros, illetve az Írószövetség. A 

megjelenteket Gregus László 

képviselő, a Köznevelési, Mű-

velődési és Ifjúsági Bizottság 

elnöke köszöntötte, a laudációt 

Juhász Kristóf író mondta el, aki 

Lőrincz P. Gabriella költészetét 

Pilinszkyéhez hasonlította: mint 

fogalmazott, iszonyatos erő van 

a mondataiban.

Erős Kinga, a Magyar Írószövet-

ség elnöke lapunknak elmondta: 

a díj odaítélését megelőzően a 

kuratórium megnézi, milyen új 

kötetek jelentek meg az elmúlt 

egy-másfél évben, és kik azok 

az alkotók, akik erősebben jelen 

voltak szakmailag. „Lőricz P. Gab-

riellának 2021-ben két kötete is 

megjelent, egy verses, illetve egy 

próza. A kuratórium megítélése 

szerinte ezek tartalmukat tekint-

ve nagyon aktuálisak, esztétikai 

nívójukat tekintve pedig magas 

hőfokon íródtak. Ezért Gabriel-

lára esett a választás” – hangsú-

lyozta az elnök.

Mint az ünnepelttől megtud-

tuk, folyóiratdíjakat már elnyert, 

de ez az első költészeti kitünte-

tése. „Elvitathatatlan azok mun-

kássága, akik közé most beke-

rültem, s akik mind személyes jó 

barátaim. Biztos vagyok benne, 

hogy mindnyájan igyekeznek 

azon, hogy méltók legyenek erre 

a kitüntetésre. Elgondolkodtam 

rajta, hogy milyen párhuzam 

vonható a díjazottak és Bella Ist-

ván, valamint jómagam és Bella 

István között. Úgy hiszem, ő is 

mindig azon igyekezett, hogy 

közel maradjon az emberekhez, 

verseiben mindig az olvasóknak 

írt” – jegyezte meg Lőrincz P. 

Gabriella, akinek eddig hat köte-

te jelent meg. 

„Minden díj megelőlegezett 

bizalom a szerző számára, hogy 

továbbviszi majd ezt a vonalat, 

és pályán marad” – zárta szavait 

a költő.

Á. K.

Pályán maradni

A

Lőrincz P. Gabriella 
(polgári nevén: Zselicky Gabriella) 1982. márci-
us 23-án született Kárpátalján, Beregszászon. 
Nógrád megyében, Szandán él családjával.

Első verseit 2008-ban közölte az Együtt 
folyóirat. 2009-ben jelent meg az első ön-
álló kötete, Karcok címmel az Intermix Kiadó 
gondozásában. Szintén 2009 óta munkatársa 
a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetnek 
(KMMI).

Írásai több anyaországi és külhoni folyóirat-
ban is megjelennek. Az Ukrán Írószövetség 
Online nemzedék c. antológiájában nyolc ukrán 
nyelvre fordított versét szerepeltetik a szer-
kesztők. Több versét szerb és angol nyelvre 
fordították.

2012-ben jelent meg második verseskötete, 
Fény-hiány címmel, szintén az Intermix Kiadó 
gondozásában.

Kárpátalján végzett kulturális tevékenységé-

ért oklevéllel tüntette ki az Anyanyelvi Konfe-
rencia. Az Együtt folyóirat Nívó Díját 2013-ban 
kapta meg. Tagja továbbá a Magyar Értelmi-
ségiek Kulturális Közösségének és a Magyar 
Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának. 

2014-től a Magyar Írószövetség tagja, 2017-től 
az Erdélyi Magyar Írók Ligája és az Anyanyelvi 
Konferencia tagja, 2018-tól a Magyar Pen Club 
tagja.

2016-ban jelent meg a harmadik kötete, 
Szürke címmel, szintén az Intermix Kiadó 
gondozásában.

2018-ban jelent meg negyedik verseskötete, 
Átszállás előtt – régi és új versek – címmel, a 
Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit 
Kft. kiadásában, az Előretolt Helyőrség Íróaka-
démia program keretén belül.

2018-ban az Irodalmi Jelen folyóirat Költé-
szeti díjban részesíti.

2016-tól az Előretolt Helyőrség Íróakadémia 
mentora.

2017-től az Előretolt Helyőrség Íróakadémia 
oktatója.

2019-ben NKA Alkotói ösztöndíjas.
2019-től a Magyar Írószövetség elnökségi 

tagja.
2020-ban Térey János Alkotói ösztöndíjas.

NÉVJEGY

Lőrincz P. Gabriella költő vehette át az Érd Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 

Írószövetség által 2008-ban alapított Bella István-

díjat. Az elismerést szűk körben adták át a Szepes 

Gyula Művelődési Központban január 23-án.
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Rejtett hajléktalanság. Léte-

ző fogalom, bár sokan nem 

ismerik. Akik így élnek, azoknak 

ugyan van fedél a fejük felett, 

de életkörülményeik gyakor-

latilag ugyanolyanok, mint a 

hajléktalanoknak. Egy fűtetlen, 

minden komfortot nélkülö-

ző, betört ablakú épület nem 

jobb, mint egy buszmegálló, 

és ugyanúgy meg lehet fagyni 

benne.

Érden kevesen élnek az utcán, 

annál többen lakhatásra alkal-

matlan épületekben. Általában 

idős, egyedülálló emberek, akik, 

ha nem lennének a szociális dol-

gozók és a jószívű szomszédok, 

egy-egy kisebb-nagyobb rend-

szerességgel jelentkező ismerős 

vagy rokon, illetve a polgárőrök, 

akik szintén segítenek (többek 

közt tüzelővel), talán már nem 

élnének.

A minap történt egy meg-

rázó eset. Az Alsó utcában él 

egy középkorú ember nagyon 

rossz körülmények között: ajtó, 

ablak nincs a házon, fűtés sincs, 

az udvar rendkívül szemetes, 

elhanyagolt. A férfit a szomszé-

dok segítik, rendszeresen ellátják 

ennivalóval is. Egyik nap a férfi 

nem tudott lábra állni, nem vette 

át az ételt, ezért a szomszédok 

értesítették a polgárőrséget, illet-

ve a rendőrséget. Jelzés érkezett 

a Szociális Gondozó Központ 

utcai szolgálatához is, munkatár-

suk szintén a helyszínre sietett. 

Ő hívta ki a mentőket, mivel a 

férfi már nagyon rossz állapotban 

volt, a kihűlés határán. 

A helyzet azért is volt nehéz, 

mert a férfi senkit nem akart 

beengedni, azt mondta, jól van, 

nem kér segítséget. 

Van azonban az a pont, amikor 

a személyes meggyőződés a leg-

fontosabb: ha úgy látjuk, valaki 

nem tudja kellőképp felmérni a 

saját állapota súlyosságát, mer-

jünk lépni. 

Mint Macsotay Tibor, a polgár-

őrség vezetője az Érd FM 101.3 

adásában fogalmazott, ilyen-

kor nem szabad mérlegelni, az 

emberélet a fontos. „Nem az a 

kérdés, hogy az illetőnek milyen 

az életvitele, mindenkit megillet 

az élethez való jog, és aki rászo-

rul, azon azonnal segíteni kell” 

– hangsúlyozta.

A hatékony és gyors intézke-

déssel sikerült megmenteni az 

ötvenöt éves férfi életét (akit 

lapzártánk idején még a kórház-

ban ápoltak). Ehhez nemcsak 

az kellett, hogy a szakszerű 

segítség időben érkezzen, ha-

nem az is, hogy valaki egyáltalán 

felfigyeljen arra, hogy baj van, és 

jelezzen, ahogy ezt a szomszé-

dok is tették.

Stehlik Krisztián, a hajléktalan-

ellátás vezetője is ezt hangsú-

lyozta lapunknak. 

„Aki a szomszédságában, 

ismeretségi körében tudomással 

bír olyan emberről, aki nehéz 

szociális helyzetben él, figyeljen 

oda rá. Árulkodó lehet, hogy 

nem füstöl a kémény, hogy nem 

látni mozgást a ház körül. Ha 

a megszokottól eltérő dolgot 

tapasztalunk, csengessünk be, 

érdeklődjünk, és ha gond van, 

hívjuk a hajléktalanszállót, az 

utcai szociális munkást vagy a 

családsegítőket. Az is megoldás, 

hogy amikor az iskolába visszük 

a gyermekünket, szólunk az in-

tézményben dolgozó szociálpe-

dagógusnak, ő is azonnal jelez az 

illetékesnek” – mondta Stehlik 

Krisztián, hozzátéve: azért is 

fontos, hogy eljusson hozzájuk 

az információ, mert a rejtett 

hajléktalanságban élő ember a 

jövőben rendszeres segítséget 

kaphat a hajléktalanellátástól. 

Az utcai szociális munkások 

ugyanis azokat is rendszeresen 

látogatják, akiknek van ugyan 

fedél a fejük felett, de nagyon 

rossz körülmények közt élnek. 

Nemcsak ennivalóval, hanem az 

esetlegesen járó támogatások 

intézésben és egyéb ügyekben 

is segítenek, és olyan, személyre 

szabott figyelmet nyújtanak, ami 

egy, a társadalom peremén élő 

ember számára ugyanolyan meg-

fizethetetlen, mint egy tál étel. 

