
R O V A T C Í M

Érdnek fordulatra van 
szüksége
Csőzik László polgármester az Érd Tv Párbeszéd című 

műsorában értékelte az elmúlt időszakot, de arról 

is beszélt, mit vár az április 3-i választásoktól. Szóba 

került Érd lakosságszámának növekedése, az aszfal-

tozás kérdése, a forráselvonás, a Papi földek és az új 

köznevelési centrum is.

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON  

Végre kiderül, mennyire 
szennyezett Érd levegője
2021 októberében kezdtek működni azok a levegőtiszta-

ság-mérő szerkezetek, amelyeket az Érdi Környezetvédő 

és Városszépítő Egyesület és a polgármesteri hivatal 

szereltetett föl öt óvodára, valamint egy önkormányzati 

épületre a városközpontban. Így most már látjuk is, amit 

eddig csak szagoltunk.

RIPORTUNK A 8–9. OLDALON 

Az erdő helyén erdő lesz  
a Beliczay-szigeten
Az érdiek kedvelt rekreációs helye a Beliczay-sziget. 

Kutyások, kisgyerekesek, futók, kirándulók előszeretet-

tel látogatják. A friss levegőre vágyók az utóbbi hóna-

pokban tapasztalhatták, hogy rengeteg fát vágtak ki a 

szigeten. Ennek okáról Mészáros Pétert, a Pilisi Parkerdő 

Zrt. szóvivőjét kérdeztük.

CIKKÜNK A 6. OLDALON 

Február 1-én a Polgárok Háza közgyűlési termében 

adták át az Érd Város Legjei díjakat. A legkedveltebb 

szolgáltató a Gyógytorna Centrum Érd, a legkedveltebb 

vállalkozó a Dunai Horgászok Shop, a legkedveltebb 

vendéglátó pedig a Paris Gyros lett. CIKKÜNK A 2. OLDALON
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Átadták az Érd Város Legjei díjakat

2022. február 9. 

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 6. szám

5. OLDAL 6. OLDAL

Sütőolaj
Az Érdligeti Általános Iskola mindkét 

telephelyére, a Túr utcai és a Diósdi 

úti létesítményhez is kihelyeztek 

egy-egy nyolcszáz literes használt 

sütőolajgyűjtő tartályt.

Zajvédő
Bősz Anett országgyűlési képviselő-

jelölt és Ollero Marco, a törökbálinti 

Momentum vezetője sajtótájé-

koztatót tartott Törökbálinton a 

zajvédő falakról.

3. OLDAL

Felhívás
A napokban elindult a járdaépítés 

a Fácán köz Batthyány Általános 

és Sportiskola, a Fácán óvoda és a 

Batthyány Tornacsarnok mellett.
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Az Érd és Környéke Ipartestület 

és az önkormányzat tavaly hir-

dette meg először – hagyomány-

teremtő jelleggel a helyi vállal-

kozások elismerését célzó díjat 

Érd Város Legjei címmel, melyet 

a nagy sikerre való tekintettel 

idén is kiírtak.

Ezúttal a legkedveltebb 

szolgáltatóra, vállalkozóra 

és vendéglátóhelyre lehetett 

szavazni a Vegyélérdit facebook- 

csoportban.

*

A legkedveltebb vállalkozó 

kategóriában 21 – a kiírásnak 

megfelelő – különböző jelölés 

és 1065 szavazat érkezett. A 

legtöbbet (656-ot) a Dunai Hor-

gászok kapta, második helyen 

(129 szavazattal) a Pikto Color 

Kft., a harmadikon pedig a 

StopVill Villamossági üzlet zárt 

112 vokssal.

Zvatt József, a Pikto Color Kft. 

ügyvezetője elmondta, hogy 

családi vállalkozásként indultak 

30 éve, festékkereskedéssel 

foglalkoznak. Szerinte a vállal-

kozásuk sikerének egyik titka 

az, hogy mindent szakszerűen 

csinálnak. Eleinte a feleségével 

ketten dolgoztak, majd gyerme-

keik is csatlakoztak hozzájuk.

*

A legkedveltebb szolgáltató 

szavazásra 28 jelölés és 754 sza-

vazat érkezett, végül a legtöbb 

szavazat (219) a Gyógytorna 

Centrum Érdre érkezett. Karsch 

Beáta, vezető gyógytornászt 

kérdeztük: „Nagyon köszön-

jük a szavazatokat és mindent 

elkövetünk, hogy jövőre is el-

nyerjük majd ezt a díjat. Mi csak 

az igényeket próbáljuk meg 

kiszolgálni, és ehhez igazítani 

mindent. A fő tevékenységünk 

a gyógytorna, ezen belül renge-

teg módszer van, és folyamato-

san továbbképezzük magunkat, 

hogy a legújabb módszerekkel, 

technikákkal tudjunk dolgozni.”

Ebben a kategóriában a máso-

dik helyen a BC Cars Kft. végzett 

116 szavazattal, a harmadikon 

pedig Dóra Testlaborja zárt 104 

vokssal.

A legkedveltebb vendéglátó-

helyre 32 jelölés és 1941 szavazat 

érkezett. A legtöbbet, a voksok 

közel harmadát (659-et) a Paris 

Gyros kapta, a második helyen 

307 szavazattal a Bar coffee, a 

harmadikon 244 szavazattal 

pedig a Kaffa Kávéház végzett.

„Nagyon örültünk, hogy 

sikerült bezsebelnünk az első 

helyet. Ez egy családi vál-

lalkozás, és szinte az egész 

család itt dolgozik. Már 9 éve 

működünk Érden. A törekvé-

sünk az, hogy egy szeletnyi 

Görögországot idehozzunk. A 

legtöbb alapanyagot próbáljuk 

Görögországból beszerezni” – 

fogalmazott a büszke győztes, 

Paraszkevopulosz Paris, a Paris 

Gyros ügyvezetője.

A második helyezett, a Peli-

kán sétányon, a helytörténeti 

múzeumnak teret adó tájház tő-

szomszédságában található Bar 

Coffee Érd egyetlen specialty 

kávézója, mely a tulajdonos, Bar 

Anita nevét viseli. A bar coffee 

közösségi térként is funkcionál, 

vannak itt mindenféle kulturális 

programok, társasjáték-dél-

utánok. A kávé első osztályú, a 

pékáru is specialty, vagy ahogy 

errefelé mondják, kézműves. A 

bar coffee-ban ugyanis a Telki 

Kovászda remekeit vásárolhat-

juk meg. 

A harmadik helyen végzett 

Kaffa Kávéház tulajdonosa, dr. 

Czira Csilla lapunknak elmond-

ta, mennyire örültek a díjnak: 

„Nagyon hálásak vagyunk, 

hiszen mi fél éve nyitottuk meg 

az üzletünket, így ez nagyon 

jó visszajelzés, hogy jó az, amit 

elgondoltunk”. Lászka Patrik 

ügyvezető hozzátette: „Na-

gyon szerettünk volna egy jó 

helyet, ahol jó ételek vannak. 

Most végeztünk az egyetemen, 

és a Covid miatt a szakmában 

nem biztos, hogy el tudtunk 

volna helyezkedni, így jött az 

ötlet. Ötvöztük az újhullámos 

kávékonyhát a klasszikus tej-

színhabos édes habos finom-

ságokkal, és az a célunk, hogy 

minden vendég megtalálja, 

amire vágyik.”

erdmost.hu

L E G E K

Átadták  
az Érd Város 
Legjei díjakat
Február 1-én a Polgárok Háza közgyűlési termében 

adták át az Érd Város Legjei díjakat. A legkedveltebb 

szolgáltató a Gyógytorna Centrum Érd, a legkedvel-

tebb vállalkozó a Dunai Horgászok Shop, a legked-

veltebb vendéglátó pedig a Paris Gyros lett.

Csőzik László, Érd polgármeste-

re közösségi oldalán tudatta, ha 

az EU-nak benyújtott pályázattal 

nyer a város, olyan beruházáso-

kat lehet végrehajtani, melyekről 

még csak nem is álmodhattunk.

„Soha nem látott forrásbőség 

állhat majd rendelkezésünkre” 

– húzta alá, hozzátéve, az EU 

márciusig választ ki száz várost a 

Horizon Europe program kere-

tében, melyeknek összesen 95,5 

milliárd eurót, azaz lakosonként 

tízezer eurót biztosít ahhoz, hogy 

a települések 2030-ig átalakítsák 

tömegközlekedésüket, korszerű-

sítsék a házak energiafelhasználá-

sát, és új parkokat alakítsanak ki.

A polgármester ismertette, az 

érdi pályázat lehetséges elemei 

között van, hogy a lakosság 

pályázhat házak, lakások szige-

telésére, nyílászárók cseréjére, 

elektromos fűtési rendszerek 

kiépítésére és hőszivattyúk 

telepítésére.

A tervek között szerepel:

•több vonalból álló, sűrű elekt-

romos buszhálózat kialakítása,

•a városon belüli kötött pályás 

közlekedés kiépítése,

•illetve az elektromos autók 

töltőhálózatát is bővítenék.

•A város vezetése napelemerő-

művet is telepítene, illetve 

parkok és játszóterek kialakítá-

sával a közösségi zöldhálózatot 

is növelné.