Ádám Katalin

Életmentők
Egy rendkívül rossz körülmények közt lakó érdi fér-

fi életét sikerült megmenteni azzal, hogy a szom-

szédja odafigyelt rá, és azonnal jelzett, amikor lát-

ta, hogy az illető bajban van. Ebben a hideg időben 

nemhogy egy nap, de egy-két óra is sokat jelent.

Ezeket a telefonszámokat hívhatjuk, ha úgy látjuk, hogy valaki 
rászorul:
Hajléktalanszálló (H–V 0:00-24:00) +3620/336-8773
Utcai Szociális Munka (H–P 14:00–22:00) +3620/576-9021
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (H–Cs 8:00–16:00, P 8:00–14:00) 
+3620/421-7878

Benne vagyunk a far-

sangi időszakban, ami 

régen egészen másról 

szólt, mint napjainkban, 

főként vidéken, ahol 

népi hiedelmek sokasá-

ga tartotta izgalomban 

a falun élőket. Tamaská-

né Jakab Margit, a téma 

szakértője beszélt a régi 

idők farsangjáról.

ár napjainkban sokan 

megtartják január 

közepéig-végig a ka-

rácsonyfát, régen mindenhol 

leszedték január 6-án, vízkereszt 

napján, mert a karácsony véget 

ért, és megkezdődött a farsangi 

időszak, ami egészen hamvazó-

szerdáig tart. 

„Az régen nem volt tisztes-

séges, nem volt ott helye már 

a fának vízkereszt után”– fo-

galmazott Tamaskáné Jakab 

Margit, aki maga is vidéken nőtt 

fel. Mint mondta, a szokások 

lazábbak voltak a városokban, 

mint vidéken, ahol mindig a 

föld és az állat diktált. A vidéki 

emberek vízkereszt után is 

sokkal nagyobb jelentőséget 

tulajdonítottak a különböző 

napoknak, és sok népi hiedelem 

kötődik a farsangi időszakhoz. 

Margit szerint falun még ma is 

őrzik a hagyományokat. „Piros-

ka napja január 18., ami egy 40 

napos nap volt. Ez azt jelentette, 

hogy ha Piroska napján fagyott, 

akkor még 40 napig így volt.” 

De említette többek között a 

gyertyaszentelőt, a balázsolást, 

és a Bálint napot is, amit régen 

igencsak számon tartott a nép-

hit, mert ekkor kezdtek párosod-

ni a verebek. Majd következett 

Zsuzsanna napja, és vidéken 

mindenki tudta, hogy akkor szó-

laltak meg először a pacsirták.

Vidéken a farsangi időszakban 

jellemzőek voltak a különböző 

köszöntések, ilyenkor a disznó-

vágásból származó szalonnát 

és kolbászt vitték eladni, és 

pénzt is gyűjtöttek. Ez tulajdon-

képpen adománygyűjtés volt 

a szegény családok számára. 

„De korábban az is jellemző 

volt, hogy a szülők sütöttek 

süteményt, amit bevittek az 

iskolába és eladták, a pénz 

pedig az iskoláé lett. Én 1954-

ben születtem, általános iskolás 

koromban ez rendszeres volt, 

de amikor az én gyerekeim 

jártak az érdligeti iskolába, ott 

is ez volt a szokás.”

Tamaskáné felidézte, hogy 

annak idején falun a farsangi 

időszak végére, a hamvazószer-

dát megelőző utolsó egy hétbe 

zsúfolódtak össze a programok, 

hiszen télen nem volt erre idő, 

tették a dolgukat a falusi embe-

rek, megvolt mindennek az ideje 

és a rendje. Persze, ahogy egyre 

többet sütött a nap, úgy kezdtek 

ők is egyre vidámabbak lenni, 

de a mulatós időszak a farsang 

farkára esett. 

„Mivel a kocsmákba akkoriban 

csak férfiak járhattak, a nők gyak-

ran szerveztek asszonyfarsangot. 

Egy este csak övék volt a világ, ők 

is mulattak egyet, a férfiak pedig 

nem mehettek be. A rafináltság 

azért megvolt a nőkben akkor is, 

a hecc kedvéért megcsinálták azt 

is, hogy beöltöztek férfiruhába, 

és elmentek arra a helyre, ahol a 

férfiak összegyűltek.”

A régi időkből bizonyos hiedel-

mek megmaradtak ma is, persze 

leginkább vidéken. Régen nem 

volt szabad például húshagyó-

kedden vagy hamvazószerdán 

kenyeret sütni, mert az betegsé-

get okoz. Nem volt szabad szőni 

vagy fonni, mert a sertéshús 

megnyüvesedik, és nem volt 

szabad varrni, mert akkor a tyúk 

eltojik a szomszédba, nem a saját 

fészkébe. Margit arról is beszélt, 

hogy a farsangi időszakhoz szo-

rosan kapcsolódik a tél elűzése, 

így a busójárás is, sőt „a tél elűzé-

sét a farsanggal követjük el”. Azt 

mindenki tudja, hogy ilyenkor a 

szalmabábukat elégetik, de arról 

kevesebbet hallani, hogy annak a 

hamuja a ház bejáratához került, 

hogy a betegséget elűzze, egy 

részét pedig a káposztapalánták-

ra szórták a hernyók ellen.

A farsang ma már egészen 

másról szól, de a mulatság, a 

jókedv azért megmaradt, és 

városunkban is komoly hagyo-

mánya van a különböző közös-

ségek által szervezett báloknak. 

Persze a régi szokásokkal már 

nemigen találkozunk, de Margit 

szerint azért mégiscsak jó, hogy 

legalább ennyi megmaradt, és 

a hosszú tél után, amikor sokat 

van otthon az ember, végre 

kimozdulhat ilyenkor, és újra 

közösségben lehet. Persze igazi 

álarcosbált, amin csak jelmezben 

lehet megjelenni, már nem iga-

zán tartanak. „Régen az volt a 

célja a jelmezes báloknak, hogy 

egy évben egyszer mindenki 

azzá válhatott, akivé szeretett 

volna, amiről esetleg álmodott, 

és eljátszhatta azt a szerepet. 

Persze, hogy felismerték-e vagy 

sem, az már megint egy más 

kérdés, de jól szórakoztak.”

Ma már az iskolai, óvodai far-

sangok is inkább arról szólnak, 

hogy a szülők többsége megve-

szi a jelmezt a boltokban, hiszen 

ma már ez is óriási üzlet. Régen 

összefogott a család, és a szülők 

által készített jelmezbe öltöztek 

a gyerekek. 

„A falusi gyerek annak idején, 

ha pásztornak öltözött, elkérte 

a nagypapától a bekecset, ami 

kifordítva úgy néz ki, mint egy 

pásztorgúnya. Ahhoz kellett 

szerezni egy kucsmát, amihez ma 

már igen nehéz lenne hozzájutni, 

és egy botra is szükség volt, amit 

meg is kellett faragni.” 

Persze ma már ez nehezen 

lenne megvalósítható, már csak 

azért is, mert a fiúk nem pásztor-

rá, hanem pókemberré és szuper 

hőssé szeretnének változni a 

farsang napján. 

Szabó Réka Nikoletta

A farsanggal űzzük el a telet
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Az egyetemen 

választanom 

kellett, és mi-

vel a verseny-

sport mellett 

más nem 

nagyon fér 

bele az életbe, 

az aquafit-

ness pedig 

a szívügyem 

volt, szerettem 

volna ebben az 

irányban ké-

pezni magam. 
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Már a telefonban kiigazított, hogy nem gyógy-

tornász, hanem gyógytestnevelő. Mi a különb-

ség?

Míg a gyógytornászok az egészségügyi szektorban 

dolgoznak, a gyógytestnevelők iskolai keretek 

közt foglalkoznak 1–12. osztályos gyerekekkel – 

illetve óvodásokkal –, akiket az iskolaorvos vagy 

szakorvos mozgásszervi, ortopédiai elváltozások 

vagy belgyógyászati betegségek miatt küld gyógy-

testnevelés órára, kötelező jelleggel. Heti egy-két 

órában van tornatermi foglalkozás – általában a 

testnevelés órákkal párhuzamosan –, illetve ahol 

van rá lehetőség, gyógyúszás. 

Milyen problémák miatt utalják a gyerekeket 

gyógytestnevelésre?

A leggyakoribb ortopédiai ok a lúdtalp, a ha-

nyagtartás, a gerincferdülés, a belgyógyászati 

betegségek közül pedig a túlsúly és az asztma. A 

mozgáshiány, illetve a rossz cipők miatt nem erő-

södik eléggé a talpuk a növekvő testmagassághoz 

és súlyhoz, de ezt megfelelő talperősítéssel lehet 

korrigálni. Az ortopédiai elváltozások megnyilvá-

nulhatnak kezdetben hanyagtartásban, amikor a 

vállak kicsit előre esnek, a hát domború, ilyenkor 

még csak izomelváltozásról beszélünk: megnyúl-

nak a hátizmok, megrövidülnek a mellizmok. Ezt 

gerincmobilizálással, nyújtó gyakorlatokkal, izom-

erősítéssel lehet korrigálni, akár már fél-egy éven 

belül. Súlyosabb esetben, ha már a csigolyákban 

is elváltozás történik, például gerincferdülés vagy 

fokozott háti domborulat, csak többéves munká-

val lehet korrigálni, ehhez heti 3-5 alkalomra, azaz 

tantermen kívüli, otthoni gyakorlásra is szükség 

van. 

Egy átlagos osztályban hány gyereknek van 

szüksége gyógytestnevelésre?

Ez iskolánként is nagyon változó, de azt monda-

nám, hogy egy 30 fős osztályból 10 gyereknek.

Tehát a gyerekek harmada. Ez megdöbbentő. 

Mi számít súlyosnak?

A gerincferdülés már annak számít, és ha nem 

foglalkozunk vele, akár műtétre is szükség lehet. 

Különösen oda kell figyelni azokra, akiknél alsó 

tagozatos korban fedezünk fel gerincferdülést, 

az sokkal súlyosabb lehet megfelelő torna nélkül, 

mint a kamaszkorban kialakuló deformitás. Egy 

nyolcéves gyereknek több tornára van szüksége 

ugyanolyan fokú ferdületnél, mint egy 16 évesnek, 

mert többet romolhat felnőttkorig. 18 éves korig 

lehet a leghatékonyabban javítani ezeket a prob-

lémákat. A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Érdi Tagintézményének alkalmazásában kijárok 

az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázi-

umba, illetve az Érdligeti Általános Iskolába, ahol 

próbáljuk korosztályonként beosztani a gyere-

keket gyógytestnevelés órára, fiúkat és lányokat 

együtt, a diagnózisuk szerint vegyesen, maximum 

16 fős csoportokba. A gyermekek a problémáik 

szerint differenciáltan kapnak feladatokat. Az 

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban délutáni 

tömegsport órák keretében tartok tartásjavító 

foglalkozásokat.

Lehet ezektől az óráktól elvárni, hogy – mond-

juk – egy túlsúlyos gyerek fogyni kezdjen?

Heti 1-2 óra kevés hozzá, viszont meg tudom erő-

síteni a talpát, a hátát, a hasát, illetve szemléletet 

tudok formálni, elindítani egy olyan irányba, hogy 

mit csináljon, hogyan éljen a hét többi napján. 

Sokat beszélünk az alvás és az otthoni mozgás 

fontosságáról, arról, hogyan üljön, hogyan ügyel-

jen a testtartására, hogyan táplálkozzon, mennyi 

és milyen folyadékot fogyasszon.

A szemléletformáláshoz kellenek a szülők is?

Mindenképpen, úgyhogy velük is beszélgetünk 

arról, hogyan lehet javítani a gyerek problémáján. 

Általában jól fogadják és hálásak azért, hogy fog-

lalkozunk a gyerekükkel, és nem kell még gyógy-

tornára vinniük iskola után.

Az Érdi Torna Clubnál milyen szabadidős spor-

tolási lehetőségek vannak?

Én pár éve csatlakoztam az ÉTC-hez, ahol a 3-4 

éves picik – a minicsoport – és az 5-6 évesek járnak 

hozzám kezdő tornára, de vannak a Clubnál isko-

lás korú csoportok is. Az én célom, hogy játékos 

keretek között megismertessem a kicsiket a torna-

szerekkel, fejlődjön a koordinációjuk, a térbeli tájé-

kozódásuk, egyensúly- és ritmusérzékük. Erősítjük 

a vállövüket, hasukat, hátukat. Egyesek később a 

versenyzés felé is el fognak menni, mások szabad-

idősportként űzik.

Hallottam ismerőseimet az aquafitneszóráiról 

áradozni…

Ennek örülök. A vízi órákat Reiter Viviennel kö-

zösen tartjuk, ő kezdte el 2010-ben, én 2015-ben 

csatlakoztam hozzá, azóta tartjuk az Érd Aréná-

ban. Mindketten gyógytestnevelők vagyunk, sokat 

járunk képzésekre, fejlesztjük magunkat szakma-

ilag. Nagyon vegyes korosztály jár hozzánk, több-

féle foglalkozásra. A legkisebbek 3 éves kortól 

járhatnak sekélyvízi tartásjavító foglalkozásra, itt 

a célirányos erősítés, tartásjavítás és a vízben való 

mozgás megszerettetése a legfontosabb szem-

pont. A mélyvízi csoportba azok járhatnak, akik 

már vízbiztos úszástudással rendelkeznek méy 

vízben, náluk is a prevenció, az erősítés, a tartás-

javítás és a vízben való mozgás öröme a fő cél. A 

felnőtteknek szóló aquafitnesz-foglalkozásokból is 

van sekélyvízi és mélyvízi, illetve van kifejezetten 

gerinctorna, sekély vízben. Sokan a párjukkal, gye-

rekeikkel együtt jönnek, az aktív korosztály inkább 

az esti órákban, az idősebbek általában reggel.

Gondolom, az a lényeg, hogy a vízben történő 

mozgás nem terheli az ízületeket? Azért el is 

lehet fáradni benne?

Hogyne! A félórás gerinctornán kifejezetten a 

gerincet dolgoztatjuk, mobilizáljuk, erősítjük a 

hátizmot, a hasizmot, fejlesztjük az egyensúlyérzé-

ket. Az egyórás sekélyvízi aquafitnesz intenzívebb, 

sok a kardiómozgás, a futó-, szökdelőgyakorlatok, 

az idősebbek is fájdalom nélkül tudnak erősíteni, 

mozogni, és rendesen elfáradnak a végére. Nem-

csak a gerincre összpontosítunk, hanem az egész 

testre, a térd és a csípő körüli izmokra. A mélyvízi 

aquafitneszre is úszástudástól függetlenül jöhet-

nek, az öv mindenkit fenntart. A támasztórend-

szer tehermentesül, így a mozgás jótékonyan hat 

a gerincoszlopra és a porckorongokra is, és erősíti 

a gerincoszlop stabilizálásáért felelős izmokat. 

Jót tesz visszérbetegségek, ízületi gyulladások, 

asztma esetén, javítja az anyagcserét, a keringést, 

fejleszti az állóképességet. Gerincproblémával, 

Érdi lett az Év fiatal 
gyógytestnevelője
Józsa-Bosits Tímea az Érdi Torna Club egykori versenyzője, a Vörösmarty Gimnázium 
hajdani diákja ma tanít ezeken a helyeken, és aquafitneszt tart az Arénában. Azt mondják, 
repül az idő az óráján, még ha keményen kell is küzdeni a vízzel, a fáradtsággal. Nem élspor-
tolókkal foglalkozik, hanem fejlesztésre szoruló gyerekekkel, mozogni vágyó felnőttekkel, 
olyanokkal is, akik esetleg csak idősebb korukban tapasztalták meg a mozgás örömét, fájda-
loműző erejét.
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csípő-, térdprotézissel élő emberek 

számára kiváló mozgás. Orvosi engedélyt 

követően, a kötelező rehabilitáció utáni 

gyógyulást elősegíti. A vízi mozgás ellazít, 

oldja a stresszt. A testsúlyt ugyan nem 

kell cipelni, viszont meg kell küzdeni a víz 

ellenállásával, miközben álló helyzetben 

próbálnak a vízben taposni úgy, hogy a 

kezükben még szivacssúlyok is vannak. 

Ez még zsírégetésre is jó?

Hogyne, sokan ezért járnak hozzánk, ez 

egy intenzív edzés. Vannak rendszeresen 

futó vendégeink is, mivel a vízi torna 

boka- és térdkímélő. A túlsúlyosaknak 

is nagyon kedvező, hogy az ízületeik 

terhelése nélkül fogyhatnak. A víz mint 

közeg, élettani hatásait nem tudja pótolni 

semmi. A másik, ami sokak számára 

fontos: a csapat. Többen nagyon össze-

barátkoztak, és órákon kívül is tartják 

a kapcsolatot, főleg az idősek. Eljárnak 

túrázni, odafigyelnek egymásra, aki épp 

nem jön, az iránt érdeklődnek. Volt már 

90 éves vendégünk is, erős, jó kondíció-

ban levő férfi.

Melyik korosztályt szereti legjobban?

Mindegyiket! Ráadásul abból, hogy látom 

az időskori problémákat, jobban tudom, 

mi az, amit gyermekkorban fejleszteni 

kell. Megerősít abban, mennyire fontos fi-

gyelni a testtartásra, a talp erősítésére, a 

hát- és hasizomgyakorlatokra, a mozgás-

koordinációra. Hálás a munkám, hiszen 

a gyerekek is szeretik, ahogy együtt 

dolgozunk, és a felnőttek is. Különösen 

az idős korosztályban gyakori, hogy nagy 

fájdalmakkal érkeznek, amit sokszor 

gyógyszerekkel kezelnek, de aztán a vízi 

tornának köszönhetően már nem lesz rá 

szükség. 

Hogyan keveredett erre a pályára?

A sport már gyerekkoromtól jelen volt az 

életemben. A szüleimmel, aztán később 

barátokkal sokat kéktúráztunk. Több-

féle sportot kipróbáltam, ezek közül 

kicsi koromban a sportakrobatika volt a 

domináns. Az Érdi Torna Clubba jártam én 

is, ahol most dolgozom. 2006-tól 2009-

ig versenyeztem is, és sikerült a Magyar 

Kupa első helyezéséig eljutni párosban, 

Szilas Eszterrel, akivel ma együtt visszük 

az ovis csoportokat. Aztán a Testnevelési 

Egyetemen versenyaerobikoztam, és 

Magyar Kupa első helyezést értem el. 