„Ha nyerünk, a megvalósítás az 

érdi közösség valódi erőpróbája 

lesz, mert az önkormányzat csak 

koordinálja majd a projekteket, a 

lakosság, a helyi cégek és a civilek 

összefogására, együttműködésé-

re lesz szükség a sikeres teljesí-

téshez. Tehát nemcsak moderni-

zálhatjuk, 21. századivá tehetjük 

a várost, hanem a pályázatban 

megjelölt célok megvalósítása 

megerősíti, össze is hozza majd 

a helyi közösségeket – emelte 

ki Csőzik László. A polgármester 

megjegyezte, a kollégák már ok-

tóber óta készítik elő a pályáza-

tot, és november 18-án vették fel 

a kapcsolatot a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Hiva-

tallal, de mivel az EU a misszió 

kidolgozásához svéd városi 

modelleket vett alapul, az érdiek 

kapcsolatba léptek a stockholmi 

műszaki egyetemmel is, hogy 

felkészüljenek a pályázatra.

erdmost.hu

Így újulhat meg Érd 2030-ra
Ez lenne az igazi rezsicsökkentés
Pályázatot nyújtott be az Európai Uniónak Érd MJV 

önkormányzata. Ha nyer, megvalósítaná az igazi re-

zsicsökkentést hőszigeteléssel kapcsolatos pályáza-

tokkal, elektromos buszhálózatot és kötött pályás 

közlekedést alakítana ki, de napelem erőművet és 

elektromos autótöltőhálózatot is létrehozna.
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A Kaffa Kávéház csapata

Karsch Beáta 

vezető gyógytornász

Paraszkevopulosz Paris,  

a Paris Gyros ügyvezetője
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Hosszú évek óta téma Törökbá-

linton a zajvédő falak szüksé-

gessége. 2020 szeptemberében 

aláírást is gyűjtöttek Törökbálin-

ton, hogy az autópályák mellé 

telepítsenek 

zajvédő falat, 

és csökkent-

sék a sztrádán 

a sebességet. 

Aradszki And-

rás országgyűlési 

képviselő megkezdte a tárgya-

lásokat a szaktárcával, amely 

első lépésként vizsgálatot ígért. 

Állítólag már 2020 júniusában  

elkezdődtek az egyeztetések 

az ügyben dr. Mosóczi László 

közlekedéspolitikáért felelős 

államtitkárral. 

Bősz Anett sze-

rint a törökbá-

lintiak hosszú 

évek óta várják 

hiába a zajvédő 

fal befejezését. 

Mint a sajtótájékoz-

tatón elmondta, azt már régen 

elkezdhették, sőt be is fejezhet-

ték volna, hiszen az autópályától 

karnyújtásnyira családi házak 

állnak. Hozzátette, az autópálya 

nem csak a zajt, a koszt is keresz-

tülviszi a kertjükön. 

„Ez az, aminek a kormányvál-

tás után véget tudunk vetni.  

Az egyesült ellenzéknek na-

gyon határozott elképzelése, 

hogy az agglomerációs telepü-

léseken a zajvédelmet komo-

lyan kell venni, és haladéktala-

nul hozzá kell kezdeni azokhoz 

a zajvédelmi intézkedésekhez, 

amelyek eddig 

elmaradtak.”

Ollero Mar-

co önkormány-

zati képviselő 

elmondta, Török-

bálintot három autó-

pálya veszi körül, és egyre több 

autó halad át ezeken, szerinte a 

zajvédő fal csak akarat kérdése. 

Ha van pénz Vadászati Kiállításra, 

akkor arra is kell lennie, hogy 

az itt élők zajszennyezés elleni 

védelmét biztosítsák. 

„Évről évre növekszik a zaj-

szennyezés, és senki nem tesz 

ellene semmit.”

Bősz Anett a tájékoztató 

végén megjegyezte, volt már 

olyan költségvetés-módosító 

javaslata, amit a kormánypártok 

azonnal lesöpörtek az asztalról, 

még a bizottsági szakaszban, 

holott a módosító javaslat arra 

teremtett volna forrást, hogy 

Törökbálintnak, Tárnoknak, Érd-

nek és Diósdnak  végre be tudják 

fejezni a zajvédő falát.

Ugyanezen a napon dr. Aradsz-

ki András közösségi oldalán azt 

írta, nem kell többet várniuk a 

törökbálintiaknak a zajvédő falra, 

és arról is beszámolt, hogy az 

elmúlt hónapokban többször 

egyeztette dr. Mosóczi László 

közlekedéspolitikáért felelős 

államtitkárral. Ráadásul mint írja, 

nemcsak a zajvédőfal épülhet 

meg, de innovatív fejlesztés is 

indul: zajdetektorral vezényelt se-

bességszabályozás védi majd az 

autópálya közelében élőket: „Egy 

‘okoseszközökkel’ felszerelt, ún. 

zajdetektorral vezényelt sebes-

ségszabályozás működik majd. 

A kiépítendő rendszer feladata 

az lesz, hogy ha az adott útsza-

kaszon a beállított zajszintet 

túllépik, akkor riasztást küldjön 

a felügyelet felé. Riasztás esetén 

a diszpécser a szükséges beavat-

kozást elvégzi, hogy a forgalom 

megfelelő irányításával csök-

kenjen a zajszint. Az itt áthaladó 

járművek sebességét is mérni 

fogják. Ezen kívül okoseszközök-

kel a járműforgalom jellegének és 

összetételének elemzése is része 

lesz a projektnek.”

A témában Elek Sándor, 

Törökbálint polgármestere is 

bejegyzést tett közzé közösségi 

oldalán. Azt írja, Törökbálint elhe-

lyezkedéséből adódóan jelentős 

mértékben ki van téve a közleke-

désből származó zajártalomnak, 

így joggal várható el ezen kelle-

metlen tényező kezelése.

„Örömmel tájékoztatom Önö-

ket, hogy az M1 és M7 elválási 

csomópontja, valamint az M7 és 

M0 csomópont közötti szaka-

szon a korábbiakban már beha-

rangozott dinamikus közleke-

désfigyelő, forgalomszabályozó 

rendszer kiépítése idén márci-

usban elkezdődik. Dr. Aradszki 

András az elmúlt hónapokban 

már többször egyeztetett dr. 

Mosóczi László közlekedéspoli-

tikáért felelős államtitkár úrral, 

sürgetve az országosan is egye-

dülálló kísérleti rendszer mielőbbi 

kiépítését annak érdekében, 

hogy minél hamarabb elindulhas-

son a tesztüzem.”

Dr. Aradszki András az Érd 

Médiacentrum munkatársának 

megerősítette, hogy a zajvédő 

fal meg fog épülni, folyamatosan 

egyeztet a minisztériummal. 

A zajvédő fal Diósdot is fogja 

érinteni, az M0-son átmenő híd 

hiányzó zajvédelmi beruházásait 

is meg fogják valósítani. Hoz-

zátette, mindez Európia Uniós 

pénzekből valósulna meg, amely 

2022 után érkezik az országba.

„A politikai szándék megvan, a 

folyamatos tárgyalásokkal pedig 

konkrét ígéretek birtokában 

vagyunk.”

erdmost.hu

C S E N D E T  K É R Ü N K !

Lesz vagy nem lesz zajvédő fal  
Törökbálinton?

Bősz Anett országgyűlési képviselőjelölt és Ollero 

Marco, a Törökbálinti Momentum vezetője sajtó-

tájékoztatót tartott Törökbálinton a zajvédő falak 

hiányát és azok fontosságát hangsúlyozva. Mind-

eközben Aradszki András országgyűlési képviselő 

azt írta közösségi oldalán, hogy lesz zajvédő fal.

VÁLASZTÁS 2022
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Az Érd Körbe Nightot szűk 

körben hirdették meg, a leg-

utóbbi Érd Körbét pedig ellen-

őrzésekkel, a vírushelyzethez 

alkalmazkodva rendezték meg, 

a megszokottnál jóval kevesebb 

résztvevővel és jóval nagyobb 

szervezőmunkával. „Többet 

ilyet nem csinálunk. Az elszi-

getelődésre szükség volt, de 

most már szeretnénk újraépíteni 

magunkat, a közösségi életet. 

Ez lesz a legnagyobb feladat. 

Sokan teljesen új élethelyzetbe 

kerültek, megváltoztak a családi, 

munkahelyi körülményeik, 

nem feltétlenül előnyösen, és 

szükségük van ezekre az élmé-

nyekre. Ahhoz, hogy egy-egy 

rendezvényünk jól működjön, 

elengedhetetlen a helyi vállalko-

zók támogatása is, tehát az sem 

mindegy, hogy ők milyen évet 

zárnak. Mi bizakodók vagyunk, 

és a városvezetés is támogatja a 

kezdeményezésünket” – mond-

ta Csengeri Attila, aki szeretné, 

ha ez az esztendő a kerékpáro-

zásé lenne Érden.

„Az a célunk, hogy folyama-

tosan, kis lépésekben valósul-

janak meg olyan fejlesztések, 

amelyek a kerékpárosoknak, 

illetve minden közlekedőnek jók. 

Érden lehet kerékpározni, ennek 

feltételeit azonban lehet, sőt 

kell is javítani, és ez a közlekedés 

minden résztvevőjének hasznos. 

Egyébként pedig nincsenek csak 

kerékpárosok – mi sem kerék-

párháton születtünk, nagy több-

ségünknek van jogosítványa, 

autót vezet, és jár gyalog is. 

Amit fon-

tosnak 

tartunk, 

hogy a bringások 

lássák az autósok 

szemével a közleke-

dési helyzeteket, az 

autósok pedig többet 

üljenek biciklire. 

És persze azt is, hogy az útépí-

téseknél gondoljanak az akadály-

mentesítésre, hogy a kerekesek 

(bringások, babakocsisok, 

kerekesszékesek) is tudják az 

utakat, járdákat megfelelőképp 

használni. Jellemzően városon 

kívüli kerékpárutakra van szük-

ség, a városon belül pedig olyan 

forgalomlassító technikákra, 

felfestésekre, kitáblázásokra, 

amelyekkel lehetőséget biztosí-

tunk a biztonságos kerékpáros 

közlekedésre” – hangsúlyozta 

Csengeri Attila. 

Az elmúlt két sovány esztendő 

után arra készülnek, hogy az 

idei, jubileumi Érd Körbét már 

korlátozások nélkül, igazi városi 

rendezvényként szervezhetik 

meg – mint Attila rámutatott, 

erre már nagy szükségük van az 

érdieknek. „Egy nyolcvanéves 

bácsi mondta nekem tavaly, 

hogy neki most is ott kell lennie 

a közösségben, mozognia kell, 

akár kutyát sétáltat, akár bicikli-

zik, mert az egészségét így tudja 

megőrizni. Nem lehet hosszú 

távon bezárkózni a négy fal 

közé, így nem lehet egészséges 

társadalmat építeni” – jegyezte 

meg.

Az Érd Körbén 2002-ben körül-

belül két tucat ember vett részt, 

akkor még megálltak a város 

nevezetességeinél, később, 

ahogy egyre többen, százan, 

ezren tekertek együtt, erre 

már nem volt lehetőség, lettek 

viszont kísérő rendezvények. Az 

idei Érd Körbére még színesebb, 

még több programmal készül az 

egyesület, hogy igazi, az itt élő-

ket megmozgató városi rendez-

vény legyen. „A szokott távokat 

hirdetjük meg. Az indulást a 

Papi földekről tervezzük idén 

is, mert szeretnénk kiaknázni a 

park és a tó nyújtotta lehetősé-

geket. Szeretnénk most először 

a vízen is pedálozni, ha sikerül 

vízibicikliket hozatnunk a tóra, 

ilyesmire, ugye, még nem volt 

példa korábban. Azok a partne-

reink pedig, akik az elmúlt húsz 

évben velünk voltak, különféle 

kiegészítő programokat szer-

vezhetnek a helyszínen, így egy 

napra belakjuk a parkot. Ami az 

egyesületünket illeti, a vízibicik-

lizésen kívül más olyan élmé-

nyekkel is készülünk, amilyenek 

még nem voltak: különleges, 

kerekesszékkel kipróbálható 

akadálypálya, cirkuszi produkció, 

különleges kerékpárok bemuta-

tása… Ezeket még szervezzük, 

egyelőre nem mondanék róluk 

többet, annyit azonban elárulok: 

bevételeinket, többek közt a 

Civil Licitből származót – en-

nek februárban mi vagyunk a 

kedvezményezettjei – ezekre a 

programokra fordítjuk majd.”

És ha már Civil Licit: akinek 

még nincsenek Érd Körbe relik-

viái vagy nem teljes a sorozat, 

a facebook-oldalon létrehozott 

jótékonysági kezdeményezés ke-

retében most beszerezheti őket, 

az egyesület ugyanis több pólót, 

naptárat, emblémás tárgyakat, 

régi és új kerékpáros terméket is 

licitre bocsát (többek közt egye-

di kerámiamedálokat, amelyeket 

a Habilitációs Központ készített 

pár éve az Érd Körbe számára).

Aki kíváncsi az egyesület, illet-

ve az Érd Körbe elmúlt éveire, 

hátterére, illetve aki valaha is 

részt vett akár a szervezés-

ben, akár a tekerésen, annak 

szép élményeket nyújt majd 

az a kiállítás is, amit tavasz-

szal rendeznek a Szepes Gyula 

Művelődési Központban, illetve 

a város közterein. Formabon-

tó rendezvény lesz: húsz régi 

kerékpár is kiállítási felületként 

szolgál majd. „Elindítunk egy 

rajzpályázatot a Föld napja és a 

kerékpározás témakörében. A 

beérkező alkotásokat kihelyez-

zük a forgalmasabb tereken, régi 

biciklikre erősítve, így mindenki 

látja majd a képeket, rajzokat” – 

zárta szavait Csengeri Attila, aki 

elárulta azt is: a kiállítás zárt teré-

ben, a művelődési központban, 

szeretnének kihelyezni egy olyan 

speciális szobabiciklit, amely-

nek segítségével a vállalkozó 

kedvűek tesztelhetik, mennyire 

fittek, egészségesek, ezt főleg az 

idősebb korosztálynak ajánlják. 

Így szeretnének nyitni a nyugdí-

jasok felé, ahogy ők is nyitnak az 

egyesület felé azzal, hogy elhoz-

zák tekerni az unokákat.

Ádám Katalin 

Érd Körbe földön és vízen
Idén kettős jubileumot ünnepelhet az Érd Körbe 

Egyesület: húszéves a városkerülő rendezvény, és 

tíz a civil szervezet. Csengeri Attila elnökkel nem-

csak az elmúlt esztendőre tekintettünk vissza, ha-

nem az előttünk álló időszakról is beszélgettünk, 

ami izgalmasnak ígérkezik mind az egyesület, 

mind a város, és persze a kerékpárosok életében. 

„Amíg a Magyar Közlönyben 

nem jelenik meg az ezzel kap-

csolatos kormánydöntés, addig 

ez csak terv” – hangsúlyozta 

Laklóth Aladár, a Szőcs Géza Ma-

gyar Történelmi Színház művé-

szeti vezetője, akitől megtudtuk 

azt is: a tervek készen állnak, a 

hely megvan, az előkészületek 

megtörténtek, ha zöld utat kap 

a projekt, kiírhatják a közbeszer-

zést, és megkezdhetik a megva-

lósítást is. 

„Szeretnénk létrehozni egy fi-

atal, állandó társulatot, aminek a 

Magyar Történelmi Színház lesz 

az állandó munkahelye. Zömmel 

történelmi darabokat szeret-

nénk bemutatni – úgy érezzük, 

ebben van némi restanciája a 

hazai előadó művészetnek –, 

elsősorban a magyar történelmi 

előadásokra fókuszálva. Mivel az 

európai történelem is izgalmas, 

úgy tervezzük, néha ki-kitekin-

tünk majd. Pályázat útján sze-

retnénk a jövőben megszólítani 

a fiatal szerzőket, hogy írjanak 

új darabokat, és a legjobba-

kat bemutatjuk. Ami a jelent 

illeti, szorosan együttműködünk 

különböző formációkkal, és kop-

rodukciós előadásokat hoztunk, 

illetve hozunk létre addig is, 

amíg zöld utat nem kapunk” – 

mondta Laklóth Aladár. 

A bemutatókat jelenleg egy 

sátorban tartják, és közben fel-

mérik az igényeket, mire jönnek 

szívesebben az emberek: egész 

napos családi programokra vagy 

csak magára az előadásra. Azt is 

nézik, hány férőhellyel érde-

mes tervezni; Laklóth Aladár 

véleménye szerint 1200 néző 

befogadására alkalmas nézőtér-

nél nagyobbra nincs szükség.  

„Helyzetünket könnyebbé teszi, 

hogy az épület multifunkciós 

lenne, nemcsak színház céljaira 

szolgálna, hanem nemzetközi 

lovasversenyeket is lehetne 

benne tartani” – hangsúlyozta 

a művészeti vezető, kiemelve: 

nem lovas színházat terveznek, 

de ha a darab indokolja, megje-

lenhetnek a színpadon a lovak is, 

hiszen „a hét vezér, a huszárok 

nem kerékpáron közlekedtek 

annak idején”. Kérdésünkre, 

hogy az érdiek autó nélkül hogy 

tudják majd megközelíteni a 

színházat, úgy felelt: ez már 

az önkormányzat hatáskörébe 

tartozik.

Gregus László, az önkormány-

zat művelődési 

bizottságának 

elnöke évek 

óta elköte-

lezett híve 

annak, hogy 

Érden színház 

épüljön, mégsem érzi úgy, hogy 

a város gazdagodna a történel-

mi színházzal. 

„Ez egy magánbefektetés, 

amibe ömlenek a milliárdok. 