Testnevelő tanár-edzői diplomát szerez-

tem, majd mesterképzésen a testnevelő-

gyógytestnevelői szakirányon tanultam. 

Összeszedtem néhány ízületi problémát 

az évek alatt én is, szerencsére ezek 

kisebb problémák voltak, de olyankor 

sokat foglalkoztam azzal, milyen gya-

korlatokat kell végeznem, hogy segítsek 

magamon. Aztán már egyre inkább az 

érdekelt, hogyan tudok másoknak is se-

gíteni. Egyébként is szeretek emberekkel 

foglalkozni. Az egyetemen választanom 

kellett, és mivel a versenysport mellett 

más nem nagyon fér bele az életbe, az 

aquafitnesz pedig a szívügyem volt, sze-

rettem volna ebben az irányban képezni 

magam. Így lettem gyógytestnevelő.

Nem is akármilyen! Januárban  

elnyerte a 2021-es „Az év fiatal  

gyógytestnevelője” díjat a Magyar 

Testnevelő Tanárok Országos Egye-

sületétől. Hogyan figyeltek fel a 

munkájára?

Az MTTOE Gyógytestnevelés Tagozata 

adta a díjat. Minden megyéből egy-egy 

gyógytestnevelőt lehetett felterjeszteni. 

A megyei vezető sokat látott engem szak-

irányú képzéseken, szakmai fórumokon, 

a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Érdi Tagintézményénél több éve én va-

gyok a gyógytestnevelők csoportvezető-

je, és ahol tudok, igyekszem kicsit tanulni 

még. Elkérte a portfóliómat, amely a 

minősítéshez kellett, amikor 2020-ban 

pedagógus gyakornokból a pedagógus I. 

kategóriába kerültem, és úgy gondolta, 

megérdemlem ezt a díjat.

Mivel jár egy ilyen kitüntetés?

Fontos elismerés, visszajelzés az eddi-

gi munkámról, hogy jó irányba tartok. 

Az egész országból jöttek kollégák a 

díjátadóra, jó volt találkozni egykori ta-

náraimmal, diáktársaimmal, akik szintén 

gratuláltak.

Mit tud tanácsolni, mit sportoljanak a 

gyerekek?

Lehetőleg olyan sportot válasszanak, ami 

nem csak egy oldalt vagy egy-egy izom-

csoportot terhel. Legjobb az egész testet 

edzeni, harmonikusan, összhangban. Mi-

nél többféle sportot űz egy gyerek, annál 

többféleképpen fog fejlődni és erősödni, 

annál több mozgásformát megismer 

– mindegyik másért jó. Inkább sokféle 

mozgásból vegyen keveset, mint sokáig, 

sokat ugyanabból. 

Mihalicz Csilla



Domonkos Bálint szak-

írónk ismét összegyűj-

tötte a hét legizgalma-

sabb sporthíreit.

RÖPLABDA

Győzelemmel, de az utolsó 

helyen zárta a női röplabda NB 

II-U21 B-csoportjának alapsza-

kaszát a Delta RSE Érd. Dömö-

tör-Mátrai Beáta együttese az 

utolsó fordulóban a budaörsi 

Emericus SE-vel vívott rangadót 

a Bolyai János Általános Iskola 

tornacsarnokában. A kiélezett 

mérkőzést valamivel az érdiek 

kezdték jobban, akik 25:17-re 

nyerték a nyitó szettet, s bár a 

vendégek a második játszmát 

25:23-ra, a harmadikat pedig 

25:20-ra megnyerve fordítottak, 

az érdiek sem adták fel. En-

nek köszönhetően a negyedik 

felvonás 25:21-es megnyerése 

után a mindent eldöntő ötödik 

szettben is kitartott a hazai 

lendület, és a 15:10-es részsi-

kerrel összejött a fordítás és a 

3:2-es győzelem is az érdieknek. 

A Delta kilenc pontot gyűjtve 

hármas holtversenyben a tabella 

utolsó előtti helyéről várja a 

rájátszás kezdetét.

TOLLASLABDA

Az Érdi VSE tehetsége, a nemrég 

igazolt Ágai Zénó nyerte meg a 

Cegléden rendezett Living Sport 

Kupa tollaslabdaversenyt az U15-

ös korosztályban, fiú párosban 

pedig Pető Balázzsal győzött.  

Az U19-eseknél párosban Kis-Ka-

sza Miklós kétszer is dobogóra 

állhatott, ráadásul a fiúknál Ágai 

Zsombor oldalán. Ágai Zénó a 

főtáblát a legjobb nyolc között 

kezdte, ahol az Életmód SE-s 

Juhász Kristófot és a Pelikán 

DSE-s Fánczi Áront legyőzve 

jutott döntőbe, ahol pedig az 

FBSE-s Pető Balázst felülmúlva 

lett aranyérmes, de kettejük 

duója könnyedén nyerte meg a 

fiúpárosok versenyét. Egyéni-

ben Kovács Marcell és Zsarnai 

Milán a főtábla első körében 

búcsúzott, míg kettejük párosa 

a B-csoportban a Kőrös TSE-s 

és Talentum TSE-s duótól is 

kikapott. Az U19-eseknél Kis-

Kasza Miklós vegyes párosban 

Vetor Tamarával indult, és két 

győzelem után csak a döntő-

ben kaptak ki Kígyós Keán és 

Vetor Nikol párosától, míg a fiú 

párosoknál Ágai Zsombornak 

és Kis-Kasza Miklósnak „nem 

volt ellenfele”, miután három 

könnyed győzelemmel állhattak 

a dobogó tetejére.

KEMPO

Háziversenyt tartott sportolói-

nak A Kiválasztottak Kempo SE, 

melyen a klub harcosai mellett az 

érdi műhely és a Dél-pesti Kempo 

Klub versenyzői is megmérették 

magukat. A Kiválasztottak érdi 

résztvevői közül többen első 

versenyükön szerepeltek.

A házibajnokságon több mint 

ötvenen indultak, ebből tizenhe-

ten az érdi csapatból. A látvá-

nyos és színvonalas mérkőzések 

pedig remekül megalapozták az 

évet a kempósoknak.
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Bár az ősszel sérülést szenve-

dők közül Borek Norbert, Fürjes 

Ádám, Gera Dávid, Kollega Krisz-

tián, Kovács Botond, Molnár 

Dániel és Németh Gábor Vince 

továbbra sem volt bevethető 

az Érdi VSE-nél, az együttesben 

több új igazolás is debütált. Igaz, 

a klubnak távozója is akadt, 

hiszen Bozsoki Imrével szakított 

az Érdi VSE.

A hétvégén már bajnokit 

játszó III. kerületi TVE elleni 

edzőmeccset remekül kezd-

ték a vendég érdiek, akik már 

a mérkőzés elején többször 

veszélyeztettek, majd a tizedik 

percben az egyik új szerze-

mény, Bartos Norbert góljával a 

vezetést is megszerezték. A ki-

fejezetten jó iramú és látványos 

első félidőben a hazaiaknak is 

akadt helyzete, de ezekkel nem 

tudtak élni. A fordulás után 

azonban góllá érett a kerületi 

mezőnyfölény, amikor Dom-

csics Levente pofozott az üre-

sen tátongó érdi kapuba egy bal 

oldali beadást, kialakítva ezzel 

az 1–1-es végeredményt.

Ezt követően a hétvégén már 

Balassagyarmaton léptek pályá-

ra Pallagi Botondék, ráadásul 

Bartos Norbert, Kondor Tamás, 

Kürti Zsolt és Petrezselyem 

Tamás után a nógrádiak ellen 

Hunya Krisztián is pályára lép-

hetett, míg a fiatal belső védő, 

Gajda Márkó próbajátékon vett 

részt az Érdi VSE-nél.

A meglehetősen eseményte-

len mérkőzés leginkább arról 

szólt, hogy a felek meccshely-

zetben is megkapják a megfelelő 

terhelést, miután mindkét csa-

paton a fáradtság jelei mutat-

koztak, így hiába próbálkoztak 

támadásépítésekkel, ezekbe 

mindkét oldalon sok hiba csú-

szott. A kevés helyzet ellenére 

az utolsó tizenöt percre fordulva 

Gergely Péter révén mégis meg-

szerezte a vezetést, és végül 

1–0-ra megnyerte a meccset a 

házigazda Balassagyarmati VSE.

„A heti edzésmunka nagyon 

rányomta bélyegét a mérkő-

zésre. Az osztály egyik legjobb 

csapata ellen jött ki a fáradtság. 

A második félidőben szinte 

mindenki ötven százalékon moz-

gott, de jövő héttől frissítünk, és 

remélem, jobb játékot fogunk 

mutatni” – értékelt Limperger 

Zsolt, az Érdi VSE vezetőedzője.

Az Érdi VSE-re még két edző-

mérkőzés vár a február 13-ai, 

PAFC II elleni idénynyitó előtt. 

Előbb február 2-án, 18.30-tól 

a Monorral játszanak Kertész 

Ferencék, majd február 6-án 

a Paksi FC második csapatát 

fogadják az Ercsi úton.