Igaz, közigazgatási szempontból 

Érden van, de ez nem ugyanaz, 

mint a székesfehérvári Vörös-

marty vagy a kaposvári Csiky 

Gergely Színház” – jegyezte meg 

Gregus László, aki nem adja fel 

azt az álmát, hogy legyen egy 

saját színháza Érdnek, amit a 

város, ha fenn nem is tud tartani, 

de támogathat. „Tudom, sokan 

mondják, hogy felesleges egy 

érdi színház, amikor elérhető 

közelségben vannak a fővárosi 

létesítmények. Ugyanakkor az itt 

élőknek szükségük van arra, hogy 

legyenek saját kulturális intézmé-

nyeik, hogy legyen identitásuk. 

Gondoljunk csak Budaörsre: ők 

is közel vannak Budapesthez, 

még közelebb is, mint Érd, mégis 

van színházuk, ami telt házzal 

működik. Ha lenne Érdnek egy 

kőszínháza, több társulat is szíve-

sen hozna ide darabokat, eddig 

is kaptunk megkereséseket” – 

jegyezte meg Gregus László, aki 

folyamatosan keresi a megoldást 

arra, hogy ez a régi álma megva-

lósulhasson. 

Ádám Katalin

Csőzik László polgármester a minap bejelentette, 

hogy egy kormánydöntés értelmében kőszínház 

épülhet Simonpusztán. Utánajártunk, milyen léte-

sítményt terveznek a lovasközpontban.

F
O

T
Ó

: 
Á

D
Á

M
 K

A
T

A
L

I
N

A
 K

É
P

 I
L

L
U

S
Z

T
R

Á
C

I
Ó

Színház 
a város 
szélén
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja
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Csőzik László beszélt arról, hogy jelentős 

mértékben gyarapodott a város lakossá-

ga. Zömében fiatal családosok költöztek 

ide a fővárosból, ami egyrészt öröm, 

másrészt óriási feladatot ró az önkor-

mányzatra, hiszen az infrastruktúrát a 

megnövekedett lélekszámra kell szabni, 

ami ezekben a forráshiányos időkben 

kész bűvészmutatvány. Megtudtuk azt is, 

hogy évente körülbelül 300 millió forint áll 

rendelkezésre aszfaltozásra. Ez mindösz-

sze egyetlen utca rendbetételére lenne 

elegendő, ha az építkezés mindenre kiter-

jedő, teljes körű lenne (járda, közművek 

rendbetétele, szegély kiépítése, korszerű 

vízelvezetés), mert ebben az esetben csak 

a tervezés is súlyos tízmilliókat vinne el.

„Ezért megpróbáljuk az alacsonyabb, 

ám elfogadható műszaki tartalmat 

nagyon sok utcára kiterjeszteni, így 

viszonylag sok utat tudunk aszfaltozni.” 

A polgármester azt tapasztalja, a lakosok 

már megértették és elfogadták ezt, 80-

90 százalékban pozitív visszajelzésekkel 

találkozik. Ha befejezik az ősszel elkez-

dett második ütemet, akkor majdnem 50 

utca lesz leaszfaltozva.

„Ebben a két évben, amikor elvonások 

érték az önkormányzatot, és az adóköny-

nyítéseknek köszönhetően a vállalkozók 

csak fele annyi iparűzési adót fizettek, 

borzasztóan megnehezedtek a saját 

forrású fejlesztési lehetőségek” – tért 

át egy másik témára Érd polgármestere. 

Mint mondta, tavaly az első 7-8 hónapban 

nem tudtak saját forrásból fejleszteni a 

városban, mert csak arra volt pénz, hogy 

az emberek bérét és a rezsit kifizessék. 

Kétszer fordultak rendkívüli támogatásért 

a Pénzügyminisztériumhoz. 180 millió 

Ft-ot kértek tavasszal, 85-öt kaptak, ősszel 

pedig 540 milliót  kért a város, abból 126 

milliót kapott meg, így el tudtuk kerülni 

a fizetésképtelenséget. Hozzátette, az 

adókból végül ősszel több százmilliós 

plusz bevétel keletkezett, mint kiderült, 

abból, hogy az a 8-10 ezer ember, aki 

kiköltözött Érdre, hozta magával a cégeit, 

vállalkozásait, és így az adóalanyok száma 

másfélszeresére nőtt, hiszen ők már nem 

Budapestnek, hanem Érdnek fizetnek helyi 

iparűzési adót. Összességében így is 2,5 

milliárd esett ki a kasszából 2 év alatt, amit 

akár mind útépítésre fordíthattunk volna.

A beruházások kapcsán szóba került a 

Parkvárosi Köznevelési Centrum is. Mint 

kiderült, jelenleg a használatbavételi 

engedély kiadására várnak, illetve hátra 

van a tűzvédelmi rendszerek engedélyez-

tetése is, zajlik a liftrendszer átalakítása, 

és most indul az eszközök beszerzése. 

Ha minden összejön, akkor a legkorábbi 

időpont, amikor az intézmény megnyithat, 

a tavaszi szünet utáni első hét, de az sem 

lehetetlen, hogy ez a következő tanév 

elejére tolódik. Csőzik László kiemelte, a 

sportcsarnokot úgy tervezték át, hogy ne 

csak a kéziseket szolgálja, hanem alkalmas 

legyen kosárlabda és röplabda bajnoki 

mérkőzések lebonyolítására is. A kísérő 

úthálózat felújítására külön uniós támoga-

tást kapott a város, ezen kívül pedig egy új 

parkvárosi buszjáratot is terveznek. 

A Papi földek fontos a város számára, 

de nagyon sok a probléma vele, amit az 

előző városvezetésnek köszönhetünk. 

Akadnak gondok az elektromos hálózat-

tal, a terület egy része sittből épült, a 

tavak vízminősége borzalmas, a foszfor- 

és nitrogéntartalma olyan magas, hogy 

se fürdeni, se horgászni nem lehet benne. 

Az önkormányzat hamarosan nekilát a 

vízminőség javítását célzó beruházások-

nak. A Papi földeken 300 000 m
2 
területet 

kell rendben tartani. A legnagyobb gon-

dot a kaszálás okozza, amihez új embere-

ket kellett felvenni, új gépeket vásárolni, 

ami az egyéb fenntartási költségekkel 

40-60 millió forintot jelentett tavaly. A 

fenntartás finanszírozásához bevétel 

is kell. Idén várhatóan már be tudnak 

engedni büféseket is a területre, és azon 

is dolgoznak, hogy az áramot mielőbb 

vissza tudják kapcsolni.

A közelgő választásokról is szó eset, 

melynek Csőzik szerint az a tétje, hogy 

lesz-e kormányváltás. Mint mondta, várják 

a fordulatot, mert Érd kifejezetten kárval-

lottja volt annak a kivéreztetésnek, ami 

az ellenzéki önkormányzatokat érintette. 

„A 23 megyei jogú város önkormányzatai 

közül a fideszesek kaptak ajándékba más-

fél milliárd forintot, mi pedig egy forintot 

sem. Azt várom el az új kormánytól, hogy 

ne csak kompenzálja, hanem konszolidálja 

is az önkormányzatokat. Az nonszensz, 

hogy az ember elindul egy csomó olyan 

ígérettel, amit lazán meg tudtunk volna 

oldani, ha nincs a forráselvonás.” 

A polgármester igazságtalannak tartja, 

hogy az előző időszakban a város a kor-

mánytól minden évben kapott 700-800 

millió Ft támogatást, amit szinte arra 

tudott elkölteni, amire akart, amit viszont 

az ő városvezetése alatt elvettek.  

A másik, ami számára nehezen érthető, 

a gépjárműadó einstandja, a gépjármű-

adót ugyanis vissza lehet fordítani az 

utak javítására, fejlesztésére. Ha sikerül a 

kormányváltás, a gépjárműadót visszaad-

ják a településeknek.

erdmost.hu

„Érd kifejezetten kárvallottja  
az önkormányzatokat érintő  
kivéreztetésnek”
Csőzik László polgármester az Érd TV Párbeszéd című műsorá-

ban értékelte az elmúlt időszakot, de arról is beszélt, mit vár az 

április 3-i választásoktól. Szóba került Érd lakosságszámának 

növekedése, aszfaltozás, forráselvonás, a Papi földek és az új 

köznevelési centrum is. 

Kedves Érdi Polgárok!

A napokban elindult a járdaépítés a Fácán köz Batthyány 
Sportiskolai Általános Iskola, a Fácán óvoda és a Batthy-
ány Tornacsarnok mellett. Később a beruházás az óvoda 
és az iskola előtti parkolóhelyek kialakításával egészül ki.

Tekintve, hogy a beruházás február végétől, március 
elejétől közterületet is érint majd, változni fog az építke-
zés ideje alatt, illetve azt követően a Fácán köz, illetve a 
környező utcák forgalmi rendje.

Kérjük a lakosságot, kövesse figyelemmel a hivatalos 
tájékoztatást: rövidesen az érdi médiumok, a városháza, 
az önkormányzati képviselők, az óvoda, iskola hirdető-
táblái, közösségi médiás felületei, fórumai beszámolnak 
majd a forgalmi rend megváltozásának pontos időpontjá-
ról, menetrendjéről.