Domonkos Bálint

Vegyes kép  
a csúcshéten
Múlt héten kapták a legnagyobb terhelést az Érdi 

VSE labdarúgói, akik a napi két edzés mellett két 

edzőmeccset is játszottak. Az NB II-es III. kerületi 

TVE-vel 1–1-es döntetlent értek el Kertész Ferencék, 

míg a szintén harmadosztályú Balassagyarmati VSE 

vendégeként 1–0-ra kikaptak.
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Térségi rangadót rendeztek az 

alapszakasz első felének végén, 

hiszen a K&H női kézilabda liga 

13. fordulójában a Moyra-Buda-

örs Handball vendégeként lépett 

pályára az ÉRD.

Horváth Roland, a vendé-

gek vezetőedzője ezúttal nem 

számíthatott Hadfi Grétára, így 

Kántor Kamilla mellett ezúttal a 

fiatal Poteczin Enikőt nevezték a 

mérkőzésre.

A találkozót némileg az ÉRD 

kezdte jobban, de mindkét 

csapat koncentráltan játszott. 

A vendégek hiába vezettek az 

első percekben, Pálos-Bognár 

Barbaráék is hamar fordítottak. 

Mégis Buday Dánielnek kellett 

először időt kérnie, amikor egy 

4–0-s sorozattal fordított az ÉRD 

(5–8).

A huszadik percben Zsigmond 

Vivien ugyan egyenlített (11–11), 

de a félidő hajrája megint az ÉRD-

nek sikerült jobban, és 16–13-mas 

előnnyel vonult félidőre.

A térfélcsere után a Budaörs 

átállt a hét a hat elleni játékra, 

támadásait rendre góllal fejezte 

be, és több érdi lehetőséget is 

kivédekezett, ennek köszönhe-

tően a 41. percben Pálos-Bognár 

Barbara hétméteresével vissza-

vették a vezetést a budaörsiek.

Igaz, az ÉRD sem adta olcsón 

a bőrét és egy pillanatig sem 

engedte el a hazaiakat. Sőt, a 

játékrész derekán már megint 

a vendégek vezettek, akik az 

utolsó tíz percet már négygólos 

előnnyel várták (24–28).

A hajrában is jobban kon-

centráltak a vendégek, akik 

a különbséget még növelni is 

tudták, végül 35–30-ra győztek 

Budaörsön.

„Nagyon sokat készültünk 

erre a mérkőzésre, tudtam, hogy 

borzasztóan nehéz lesz, mert a 

Budaörs bravúros eredményeket 

ér el. Gratulálok nekik a hét a hat 

elleni játékhoz, mert női szinten 

ilyen precízen még nem láttam 

játszani” – fogalmazott Horváth 

Roland, az ÉRD vezetőedzője.

Az ÉRD legközelebb február 

9-én, 18 órától lép pályára, ami-

kor a Váci NKSE-hez látogatnak 

Paróczy Sáráék.

Domonkos Bálint

Csapatmunkával nyert 
térségi rangadó

MOYRA-BUDAÖRS HAND-
BALL–ÉRD 30–35 (13–16)
ÉRD: KÁNTOR – BÓDI 6, Vu-
kajlovics 3, SZABÓ KITTI 9 (4), 
PARÓCZY 5, Kopecz 5, FEKETE 
B. 5. Csere: Poteczin (kapus), 
Horváth D., Kiss D. Zs., Mód 
2, Sztankovics. Edző: Horváth 
Roland

Budaörs, 700 néző. V: Paska, 
Vastag
Az eredmény alakulása.: 7. perc: 
5–4. 12. p.: 5–8. 20. p.: 11–11. 
28. p.: 12–15. 34. p.: 16–18. 41. 
p.: 22–21. 50. p.: 24–28. 57. p.: 
27–33.
Kiállítások: 2, ill. 4 perc.
Hétméteresek: 7/6, ill. 4/4

K&H NŐI KÉZILABDA LIGA, 13. FORDULÓ

Fordulatos, sokáig kifejezetten izgalmas térségi 

rangadót nyert meg 35–30-ra a Moyra-Budaörs 

Handball vendégeként az ÉRD a K&H női kézilabda 

liga 13. fordulójában.

Január 29-én 260 induló rész-

vételével rendezték meg a 

történelmi teremíjász országos 

bajnokságot az ÉRD Aréná-

ban, amely az eddigi legtöbb 

résztvevővel rendezett orszá-

gos bajnokság volt a sportág 

történe  tében. Ráadásul a 

csupán néhány éve működő 

egyesületnek is nagy megtisztel-

tetés, hogy megrendezhette az 

országos bajnokságot.

Mint Dóri József, a Parkvárosi 

Vadászok Hagyományőrző Íjász 

Egyesület alelnöke kiemelte, a 

történelmi ob-n csak történelmi 

íjakkal és favesszővel verse-

nyeztek, de fontos kritérium az 

öltözet is, így a versenyzőknek a 

hagyományt őrizve, tradicionális 

viseletben kellett megmérettet-

niük magukat, többek között 

sportcipőt vagy karórát sem 

hordhattak.

Az alelnök kiemelte, az érdiek 

csak annyiban tudták kihasználni 

a hazai pályát, hogy kevesebbet 

kellett utazniuk a versenyre, 

hiszen a sportolók a pálya építé-

sében sem vehettek részt.

Az érdiek pedig hozták az el-

várt színvonalat, és a történelmi 

ob-n tízszer is dobogóra állhat-

tak, miután Gyetvai Gréta, Zsíros 

Máté, Korény János és Kovács 

Regina aranyérmet nyert, míg 

Kisjuhász Gábor, Tímár Dénes 

és Nagy Dorka második, Bódi 

Kíra, Gyetvai Attila és Dombai 

Tamás pedig a harmadik he-

lyen végzett. Korény Jankának 

nem volt szerencséje, hiszen az 

éremről egy hellyel lecsúszva 

lett negyedik.

A 3D-s szakág ob-jára új célokat 

is telepíteni kellett és a pályát is 

megváltoztatták, így a történel-

mi 24 céljánál néggyel több, 28 

célra kellett lőnie a résztvevő 288 

íjásznak hét lőállásból.

„Itt egy vesszőt lőnek, azaz 

nincs javítási lehetőség. Ez a 

vadászatot szimulálja, hiszen 3D-s 

állatokra lőnek. Teljes mértékben 

hajaz a valós vadászatra, de már 

engedett a modern öltözet, a 

carbonvessző, a csigás íj haszná-

lata is, noha ugyanúgy történelmi 

íjakkal is indulnak versenyzők” – 

húzta alá Dóri József.

A kilenc érdi közül Zsíros 

Máténak a duplázás is összejött, 

hiszen vasárnap is aranyérmes 

lett, de Korény Jankának is 

összejött egy ezüstérem, ahogy 

Nagy Dorka is a dobogó második 

fokára állhatott, míg Korény 

János bronzérmet szerzett.

A Parkvárosi Vadászok Ha-

gyományőrző Íjász Egyesület 

versenyzői a teremíjász ob után 

folytatják a felkészülést a sza-

badtéri országos bajnokságra és 

annak kvalifikációs versenyeire.

Domonkos Bálint

Tizennégy érmet tartottak itthon
Hétvégén előbb szombaton a történelmi, majd 

vasárnap a 3D-s szakág teremíjász országos bajnok-

ságát rendezte meg az ÉRD Arénában a Parkvárosi 

Vadászok Hagyományőrző Íjász Egyesület, melynek 

versenyzői összesen öt-öt arany- és ezüst-, illetve 

négy bronzéremmel zárták a hazai viadalt.
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APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS

DIÓSDI ÉLELMISZERÜZLETÜNK-

BE (DELIKÁT) keresünk pénztáros 

kollégát részmunka időre. – Diósdi 

pizzázóba keresünk kisegítő kollégát. 

Előny a fatüzelésű kemence ismerete. 

Önéletrajzát kérjük a szerencsesarok@

gmail.com-ra küldje.  

Tel.: 06/30 399 2870 50/2022)

ALBÉRLET

KÜLÖN BEJÁRATÚ BÚTOROZOTT 

összkomfortos  lakás kiadó.  

Tel. :06/30 964 924. (43/2022)

KÜLÖN HÁZ KIADÓ OLCSÓBBAN. 

Egyedülálló fiatal vagy házaspár részé-

re. Tel.: 06/20 244 8759 45/B/2022)

SZOLGÁLTATÁS

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORS SZOLGÁ-

LAT: csap, szifon, WC-tartály, radiátor, 

elzáró szerelés. Fürdőszobák teljes 

körű felújítása burkolással.  

Tel.: 06/70 642 7526 46/2022)

TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők 

javítása, cseréje, beázáselhárítás, bádo-

gozás, SOS munkák is.  

Telefon: 30/622 5805, 20/492 4619

 48/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

val. Tel.: 06/30 797 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

 49/2022)

FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 

VÁLLALOM garanciával. Házhoz 

megyek! Hívjon bizalommal! Telefon: 

06/20 980 3957 (378/2021)

EGYÉB

TAKARÍTÁST VÁLLALOK! Nem drá-

gán és szépen dolgozom! 30/475 9425

 42/A/2022)

MATEMATIKÁBÓL 1 tanítványt válla-

lok 6. osztályig! 30/475 9425 42/B/2022)

MŰKÖDŐKÉPES HAJDÚ MOSÓGÉP 

20 000 forintért eladó.  