Arra kérünk minden arra közlekedő érdi polgárt, az 
óvodába, iskolába, a tornacsarnokhoz a gyerekeiket 

autóval szállító szülőket, hogy a forgalmi rend megvál-
tozását követően vezessenek körültekintően. Érdemes 
előtte az új forgalmi rendről tájékozódni, nehogy rossz 
irányból közelítsék meg az oktatási intézményeket, a 
sportcsarnokot.

Így változik a forgalmi rend az építkezés ideje alatt, 
várhatóan február végétől:
• a Fácán köz a Pintyőke és a Pacsirta utca között a 

Pacsirta irányába egyirányú lesz;
• a Pintyőke, a Papagáj és Pacsirta a beruházás idősza-

kában is kétirányú marad, de a Fácán köz–Papagáj, 
illetve a Fácán köz–Pacsirta kereszteződésben figyel-
jenek a közlekedési táblákra, nehogy rossz irányból 
kanyarodjanak rá az egyirányúvá váló Fácán közre;

• a Pacsirta felől nem érdemes megközelíteni az intéz-
ményeket, hiszen nem lehet rákanyarodni a Fácán 
közre. Legfeljebb akkor, ha megkerülve a tömböt 

a Fácán közzel párhuzamos utcákon átvezetnek a 
Pintyőkére vagy a Papagájra. Az építkezés a tervek 
szerint május 6-án zárul, ezt követően további válto-
zások lesznek a forgalmi rendben:

• a Fácán köz a Pintyőke és a Pacsirta utca között a 
Pacsirta irányába egyirányú marad,

• a Pintyőke egyirányú lesz a Fehérvári út felől a Fogoly 
utca irányába a Fácán közig,

• a Papagáj egyirányú lesz a Fácán köz felől a Fehérvári 
útig,

• a Pacsirta kétirányú marad, de a változások miatt to-
vábbra is érdemes odafigyelni arra, hogy ne térjenek 
be a Fácán közbe.

Az építkezés része az oktatási tömb megújulásának, 
amely mindnyájunk érdeke.

Közreműködésüket és türelmüket előre köszönjük:
Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS
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Szíjártóné Somogyi Mónika intézmény-

vezető közösségi oldalán ismertette, 

a Biotrans Kft. által meghirdetett és az 

Érdi Tankerületi Központ támogatását is 

élvező Cseppetsem! Program keretében 

kapta az iskola a két olajgyűjtő tartályt, 

melyeket nemcsak az intézménybe járók, 

hanem a lakosság is igénybe vehet. 

A gyűjtőedényben használt sütőolaj, 

sütőzsiradék, kókusz- és pálmaolaj is 

elhelyezhető. 

A tartályba lezárt csomagolásban kell 

betenni az anyagot, de akár ötliteres 

palack is bedobható.

Szíjártóné Somogyi Mónika ismertette, 

a Túr utcai (Érd, Túr u. 5–7.) intézménynél 

a gyűjtőpont állandóan elérhető az udvari 

főbejárat mellett, míg a Diósdi úti intéz-

ménynél (Diósdi u. 95–99.) lévő tartály 

hétfőtől péntekig 6 és 20 óra között érhe-

tő el az épület hátsó nagykapuján belül, 

a kerítés mellett, de az iskolai szünetek 

alatt nem használható.

Az intézményvezető tudatta azt is, a 

használt sütőolaj gyűjtéséből az iskola 

alapítványához befolyó összeget az iskola 

céljainak megvalósítására fordítják.

erdmost.hu

A véradással nemcsak más embereken 

segíthetünk, hanem  számos ingyenes 

szűrővizsgálaton is túleshetünk: például 

vércsoport-megállapítás, vérnyomásmé-

rés, rapid teszt (HIV, HEPA C).

A Vöröskereszt minden véradónak 

azt ajánlja, hogy a véradás napján egyen 

rendesen, igyon legalább két liter folya-

dékot, és ne felejtse otthon eredeti taj- 

és lakcímkártyáját, valamint a személyi 

igazolványát.

A véradást egy orvosi vizsgálat előzi 

meg, ahol a vizsgáló orvos dönti el, adha-

tunk-e vért.

Véradó lehet mindenki, aki

• egészségesnek érzi magát;

• elmúlt 18, de még nincs 65 éves;

• testsúlya meghaladja az 50 kilogram-

mot;

• fél évnél régebben készíttetett tetová-

lást, testékszert.

A véradáskor végzett szűrésen nem 

végeznek PCR-tesztet, mert a koronavírus 

cseppfertőzéssel terjed. Ha valaki már 

átesett a koronavíruson, az a gyógyulást 

követően három hét múlva (negatív PCR-

teszttel két hét múlva) adhat vért.

erdmost.hu

észáros Péter arról számolt be, 

hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. fenn-

tartható, természetközeli erdő-

gazdálkodást folytat, amelynek célja az 

erdők teljes körű ökoszisztéma-szolgálta-

tásainak biztosítása. Ennek a klímaválto-

zás káros hatásai elleni küzdelem csakúgy 

része, mint az egészséges környezet, az 

erdei turizmus, kikapcsolódás és rekreá-

ció lehetőségeinek biztosítása.

 Mint mondta, a Beliczay-szigeten lévő 

erdők tulajdonosa a magyar állam. A Pilisi 

Parkerdő Zrt. kezelésében álló terület 67 

hektár, amelynek többsége nemesnyár. 

„Az itt lévő, eredetileg elsősorban gaz-

dasági céllal ültetett, egykorú és azonos 

génkészletű faegyedek jellemzője a gyors 

növekedés, de rövid élettartam, valamint 

a környezeti hatásokkal – klímaváltozás, 

károsítók, szélviharok – szembeni gyenge 

ellenállóképesség.”  

Hozzátette, hogy mivel az erdő rövi-

debb élettartamú fafajokból áll, ezért 

egyre több pusztuló fa figyelhető meg 

– például a 35 éves Érd 1/F erdőrészlet-

ben, amelynek elhelyezkedése a QR-kód 

leolvasásával tekinthető meg

 –, miközben csak 5 évvel idősebbek a 

tervezett erdőfelújításnál. Hosszú távú 

fenntartás ezeknél a faültetvényeknél 

úgy nem lehetséges, mint egy természet-

szerű erdő esetében, az ökoturisztikai, 

rekreációs és természetvédelmi hosszú 

távú szempontokat figyelembe véve 

pedig szükségessé vált az erdőállomány 

átalakítása. 

„Az »erdőirtás« így teljesen hibás szó a 

szigeten folytatott tevékenységünkre: az 

irtás annyit jelent, hogy örökre meg-

szűnnek az erdők, a területet pedig más 

módon hasznosítják. Márpedig erről szó 

sincs. Az erdészek a védelem és a gondos 

használat elvét alkalmazzák, az erdő he-

lyén erdő lesz, a faanyag kitermelése és 

hasznosítása pedig nem öncélú, hanem 

társadalmi igényeket szolgál.”

Szóval mindenki nyugodjon meg, a 

Parkerdő kezelésében lévő terület termé-

szetesen továbbra is megmarad erdőnek. 

Mészáros Péter hangsúlyozta azt is, hogy 

a fenntartható erdőgazdálkodás kere-

tében elvégzett munkák célja az, hogy a 

korábbi egykorú, alacsony biodiverzitású 

– mindössze két fafajból álló – ezért öko-

lógiai szempontból sérülékeny faültet-

vény helyén változatos fafajokból álló, a 

klímaváltozás negatív hatásainak ellenál-

ló, stabil ökoszisztémájú, elegyes, puha-

fás ligeterdőket hozzanak létre, amelyek 

az itt található termőhelyen szakszerű 

erdészeti beavatkozás nélkül csak hosszú 

évszázadok alatt alakulhatnának ki. 

„Egy évtizede ennek szem előtt 

tartásával kezdtük el a munkálatokat 

a Beliczay-szigeten, amelyek mára már 

kézzelfogható eredményei is láthatók az 

1/B és az 1/K erdőrészletekben.”

A szóvivő kiemelte, hogy a tavaly nyá-

ron indított, a természetvédelmi szakem-

berekkel együttműködésben ütemezett, 

10 hektárra kiterjedő beavatkozással 

újabb lépést tettek az erdők természetes-

ségének és táji léptékű biodiverzitásának 

javítása érdekében. Mivel a meglévő 

állomány természetes felújítására nem 

volt lehetőség, mind a romló egészségi 

állapotú állományt, mind az időközben 

megjelent, idegenhonos és agresszíven 

terjeszkedő zöld juhart is eltávolították. 

A fagyos időszakot követően a területre 

állományalkotó főfajként őshonos szürke 

és fekete nyár csemeték kerülnek, a 

biodiverzitás növelése érdekében pedig 

szileket, juharokat, vadgyümölcsöket is 

ültetnek.

Mészáros Péter szerint az elmúlt idő-

szak tapasztalatai egyértelműen megmu-

tatták az erdők fontosságát: az emberek 

minden korábbi mértéket meghaladó 

időt töltenek ott, és igénylik az egészsé-

ges, természetes környezetet. 

„A Parkerdő ezért további, termé-

szetbarát erdőlátogatást támogató 

fejlesztésekre lát lehetőséget, amelyekről 

szívesen egyeztetünk az érintett önkor-

mányzatokkal is, mint például a Babafa-

liget kialakítása, madármegfigyelő lesek, 

a lovas, kerékpáros turizmust támogató 

infrastruktúra kialakítása.”