Tel.: 06/20 244 8759 45/A/2022)

GÁBOR ESZMERALDA becsüs, 

műgyűjtőnő, legmagasabb áron, 

készpénzért vásárol festményeket, 

aranyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat, 

órákat, üvegtárgyakat, Herendiket, 

teljes hagyatékot. Kiszállás díjtalan. 

Üzlet: +361/789 1693, +36/30 400 3645

 (44/2022)

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)

MARDO SZÉNHIDRÁTCSÖKKEN-

TETT gluténmentes friss pékáru min-

den nap az érdi STOPSHOP Sparban

 51/2022)

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)

MAGAS ÁRON VÁSÁROLUNK 

mindennemű régiséget! Bútorok, 

festmények, dísztárgyak, könyvek, 

érmeket, órákat, bundákat. Komplett 

hagyatékokat díjtalan kiszállással. Ja-

kab Dorina. Tel.: 06/20 365 1042 (52/2022)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343

(
7

/2
0

2
2

)

(1/2022)
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (
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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 (
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Ha örökbe fogadná Ábrándot  vagy 

Kobakot, vegye fel a kapcsolatot az 

alapítvány munkatársaival. 

Telefon: 06/30 276 6071  

vagy 06/30 910 6987, 

E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 

www.siriusalapitvany.hu weboldalon. 

Sirius Állat- és Természetvédelmi Ala-

pítvány, Érd. Adószám: 18707379-1-13,  

Bankszámlaszám:  10403136-49534949-

49521015

GAZDIKERESŐ

Ábránd

2 év körüli, németjuhász jellegű, 

barátságos természetű, érdeklődő, 

játékos, ivartalanított szuka kutyus. 

Kertes házba költözne szívesen.

Kobak

Barátságos, 10 hónap körüli, közepes 

testű, mozgékony kan kutyus, főként 

kutyás tapasztalattal rendelkező csa-

ládnak ajánljuk.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET

RENDSZERGAZDA 
munkakör betöltésére 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 4.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. január 26-i számában.

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

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

45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, 

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Csoport

TÖRVÉNYESSÉGI REFERENS
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 03.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. január 26-i számában.

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

Február 7. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 254 BODY SLIM 6 Rendhagyó felvezető és 

Bukfenc Performansz MAMŰ Galéria
10:00 7 nap
10:20 Érdi történetek
10:45 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Enyedi Ildikó, Balázs Béla -díjas 
 filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes 

művész, Pinceklub extra
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Párbeszéd
12:35 Érdi történetek
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Sztárportré 336. rész
14:05 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között
 könyvbemutató a Magyar Földrajzi 

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

az, hogy az újságíró össze-vissza ír, amit 
akar – Eötvös Pál 

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

Február 8. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Turnébusz tv-Kertek alatt
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban – 

Enyedi Ildikó, Balázs Béla -díjas 
 filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes 

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

Február 9. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Art of Beats
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét

12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:00 Hírek
16:10 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
16:40 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Film - Nekem már egy hét 

után honvágyam van (2018), 
 portréfilm, Rendező: Babiczky László
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Partizán tv – Az előítélet nagyon 

káros a nyomozói munkában. Monoszkóp 
a rendőri előítéletekről

22:15 Kézilabda 2021-2022. Női NBI  
  0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Február 10. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz tv- Art of Beats
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:10 Párbeszéd
14:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz tv- Nene zenekar
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
16:30 Vajtó és a Világ 
  Hanna kert különkiadás 1.rész.
17:00 Turnébusz tv- Art of Beats
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15 Film – Gumikalapács (2010), 
 dokumentumfilm, R.: Kőszegi Edit
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NBI  Váci NK SE - Érd
22:50 Film -A film (2000), 
 magyar filmdráma Rendező: Surányi 

András, Szereplők: Darvas Iván, Temessy 
Hédi, Básti Juli,16 éven aluliaknak nem 
ajánlott

0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Február 11. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 138 SYPORCA WHANDAL TEST MANIPULÁ-

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

dező, forgatókönyvíró, érdemes művész, 
Pinceklub extra

12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd

18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15  Film – A kajakozásban nőttem 

fel portréfilm, R.: Babiczky László  
21:15 Partizán tv  – Interjú Veiszer 

Alindával a hazai médiaviszonyokról és az 
online tartalomgyártásról

22:40 Film - Gumikalapács (2010), 
 dokumentumfilm, R.: Kőszegi Edit
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Február 12. SZOMBAT
8:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Görögkatolikus egyház- és  

az Evangélikus egyház üzenete
10:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
10:15 Juhász Árpád: Emberevők 

unokái között, könyvbemutató a 
Magyar Földrajzi Múzeumban

12:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Hírek
14:30 Ki-beszélt Művészet
 138 SYPORCA WHANDAL TEST MANIPU-

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

Február 13. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
 9:50 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NBI  Váci NK SE - Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:35 Hit és Lélek ism.
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
15:25 Negyedik Negyed
16:35 Kézilabda
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:20  Film -Terényi Ede , (2015), 
21:20 7 nap
21:55 Film - Kajakozásban nőttem 

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

23:20 7 nap
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

AZ ELKÖVETKEZENDŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

Február 4-én, pénteken 18 órakor Varga László kép-

zőművész festményeiből nyílik kiállítás, február 8-án 

pedig a Poly-Art alkotóközössége tart szerzői estet, 

17 órától.

Február 8-án, kedden a kisgyermekes anyukák kipró-

bálhatják a Parkvárosi Közösségi Házban a Bukfenc já-

tékos babatornát. A torna 1-3 éves gyermekek részére 

pedagógus vezetésével, sok mondókával, dallal, 

hangszerekkel, speciális mozgásfejlesztő eszközökkel 

zajlik. A foglalkozást keddenként 9 órakor tartják. 

(Érdeklődni Marosi Editnél, a 06/20 93 38 272-as 

telefonszámon lehet.)

Február 9-én, szerdán 9.30-kor a Ringató foglalkozást 

is érdemes kipróbálni a Szepes Gyula Művelődési 

Központban. A foglalkozások az óvoda előtti korosz-

tálynak szólnak, néhány hónapos kortól hároméves 

korig, heti rendszerességgel.(Érdeklődni Bauerné 

Tóth Katalinnál, a 20/343-0393-as telefonszámon 

lehet).

Február 4-én pénteken és február 9-én szerdán 

8.30-kor Senior Tornát rendeznek a Parkvárosi 

Közösségi Házban. Egész testet átmozgató, alacsony 

intenzitású torna, mely megkönnyíti a mindennapi 

tevékenységek végzését, javítja a közérzetet, segít 

a csontritkulás megelőzésében. Célja az ízületi 

funkcióknak, az izmok rugalmasságának, ellenálló 

képességének és erejének megőrzése, fejlesztése. 

Ajánlott: időseknek, kezdőknek, szülés és hosszú 

kihagyás után visszatérőknek, túlsúlyos vendégek-

nek, mindenkinek, aki át szeretné mozgatni a testét 

egy laza könnyed órán. (Bejelentkezés Tóth Évinél, a 

20/956-33-64-es telefonszámon lehetséges.)

Február 9-én, de amúgy minden szerdán 15.30–18 óráig 

a lakótelepi klubövezetben Szövőszakkört tartanak. 

A foglalkozások során törekednek az alaptechnikák 

folyamatos tanulására és gyakorlására, a fonalfestési 

programjuk folytatására. (Vezeti: Tamaska Józsefné, 

érdeklődni a 30/213-1209-as telefonszámon lehet.)

Február 9-én, szerdán 18.00–19.30 között a Szepes Gyu-

la Művelődési Központban a fazekas-keramikus szak-

kör következő foglalkozására kerül sor. Itt mindenki 

kiélheti fantáziáját és kreativitását, megismerheti azt 

a csodát, amit az agyag jelent. A kezdők megtanulhat-

ják az agyag összetevőit, jellemvonásait, lelőhelyeit, 

megmunkálási lehetőségeit, feldolgozását, formá-

zását, szárítását, festését, díszítését, kiégetését. 

Megismerhetik a megmunkálás alapfogásait, a kézi 

formázás technikáit.(Huber Kinga +36/20-5597979)

Február 9-én, szerdán 18 órakor a Szepes Gyula Műve-

lődési Központ ad otthont Hadházy László önálló est-

jének, Légy férfi címmel. Műsorvezető: Fülöp Viktor 

Február 10-én, csütörtökön 9.30–10.15-ig  a Szepes 

Gyula Művelődési Központban, 11-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, 

gyurmázhatnak, ragaszthatnak, alkothatnak a kicsik, 

miközben játékosan fejlődnek. A foglakozásokat min-

den héten megtartják. (Bejelentkezés és érdeklődés: 

info@pamacsolo.hu, 06/70 230 9327)

Február 12-én, szombaton 14 órakor Életszakaszaink 

címmel tart előadást a Madarász Éva, párkapcsolati 

és házassági tanácsadó a Házasság Hete alkalmából a 

Parkvárosi Közösségi Házban.

Február 12-én, szombaton, 16 óra 30-kor mesedélutánt 

tartanak a Parkvárosi Közösségi Házban. Havi rend-

szerességgel várják a gyerekeket egy közös mesehall-

gatásra, és utána egy kis kreatív alkotásra. A februári 

mesét Györke Laura szinkronszínész mondja el. 

PROGRAMAJÁNLÓ

farsang 2022

Én a Termotit Kft. közép-magyarországi 

régióvezető helyettesének öltöztem, óvó néni kérem!
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Mint Önök előtt is ismert, 2022. évben kerül sor az országy-
gyűlési képviselők választására, és várhatóan ugyanezen a 
napon több kérdésben népszavazás megtartására is. 

A választások helyi lebonyolításához várjuk
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA

a választójoggal rendelkező tagok 
és póttagok jelentkezését.

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

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

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

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

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

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

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

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

Jelentkezését előre is köszönjük!

     HVI vezető

A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

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

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

TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!

TISZTELT ÉRDI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata által adományozható díjak-
ról és kitüntetésekről szóló 7/2017. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet értel-
mében a Magyar Köztársaság nem-
zeti ünnepe, március 15-e alkalmával 
a következő díjakat adományozza:

Az Érd Város Díszpolgára Kitüntető 
Cím a város legnagyobb elismeré-
seként annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak adományozható, 
aki valamely kiemelkedően jelentős 
munkájával, tevékenységével vagy 
egész életművével mind a városban, 
mind országosan vagy nemzetközi 
viszonylatban általános elismerést 
szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve 
vagy közvetlenül Érd város tekinté-
lyének növeléséhez.

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

Az Érd Városáért Kitüntetés kül-
kapcsolati tagozata adományozható 
azoknak, akik Érd Megyei Jogú Város 
külkapcsolatainak elmélyítésével, 
kiteljesítésével és ápolásával meg-
határozó szerepet játszottak a város 
történelmének, kultúrájának valamint 
egyedi értékeinek nemzetközi színté-
ren történő megismertetésében, nép-
szerűsítésében és vonzóvá tételében. 
(Adományozás: legkésőbb a döntést 
követő 60. nap.)

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

A Csuka Zoltán Díj azoknak adomá-
nyozható, akik a közművelődésben, 
valamint a kulturális élet szervezés-
ében gyakorlati tevékenységükkel, 
kezdeményezéseikkel, eredményes 
munkásságukkal szolgálták a telepü-
lés művelődését.

Az Érdi Művészeti Díj azoknak a 
személyeknek adományozható, akik 
a művészeti élet valamely területén 
kiemelkedő eredményeket értek el, 
magas színvonalú tevékenységükkel, 
alkotásaikkal hozzájárultak Érd Város 
hírnevének öregbítéséhez.

Az Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 
7/2017. (II.27.) önkormányzati ren-
delet értelmében a díjak odaítélését 
a Közgyűlés bizottságai, a Polgár-
mester, a városban élő nagykorú 
polgárok, intézmények, civil szerve-
zetek, nemzetiségi önkormányzatok 
indítványozhatják.

Kérjük, hogy a javaslatokat a kitünte-
tendő személyekre 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 onkormanyzat@
erd.hu címre szkennelve. 

A felhívás a város honlapján is 
elérhető!

POLGÁRMESTERI HIVATAL

F E L H Í V Á S

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

ÓVODAI DAJKA
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2024 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása, vala-
mint az intézmény helyiségeinek takarítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Vá-
ros fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglakoztatott közalkal-
mazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/3013.(XI. 7.) önkormányzati rendelete 

alapján éves Cafeteria -juttatás az irányadók. az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:
• 8 Általános, óvodai dajka,
• Corona vírus elleni oltottság 

igazolása
• 3 hónapnál nem régebbi, köz-

alkalmazottaknak szóló erkölcsi 
bizonyítvány

•   Végzettséget igazoló okiratok 
másolatai

• Fényképes szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• óvodai dajka végzettség
• Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű precíz,pontos 

munkavégzés,
• Kiváló szintű gyermekközpon-

túság,
• Kiváló szintű megbízhatóság,
• Kiváló szintű kommunikációs 

készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 14.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2022 , valamint a munkakör megne-

vezését: óvodai dajka.
Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére 

a kincses@erd.hu e-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 18.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓI
munkakör betöltésére. 

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. január 26-i számában.

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

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény 20/A. § alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

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

A 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása, minden olyan 
feladat, melyet a Köznevelési törvény az intézményi doku-

mentumok és a munkaköri leírás a munkakörre előír.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-

delkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú város fenntartá-
sában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott 
közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. 
(XI. 7) önkormányzati rendelete alapján éves cafetéria jutta-

tás és egyéb minősítési pótlék az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapeda-

gógus,
• 3 hónapnál nem 

régebbi, közalkal-
mazottaknak szóló 
erkölcsi bizonyítvány

• Végzettséget igazoló 
okiratok másolatai

• Fényképes szakmai 
önéletrajz

• Corona vírus elleni 
oltottság igazolása

A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:

• Rugalmasság a 
munkavégzés helyét 
illetően

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű gyer-

mekközpontúság,
• Kiváló szintű 

precíz,pontos mun-
kavégzés,

• Kiváló szintű megbíz-
hatóság,

• Kiváló szintű kommu-
nikációs készség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. február 18.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tag-

óvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 
3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 36/2022, valamint 
a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére 

a kincses@erd.hu e-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 25.

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

PEDAGÓGIAI  
ASSZISZTENS

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.08.31-ig tartó közalkalmazotti 
jogviszony

                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok:

A nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési 
feladatok ellátása, a rábízott gyermekek, gyermek 

csoportok felügyelete és irányítása.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú 
Város fenntartásában működő köznevelési intézmé-

nyekben foglakoztatott közalkalmazottak juttatásainak 
szabályairól szóló 35/3013.(XI. 7.) önkormányzati ren-
delete alapján éves Cafeteria -juttatás az irányadók.

                       
Pályázati feltételek:

• Középiskola/gim-
názium,

• 3 hónapnál nem 
régebbi, közalkal-
mazottaknak szóló 
erkölcsi bizonyít-
vány

• Végzettséget 
igazoló okiratok 
másolatai

• Fényképes szak-
mai önéletrajz

• Corona vírus elleni 
oltottság igazolása

A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:

• Középiskola/gim-
názium, Pedagó-
giai asszisztens 
képesítés megléte

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-

nal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. február 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és 
Tagóvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2022 
, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai 

asszisztens.
Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére 

a kincses@erd.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 25.
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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

(FÜGGETLEN)

Tel: 06-70-312-7184

E-mail: drasztaloseva@gmail.com

Minden hónap első 

és harmadik szerdáján 17–19 óráig.

 3. vk. LENGYEL PÉTER

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-479-3845

E-mail: lengyel.peter@erd.hu

Minden hónap első és harmadik hétfőjén

17–19 óra közt telefonon vagy e-mailen

történő egyeztetés szerint.

 4. vk. BALLA IMRE

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-479-3865

E-mail: balla.imre@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 5. vk. GREGUS LÁSZLÓ

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-389-8341

E-mail: gregus.laszlo@erd.hu

Minden hétfő 15–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 6. vk. SZŰCS GÁBOR

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-36-21-359

E-mail: szucs.gabor@erd.hu

Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 7. vk. TETLÁK ÖRS

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-23-522-313

E-mail: tetlak.ors@erd.hu

Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 TEKAUER NORBERT (V.É.D.)

Tel: 06-20-914-4037

E-mail: tekauer.norbert@gmail.com

Telefonon történő

egyeztetés szerint.

 10. vk. CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-986-8808

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

Telefonos, e-mailes egyeztetés  

szerint mindennap.

 11. vk. CSÉPÁN ISTVÁN

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-971-8151

E-mail: csepanistvan@gmail.com

Telefonos egyeztetés alapján.

 12. vk. GÁL ALEX (SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-251-1650

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

Előzetes egyeztetés alapján

hétfőtől péntekig.

 DR. BÁCS ISTVÁN

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-30-579-4602

E-mail: bacs.istvan@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 DEMJÉN ATTILA 

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-569-9243

E-mail: attila.demjen@gmail.com

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 FÜLÖP SÁNDORNÉ

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-513-7218

E-mail: fulop.sandorne@erdifidesz.hu

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 T. MÉSZÁROS ANDRÁS

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-30-579-4494

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

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

HIVATALOK

 POLGÁRMESTERI 

HIVATAL

2030 Érd, Alsó u. 1–3.

Központi telefon: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

E-mail: onkormanyzat@erd.hu;

Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30,

szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30

www.erd.hu

 ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL

2030 Érd, Budai út 7/b.

Telefon: 06-23-504-100

E-mail: jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

 KORMÁNYABLAK

2030 Érd, Budai út 8.

Telefon: 1818 (kék szám); 

E-mail: 1818@1818.hu; 

Ügyfélfogadás:

hétfő 08.00–18.00, 

kedd 08.00–16.00, 

szerda 11.00–19.00, 

csütörtök 08.00–16.00, 

péntek 08.00–13.00 óra.

SZOLGÁLTATÓK

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

    VÍZKÖZMŰ KFT.

2030 Érd, Felső u. 2

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

ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu;

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00,

péntek 7.00–13.00.

www.erdivizmuvek.hu

 ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

HULLADÉKKEZELÉSI 

NONPROFIT KFT.

Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.