Szabó Réka Nikoletta

Az erdő helyén erdő lesz  
a Beliczay-szigeten
Az érdiek kedvelt rekreációs helye a Beliczay-sziget. Kutyások, 

kisgyerekesek, futók, kirándulók előszeretettel látogatják. A 

friss levegőre vágyók az utóbbi hónapokban tapasztalhatták, 

hogy rengeteg fát vágtak ki a szigeten. Ennek okáról Mészáros 

Pétert, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivőjét kérdeztük.

Véradás  
az ÉRD Arénában
2022. február 15-én, kedden 

13 és 18 óra között vér-

adást tart az Országos Vér-

ellátó Szolgálat és a Vörös-

kereszt területi szervezete 

az ÉRD Arénában (2030 

Érd, Velencei út 39–41.).

Itt adhatjuk le  
a használt sütőolajat
Az Érdligeti Általános Iskola 

mindkét telephelyére, a Túr 

utcai és a Diósdi úti létesít-

ményhez is kihelyeztek egy-

egy nyolcszáz literes használt 

sütőolajgyűjtő tartályt, melye-

ket a lakosság is használhat. 

M
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iss-Pál Zoltán tulajdonos 

elmesélte, a ház azért 

épült félgömbszerű, sok-

szögletű megoldással, mert így a 

leghatékonyabb a hőszigetelés. 

Nemcsak az épület miatt külön-

leges a telek, hanem az udvaron 

található számos olyan környe-

zettudatos eszköztől is, amellyel 

egyrészt az ökológiai lábnyomot 

csökkentik, másrészt hangulato-

sabbá varázsolják a kertet.

A korábban villamosmér-

nökként tevékenykedő Zoltán 

felesége hatására kezdett bele a 

különböző időjárással kapcsola-

tos kütyük telepítésébe. A telken 

számos napkollektor, napele-

mekből álló háztartási kiserőmű, 

meteorológiai állomás, kom-

poszt- és esővízgyűjtő is van, 

de a kert nemcsak a házaspár, 

hanem a madarak otthona is.

„A feleségem úgynevezett 

meteoropata, tehát folyamato-

san azt lesi, vajon mikor szárad-

nak ki a növényei, amiért nem 

volt elegendő csapadék. Napon-

ta többször megnézi, milyen a 

hőmérséklet, mennyi csapadék 

volt és így tovább” – részletezte 

Kiss-Pál Zoltán a telek legújabb 

fejlesztésének hátterét, hiszen 

nemrég egy olyan szélkakassal 

és szélerősségmérővel rendel-

kező meteorológiai állomást 

telepítettek, amelynek jelentése-

it az időkép.hu-n bárki bármi-

kor megtekintheti. Az állomás 

folyamatosan közöl adatokat a 

hőmérsékletről, páratartalom-

ról, szélerősségről, szélirányról, 

légnyomásról, csapadékról és 

annak intenzitásáról is. A QR-kód 

leolvasásával Ön is megtekint-

heti: 

„A csapadékmérő akkor 

igazán izgalmas, amikor havazik, 

mert ez csurgalékvizet mér, azaz 

csak akkor méri meg, ha elol-

vad a hó” – fejtette ki Kiss-Pál 

Zoltán, megjegyezve, a telken 

gyűjtik az esővizet, amivel – 

újrafelhasználva – locsolják a 

növényeket. De nem csak a vizet 

hasznosítják.

„Nyáron gyakorlatilag nem 

fogyasztunk egy köbcenti gázt 

sem. Egyszer kijött a gázművek 

munkatársa, aki csodálkozott, 

hogy nem pörög a gázóra. 

Mondtuk neki, hogy azért nem 

pörög, mert el van zárva a 

gázcsap, mert a napkollektorok 

termelik a meleg vizet” – em-

lékezett vissza Kiss-Pál Zoltán, 

hangsúlyozva, egy személynek 

már egy napkollektor is kitermeli 

az elegendő meleg vizet, egy 

napkollektor telepítése pedig 

néhány százezer forintba kerül, 

azaz viszonylag rövid idő, né-

hány év alatt megtérülő beruhá-

zásról van szó.

Elmondta azt is, két éve telepí-

tettek egy háztartási kis erőmű-

nek számító „napelemparkot” 

is, amely egész évben termeli az 

áramot – köszönhetően a telek 

magas, napos fekvésének is.

„Többet termelünk, mint 

amennyit fogyasztunk, tehát va-

lamennyit vissza is utal nekünk 

az elektromos művek” – húzta 

alá Kiss-Pál Zoltán, akinek becs-

lése szerint ennek köszönhetően 

öt-hat év alatt térül meg a nap-

elemparkba fektetett pénzük. 

„Onnantól kezdve már ingyen 

termeli az áramot” – jegyezte 

meg.

A tulajdonosok nem csak 

eszközökkel figyelnek oda 

környezetükre, létrehoztak egy 

konyhakertet is.

„A komposztáló hosszú évek 

óta itt van, és amikor nagy a 

fű, akkor azt ide tesszük, majd 

teszünk hozzá egy kis pétisót, 

amitől nagyon gyorsan kom-

poszt válik belőle” – magyaráz-

ta Kiss-Pál Zoltán. Különösen 

büszkék rá, hogy a paradicsom, 

paprika, uborka és hasonló zöld-

ségek-gyümölcsök mellett van 

füge-, som-, málna- és ribizlibok-

ruk is, de a telken több kisebb 

és nagyobb fa is helyet kapott, 

melyeket a ház állandó vendé-

gei, a madarak is előszeretettel 

használnak. 

Merthogy Kiss-Páléknál a kert 

madárbarát, melyet egyrészt az 

ablakokon található madárszi-

luettek, másrészt a hat madár-

etető, az itató, a fészkek és a 

műfecskefészkek is jeleznek. 

Bár utóbbi kapcsán a tulajdonos 

csalódottságát fejtette ki, mert 

még nem költöztek be a fecskék 

hozzájuk.

„A legkülönbözőbb madár-

kák jönnek ide. A kedvencem 

a meggy vágó, gyönyörű színes 

madár és kétezer kilométert re-

pül azért, hogy itt töltse a telet, 

és utána visszamenjen” – mesél-

te a kilencvenes évek óta Érden 

élő Kiss-Pál Zoltán, aki olyannyi-

ra megszerette a környezetet, 

hogy szóba sem került, hogy 

valaha is elköltözne.

„Egy valami biztos: mi innen 

sosem költözünk el, innen 

minket csak elüldözni lehet, de 

egyébként ez a mi birodalmunk, 

amit imádunk. Nagyon szere-

tünk Érden lakni, mert itt az idő-

járás is kiváló. Mi a tengerszint 

felett körülbelül kétszáz méter-

rel lakunk, és amikor a város-

központban köd van, itt akkor 

is tiszta a levegő, és így mindig 

jól érezzük magukat” – mondta 

Kiss-Pál Zoltán, akinek példáját 

érdemes követni, hiszen fele-

ségével több évtizede csinosít-

gatják otthonukat, és bár sokat 

kellett foglalkozniuk vele, mára 

már ökológiai lábnyomukat is 

jelentősen csökkentették, amely 

a mai, klímaválságtól sújtott 

világunkban különösen figyelem-

reméltó, de ahhoz, hogy a klíma-

változástól visszaperelhessük a 

természet gyémánt félkrajcárját, 

még sok ilyen ökoházra lenne 

szükség.

Domonkos Bálint

A szélkakas gyémánt félkrajcárja
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy házaspár, 

aki anno gondolt egy nagyot, és olyan telket vásá-

rolt Érden, amelyre Ybl-díjas tervező álmodott egy 

harminckét szögletű házat. Ahány szöglet, annyi 

ötlet, férj és feleség mára szinte önfenntartóvá 

kalapálta a kacsalábon forgó otthont.
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Az Érd TV ökoházról 

készült kisfilmjét  

a QR-kód leolvasásá-

val nézheti meg:
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Valami bűzlik Érden, ezt eddig is 

érezhettük. Látni is láthattuk a 

szisztematikusan felhalmozott 

bútorlapokat, furnérlemezeket, 

bontott ablakkereteket, OSB-

lapokat, raklapokat megszám-

lálhatatlanul sok ház udvarán, 

és nem nagy feladvány kitalálni, 

hogy ezek mivé lesznek a fűtési 

szezon végére. Az ÉrdKöVE 

Szmogszenzor aloldalán (amit a 

QR-kód leolvasásával érhet el)

október óta azt is követhetjük, 

hogyan alakulnak át a hulladék-

kupacok lebegő részecskékké, 

és fészkelik be magukat a váro-

sunkra ülő téli szmogba. 

Lássuk, mik ezek a részecs-

kék, és miért érdemelnek 

figyelmet. A légköri aeroszol-

részecskék emberi egészségre 

gyakorolt negatív hatásairól 

télen is, nyáron is hallhatunk 

eleget. Aeroszolnak a levegőt 

és az abban eloszló szilárd vagy 

cseppfolyós részecskék együt-

tesét nevezzük. Ezek lehetnek 

például szervetlen anyagok, 

spórák, pollenek, füst, korom, 

azbesztszálakpor stb. Veszé-

lyességük abban áll, hogy be-

lélegezzük őket, és ezt többek 

között attól függően tolerálja a 

szervezetünk, hogy mekkora a 

méretük, milyen a koncentráció-

juk és milyen anyagokból állnak. 