Telefon: 06-23-522-600

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

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00, 

szerda 8.00–16.00; 

péntek 8.00–12.00.

www.eth-erd.hu

 ÉRDI 

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ

INTÉZMÉNY

2030 Érd, Fehérvári u. 69.

Telefon: 06-23-365-610

E-mail: titkarsag@ekfi.hu

www.ekfi.hu

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

CSATORNASZOLGÁLTATÓ 

KFT.

2030 Érd, Felső u. 2.

Telefon: 06-23-521-591 

E-mail: ugyfelszolgalat@ 

erdicsatornamuvek.hu

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00,

péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 

és 06-23-500-000

www.erdicsatornamuvek.hu

 GYEPMESTER

Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK

 ÉRDI 

JÁRÁSBÍRÓSÁG

2030 Érd, Felső utca 43; 

Levelezési cím: 

2031 Érd, Pf.:1010; 

Központi telefonszám: 

+36-23-585-900

Fax: +36-23-232-238

E-mail cím: birosag@erd.birosag.hu; 

Elnök: Dr. Liziczay Sándor. 

Bírósági vezetők ügyfélfogadási 

rendje: minden hónap első hétfőjén 

9:00-11:00 óra között 

előzetes telefonos bejelentkezés 

alapján. Az ügyfélközpont ügyfélfo-

gadási rendje: hétfőn 9:00-12:00 és 

13:00-15:30 óra között; kedd-péntek: 

9:00-11:00 óra között. 

Ügyfélsegítő: minden hétfőn

9:00-15:00 óra között, bejelentkezés

alapján. Pénztári órák: 

hétfő-péntek

9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 óra.

 ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

2030 Érd, Felső u. 4.

Telefon: 06-23-427-410,

06-23-427-510

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI

KIRENDELTSÉG

2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.

Telefon: 06-23-524-570

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

 ÉRDI POLGÁRŐRSÉG

Ügyelet 0–24 óráig

Telefon: 06-30-2000-890

SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYEK

 SZOCIÁLIS GONDOZÓ 

KÖZPONT

2030 Érd, Emma u. 7.

Telefon: 06-23-520-362

E-mail: kozpont@szocgond.hu

www.szocgond.hu

 CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI

    KÖZPONT

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

Telefon: 06-23-366-104

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

www.szocgond.hu

  DR. ROMICS LÁSZLÓ  

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2030 Érd, Felső u. 39–41.

Telefon: 06-23-365-232

e-mail: titkarsag @erdirendelö.hu

www.erdirendelö.hu

 ORVOSI ÜGYELET

2030 Érd, Szabadság tér 9.

Telefon: 06-23-365-274

 IDŐSEKET 

ELLÁTÓ KÖZPONT

2030 Érd, Topoly u. 2.

Telefon: 06-23-375-185

E-mail: idosotthon@szocgond.hu

www.szocgond.hu
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Tisztelt Közgyűlés!

Az év elején kértem, hogy helyezzenek ki kukákat a kutyavári rom 
bejáratához, a nagymértékű szemetelés megszüntetése érdekében. 
Ugyanígy január elején bejelentettem a Városüzemeltetési Irodán és 
a rendőrségen, hogy a kutyavári rom belső falát ismeretlen tettes 
megrongálta. Eddig a nyomozás sajnos nem járt sikerrel.
A főbejárathoz pedig kezdeményeztem kerékpártámaszok kihelye-
zését.

A parkban található vízcsap eresztett, ezért kértem, hogy javítsák 
meg. 

Szintén az év elején kezdeményeztem a Diósdi út–Harangvirág utca 
sarkán található Érdligeti Általános Iskola előtti parkolási problémá-
ra megoldásként a ‘K+R’ rendszer kialakítását.

Az erősebb esőzések miatt, a Fürdő és Keserűfű utcák kereszteződésében lévő áteresz 
rendszeresen eltömődik, melyet az ÉKFI munkatársai tisztítottak ki. Ideiglenesen egy rácsot is 
felszereltettünk, az viszont nem segített a problémán, így le kellett venni.

Januárban megbeszéléseket tartottunk a Fürdő utca–Tárnoki út balesetveszélyes keresztező-
dés megoldására. Szűcs Gábor alpolgármesterrel együtt szerveztünk egy online utcafórumot ez 
ügyben. A megbeszélések során felmerült megoldásként a Fürdő utca egyirányúsítása. 

A tavasz folyamán kezdeményeztem KRESZ-park létesítését gyerekek számára, Érd területén. 
Eddig a záportározón belül merült fel, mint potenciális terület. 

A gyakori gyorshajtások miatt kezdeményeztem a Hóvirág utca forgalomcsillapítását, illetve a 
Badacsonyi utca szakaszos egyirányúsítását. 

Lakossági bejelentés miatt kértem a Városrendészet közbenjárását a Harangvirág utca és a 
Tárnoki út sarkán szabálytalanul parkoló gépjárművek ügyében.

A Fürdő utcában egy idős hölgy lakos jelezte, hogy az öreg olajfa balesetveszélyes lehet az 
arra közlekedőkre, ezért kértem a Lakosság-szolgálati Irodát, hogy vizsgálja meg, és az ÉKFI 
munkatársait, hogy vágják ki.

A Badacsonyi  és Kármentő utcák aszfaltozása során zöldhulladék maradt hátra, amit kértem, 
hogy szállítsanak el.

A Diósdi út és Kakukkfű utca sarkán egy mélyebb, balesetveszélyes kátyú volt, amit kértem, 
hogy javítsanak ki.

A múlt évben aszfaltozott Badacsonyi utca felületén az aknafedelek süllyedni kezdtek, ezért 
kértem, hogy vizsgáljak ki, és garanciálisan hozzák helyre.

Az Edömér utcában az esőzések miatt a víz kimosta az utca felső rétegét, és ennek következté-
ben a csatorna is látszódott már, ezért kértem, hogy fedjék be azt.

A Hortenzia, Előd és Harangvirág utcák felszínén szintén károkat okozott az eső, ezért kértem 
gréderezés elvégzését.

Április 22-én segítettem a Főtéren rendezett facsemeteosztáson, amely során kiosztottunk kb. 
300 csemetét.

Még januárban tartottunk Szűcs Gábor alpolgármesterrel közösen egy online ’utcafórumot’ 
ahol a Kutyavári utca forgalomcsillapításáról beszélgettünk, illetve annak lehetőségeit vitattuk 
meg. Felmerült egy javaslat, tételesen a szegélykövek sárga-feketére festése és a középvonal 
megerősítése, amely optikai segítség lehet az autósok lassítására. Ezt a kérést továbbítottam 
az ÉKFI felé, de végül június elején valósult csak meg a felfestés. Ehhez kértem még a 30-as 
sebességkorlátozás felfestését az útfelszínre is. 

Segítettem Érd első klímaparkjának megtervezésében.

A Kutyavári Óvoda előtti zebrával kapcsolatos eljárási folyamatot rendszeresen figyelemmel 
kísérem, és az intézmény vezetőjét erről tájékoztatom. 

Júliusban ellátogattam Tetlák Örs alpolgármesterrel a SZIKRA tehetséggondozó nyári táborába, 
a régi Parkvárosi közösségi házba, ahol a szervezők elmesélték milyen izgalmas programokkal 
készültek az oda érkező gyerekeknek, illetve hogy milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan.

Az év során rendszeresen segítettem a mentőállomás munkáját, ételadománnyal, illetve több-
ször kértem az állomás előtti árok tisztítását. 

Július végén alkalmam volt részt venni Püspökszilágy vízmegtartó projektjének tájékoztató be-
mutatóján, ahol értékes információt kaphattunk a projekt megvalósításának részleteiről, melyet 
lehetőség szerint Érden is alkalmazni tudunk majd.

Szeptember elején megszületett kisfiunk, ezért kértem a kedves kerületi lakosokat, hogy az 
elkövetkezendő időszakban lehetőleg írásban keressenek, ha problémát észlelnek a kerületben. 
Ettől függetlenül,  lehetőség szerint igyekszem részt venni a bizottsági üléseken, valamint a 
Közgyűléseken.

A Harangvirág utcában egy nyárfa több szempontból problémát okozott ezért kértem gallyazás 
elvégzését.

A bizottsági munka keretein belül elbíráltuk a Virágzó Érdi Porta díjazottjait, a díjakat pedig 
Csőzik László polgármester és Tetlák Örs alpolgármester adtak át az augusztus 20-ai ünnepsé-
gen. 

Ezen felül rendszeresen részt veszek az European Committee of the Regions által felállított, 
Young Elected Politicians program keretein belül szervezett online megbeszéléseken, amely 
lehetővé teszi, hogy más országokban dolgozó fiatal önkormányzati képviselőkkel tapasztalatot 
cseréljünk, és együtt találjunk megoldást a felmerülő problémákra. 

Érd, 2021. december 06.

Andrasek Mónika

BESZÁMOLNAK AZ ÉRDI KÉPVISELŐK
Az érdi képviselők 2021-ben sem tétlenkedtek. Hogy egészen pontosan 
ki mit tett le tavaly a közös asztalra, arról a törvény szerint részletes 
beszámolót kell benyújtaniuk a Közgyűlésnek. Hétről hétre közöljük 
ezeket a szövegeket. A sort Andrasek Mónika (Szövetség Érdért), a 8. 
választókerület képviselője folytatja.