A légköri aeroszolrészecskék 

egy része természetes eredetű 

(pl. talaj- vagy vulkáni eredetű 

por, tengeri só, pollen stb.), 

más részük az életformánk 

velejárójaként keletkező (pl. 

ipari por, korom, kibocsátott 

gázok átalakulásainak terméke 

stb.) szilárd és folyadék halmaz-

állapotú részecskék rendszere. 

Az aeroszolrészecskék azután 

kerültek az érdeklődés közép-

pontjába, hogy számos egész-

ségügyi vizsgálat összefüggést 

mutatott a magas aeroszol-

koncentráció és a légzőszervi, 

szív- és érrendszeri, valamint a 

daganatos betegségek és halá-

lozások között. 

Miért volt 13 éve ilyenkor 

kiugróan sok trombózis?

Városunk levegőtisztaságára a 

legnagyobb veszélyt nyáron az 

ózon, a téli időszakban pedig 

azok az apró részecskék jelentik, 

amelyeket – pontatlanul – szálló 

pornak szokás nevezni. A szilárd 

részecskéket – kémiai összeté-

teltől függetlenül – az átmérőjük 

szerint csoportosítjuk. A 100 

mikrométernél (=a milliméter 

ezredrésze, jele: μm) kisebb 

szemcséket már belélegezzük, 

de ezek nagy része az orr- és a 

szájüregben megkötődik. A 10 

μm-nél kisebbek már túljutnak 

a garaton, a 4 mikron alattiak 

pedig bejutnak a tüdőbe is. A 

2,5 μm-nél kisebb szemcsék a 

legveszélyesebbek, mert felhal-

mozódnak a szervezetben. Az 

Érden fölszerelt hat mérőműszer 

is a 10 illetve a 2,5 mikrométer 

alatti részecskéket, azaz a PM10 

és a PM2,5 koncentrációit méri. 

Október óta már rendelkezésre 

áll egy olyan adatsor, amely akár 

következtetések levonására is 

alkalmas.

E célból megkerestük dr. Hor-

váth Lászlót, az MTA doktorát, 

akinek a meteorológia és a lég-

körkémia a szakterülete. Tetlák 

Örs alpolgármester őt kérte meg 

– aki egyébként maga is érdi 

lakos –, hogy segítsen az egye-

sület és a polgármesteri hivatal 

szakembereinek értelmezni a 

mérési eredményeket. 

A 10 mikro-

méternél 

nagyobb 

részecskék miatt 

kevésbé kell aggód-

ni, mivel ezek többé-

kevésbé ártalmatlan 

ásványi anyagokból 

állnak 

– magyarázza a kutató –, a 

finom részecskék sokkal veszé-

lyesebbek, mert a tüdőhörgőkig, 

tüdőhólyagocskáig is eljutnak, 

sőt a legapróbbak bekerülnek a 

véráramba, és akár trombózist is 

okozhatnak. Magyarországon hó-

napokban, esetenként években 

lehet mérni az ezzel összefüggő 

idő előtti elhalálozást. A PM2,5 

koncentráció nyáron jóval kisebb, 

mint télen. Ennek két oka van: 

télen elsősorban a fűtés okozza 

a növekedést, ráadásul ilyenkor 

alacsonyabb a légkörben az át-

kevert réteg vastagsága. Néhány 

száz vagy akár száz méter alatti 

magasságban terjed a légszeny-

nyeződés, míg nyáron akár 

kilométeres magasságban oszlik 

szét. Tehát télen magasabb a 

finom részecskék koncentrációja 

abban a tartományban, amelyet 

belélegzünk. Amikor az intenzív 

fűtés szennyező hatásához még 

a meteorológiai viszonyok is 

hozzáteszik a magukét, akkor 

előfordulhat olyan epizód – így 

nevezzük a kiugróan kedvezőtlen 

helyzeteket–, mint 2009 janu-

árjában az országra rátelepedő 

szmog. Akkor láthatóan megug-

rott a trombózisos esetek száma, 

hiszen a véráramba kerülő szeny-

nyező részecskék hozzájárulnak 

a rögképződéshez.”

Mire jók az érdi műszerek?

A PM2,5 mérésére kétféle mód-

szer szolgál. A professzionális 

műszerek tömeget mérnek. Mi-

vel ezek több tízmillió forintba 

kerülnek, mindössze 60 darab 

van belőlük Magyarországon. Az 

Érden felszerelt hat kézi műszer 

optikai módszerrel méri a szeny-

nyező részecskék tömegét.

„Ezek megfelelnek a célnak, 

de van két hátrányuk – folytat-

ja a kutató. – A 0,3 µm alatti 

részecskéket nem érzékelik, az 

aeroszol nedves tömegét vi-

szont hozzámérik a részecskéké-

hez. Amikor ugyanis a levegő 

relatív nedvességtartalma eléri 

a kb. 60%-ot, a víz kondenzáló-

dik ezeken a részecskéken, és 

megnöveli a tömegüket. Mivel 

megvan a matematikai módszer 

arra, hogy korrigáljuk ezeket a 

fals eredményeket, ez nem nagy 

probléma.”

Bonyolult kémiai eljárásokkal 

még azt is meg lehetne állapíta-

ni, ha nagyon akarnánk – tudtuk 

meg dr. Horváth Lászlótól –, 

hogy ezeknek az apró szennye-

ző részecskéknek hány száza-

léka fűtési, illetve közlekedési 

eredetű. Ennek vizsgálata nem 

is lenne érdektelen Érd eseté-

ben, hiszen ennek a szétterülő, 

családi házas kertvárosnak a 

levegőjét nemcsak a sok-sok 

füstokádó kémény mérgezi, 

hanem a forgalmas főútvonalak, 

valamint az a három autópálya, 

amely keresztülszeli.

Az októberben induló mé-

rési időszak áttekintése azért 

izgalmas, mert benne van az idei 

fűtési szezon egy része. A PM2,5 

koncentráció középértéke a vá-

ros teljes területére vonatkozó-

an január közepéig 14, a PM10-é 

pedig 26 µg/m³ körül volt – dr. 

Horváth László értékelése sze-

rint ez elég jó. (A határértékekre 

vonatkozóan lásd: keretes 1. 

írásunkat!) Városunkban gondot 

Végre kiderül,  
mennyire szennyezett 
Érd levegője

2021 októberében 

kezdtek működni 

azok a levegőtiszta-

ság-mérő szerkeze-

tek, amelyeket  

az Érdi Környezetvé-

dő és Városszépítő 

Egyesület és a pol-

gármesteri hivatal 

szereltetett föl öt 

óvodára, valamint 

egy önkormányzati 

épületre a városköz-

pontban. Így most 

már látjuk is, amit  

eddig csak szagol-

tunk.

A PM10 koncentrációra Ma-
gyarországon az érvényes napi 
határérték 50 µg/m³, az éves 
átlagérték pedig a 40 µg/m³,  
e felett már fokozott egészség-
ügyi kockázattal kell számolni. 
A kétféle határérték azzal függ 
össze, hogy nem mindegy, milyen 
hosszan van kitéve a szervezet 
a levegőszennyezésnek. A rövid 

ideig tartó nagyobb megterhelést 
az egészséges szervezet jobban 
bírja, mint a folyamatos magas 
terhelést. Nem így a krónikus 
betegségekkel élők, akiknél egy-
egy súlyosabb megterhelés akár 
végzetes is lehet (lásd: trombó-
zisveszély).

Az emberi szervezetre sokkal 
veszélyesebb PM2,5 koncent-
rációra Magyarországon nincs 
határérték. Jóindulatú megkö-
zelítéssel azért, mert a bármek-

kora is túl sok. A jelenlegi uniós 
„kitettségi” (expozíciós) határ-
érték – egy évre vonatkozóan 
25 µg/m³ – több mint a kétsze-
rese annak, amennyit az Egész-
ségügyi Világszervezet javasol. 
Amennyiben sikerülne PM10 
esetében 20, PM 2,5 esetében 
10 µg/m³ szintre csökkenteni a 
határértéket, a WHO becslései 
szerint 6-15%-kal csökkenne a 
levegőszennyezéssel összefüggő 
megbetegedés és halálozás.

A KEVÉS IS TÚL SOK
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leginkább a PM10 kiugró, 50–100 

µg/m³ közötti értékei jelenthet-

nek. Amikor a szenzorok által 

mért adatok ebben a tarto-

mányban mozognak, olyankor 

az adott városrész levegője az 

erősen szennyezett kategóriába 

kerülhet át.”

Így fűtünk

Kérdés, hogy vajon milyen 

gyakran mérnek olyan kiugró 

értékeket a műszerek, amelyek 

az emberi szervezet számára 

abban az időszakban nagy meg-

terhelést jelentenek? Aki február 

első napjaiban rápillantott a 

mérési adatokra, azt láthatta, 

igazuk volt azoknak, akik a múlt 

század elején az érdi telkeket 

úgy hirdették, hogy itt „svájci 

a levegő”. A tetszetős adatok 

magyarázata azonban egyszerű: 

viharos erősségű szél söpörte ki 

a füstöt a levegőből.

A műszerek mérési adatait 

kezdettől Hegymegi-Barakonyi 

Bálint, az ÉrdKöVE egyesület 

munkatársa kíséri figyelemmel, 

akinek Süle Zsolt – a polgár-

mesteri kabinet tagja – segített 

ezeket feldolgozni. Tájékoztatá-

suk szerint az általában alacsony 

szennyezettségi értékek kétféle 

módon emelkednek meg: van-

nak hirtelen kiugrások – ezek 

vélhetően azzal magyarázhatók, 

hogy egy-egy környékbeli lakó 

hazaért, és rádobott a tűzre 

ezt-azt –, illetve lassú és aztán 

szinten maradó időszakos emel-

kedések. Ez utóbbi leginkább a 

városközpont környékére jellem-

ző, és valószínűleg belejátszik a 

közlekedés okozta kibocsátás is. 

Ami a 

városré-

szek közti 

különbségeket illeti, 

a legtisztább Feny-

ves-Parkváros leve-

gője, a legszennye-

zettebb a 

városközpont és 

Ófalu, de nem sokkal 

jobb Érdliget sem.

„A műszerek pontszerű ered-

ményeket adnak, azonban minél 

kisebbek a finom részecskék, 

annál hosszabb az élettartamuk, 

és annál tovább maradnak a lég-

körben – teszi hozzá dr. Horváth 

László. – Egyes összetevőiket 

akár több ezer kilométerről is 

hozhatta a szél. Helyi, regionális 

és kontinentális hatások is köz-

rejátszanak tehát abban, hogy a 

mérőpontokon mit mutatnak a 

műszerek. Aggodalomra akkor 

lenne okunk, ha lesz 35 olyan 

nap az évben, amikor a PM10 

koncentráció túllépte a limitet. 

Az erősen szennyezett »epizó-

dok« azért veszélyesek, mert 

olyankor megnő a PM2,5 finom 

részecskék koncentrációja. Ha 

már rendelkezésre áll egy teljes 

évre vonatkozó adatsor, és ezen 

elvégeztük az említett matema-

tikai korrekciót, akkor már lehet 

arról kijelentést tenni, hogy 

vajon Érd a kevésbé, a közepe-

sen vagy az erősen szennyezett 

városok közé tartozik-e. Ennek 

megfelelően érdemes cselekvési 

tervet kidolgozni.” 

MIT LEHET TENNI A LEVEGŐ 

VÉDELMÉBEN?

Számos kutatás kimutatta, hogy 

télen az apró részecskék kon-

centrációjának megnövekedését 

legnagyobb részben a lakossági 

fűtés okozza, és azon ront a 

közlekedés és az ipari szennye-

zés. Tiszta száraz fa égetésekor 

is sok korom, kátrány, szén-

monoxid, szén-dioxid távozik a 

kéményen. Bármilyen jó han-

gulatot is varázsol tehát egy kan-

dalló a nappaliba, egészségügyi 

szempontból nem ajánlható. Ha 

még kezelt fa is kerül a tűzre, 

a festékek, ragasztók és egyéb 

vegyi anyagok égéstermékeivel 

súlyosan mérgező gázok sza-

badulnak fel. Aki tehát ilyesmit 

éget, elsősorban saját magát 

mérgezi, de a környezetét is.

A városvezetés elkötelezett 

abban, hogy tegyen a fűtési 

eredetű levegőszennyezés 

visszaszorításáért, akkor is, ha 

polgártársaink egy része nem 

ismeri fel a saját érdekeit. Mivel 

a hivatal látóterében vannak a 

rászorulók, és kérelem benyúj-

tása után vagy tűzifát kapnak, 

vagy – akinek van gázzal vagy 

árammal működő fűtőberende-

zése – rezsitámogatást, a prob-

léma csak kis részben szociális 

természetű.

A hatósági eszközöket az 

Orbán-kormány a járási kor-

mányhivatalokhoz delegálta. 

Így sem a polgármesteri hiva-

talnak, sem a jegyzőnek nincs 

ellenőrzési, intézkedési jogköre, 

és szankcionálni sem tud. Azon 

a kerekasztal-beszélgetésen 

azonban, amely a cikk meg-

születését inspirálta, sikerült 

néhány előremutató javaslatot is 

összegyűjteni. Ezeket most csak 

listázzuk, azonban időről időre 

vissza fogunk térni a részletekre.

• FELVILÁGOSÍTÁS

Dr. Palkó Zsolt klímavédelmi és 

zöld városfejlesztési biztos és 

Süle Zsolt régóta sürgeti, hogy 

még több fórumon folyamato-

san tájékoztatni kell az embe-

reket a hulladékkal fűtés súlyos 

egészségügyi veszélyeiről. 

(Utcai plakátokon, buszmeg-

állókban, a Városháza hirdető 

felületein, a közgyűlési közvetí-

téseken, a médiában stb.) 

• FŰTÉSTÁMOGATÁS, 

FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS

A szociális tűzifa-támogatás 

bővítése érdekében a város 

tárgyalást kezdeményez a Be-

liczay-szigeten gazdálkodó Pilisi 

Parkerdő Zrt. vezetőjével az ál-

taluk fel nem használt kitermelt 

fák hasznosításáról. Tetlák Örs 

alpolgármester fontosnak tartja, 

hogy a fafűtés kiváltása érdeké-

ben a város fűtéskorszerűsítést 

is tudjon támogatni. Legalább 

annyival, hogy az állami támo-

gatásra tudjanak pályázni az 

érdi emberek. „Erre lenne jó az 

a »zöld iroda«, amit már két éve 

szeretnék létrehozni – mondja 

–, csak egyelőre nincs rá pénze a 

városnak.” 

• KLÍMASEMLEGESSÉG

Tetlák Örs, Palkó Zsolt és Süle 

Zsolt is azon dolgozik, hogy Érd 

bekerüljön annak a 100 európai 

városnak a közösségében, amely 

missziójának tekinti, hogy elérje 

2030-ig a klímasemlegességet. 

Ennek érdekében Érd többek 

között a fűtéskorszerűsítésre 

és a kibocsátáscsökkentésre is 

komoly vállalásokat tett. A pá-

lyázaton a városvezetés október 

óta dolgozik külső szakemberek 

bevonásával, novemberben 

már a minisztériumi egyeztetés 

is megvolt. Magyarországon 

öt megyei jogú város adta be a 

jelentkezését, Érd mellett Pécs, 

Szeged, Miskolc, Nyíregyháza.

• ZÖLDSZÁM 

A HULLADÉKKAL FŰTÉS 

BEJELENTÉSÉRE

Jelenleg a lakosság a kormány-

hivatalnál tud bejelentést tenni, 

ha hulladékégetést tapasztal 

(jarasihivatal.erd@pest.gov.hu, 

Tel.: +36/23/504-100, -181, -182.) 

Többek között az intézkedések 

elmaradása miatt is érdemes 

lenne zöldszámot létrehozni Ér-

den, olyan munkatársakkal, akik 

a bejelentéseket hatékonyan 

tudják kezelni.

• HATÓSÁGOK KÖZTI 

EGYEZTETÉS

SZORGALMAZÁSA

December 9-én volt már egy 

megbeszélés, amelyet Csőzik 

László polgármester kezde-

ményezett, és meghívta rá a 

kormányhivatal, a katasztrófa-

védelem, a rendőrkapitányság, a 

városrendészet és a polgárőrség 

vezetőjét. „Valamennyi szer-

vezet a legmagasabb szinten 

képviseltette magát, kivéve a 

kormányhivatal – számolt be 

az eredményről Tetlák Örs. – A 

rendőrkapitány úr elmondta, 

hogy ha a 112-t hívják, és van 

mozgósítható járőr, ki fognak 

menni, és figyelmeztetik a ház 

tulajdonosát. A polgárőrség 

vezetője is megígérte ugyanezt, 

de sem a polgárőrség, sem a 

városrendészet nem jogosult 

bemenni az ingatlan területére, 

erre csak a katasztrófavéde-

lemnek meg a rendőrségnek 

van jogosultsága. A környezet-

védelmi hatósági jogköröket a 

kormányhivatalok kapták meg, 

csak éppen emberi és egyéb for-

rásokat nem kaptak a feladatok 

megoldására. Az egyeztetést 

újra megkíséreljük.” 

• ÁLLAMPOLGÁRI AKTIVITÁS 

SERKENTÉSE

A lakosság bevonásával lehet-

ne dokumentálni az udvaro-

kon felhalmozott hulladékot, 

figyelmeztetni a jogsértésre a 

tulajdonosokat, és tájékoztatni 

őket a hulladékkal fűtés súlyos 

következményeiről. A békés 

szomszédi viszony megőrzése 

érdekében ennek megoldásában 

civil kezdeményezések is tudná-

nak segíteni.

Mihalicz Csilla

Í G Y  F Ű T Ü N K  M I

Magyarország kormánya ellen 
uniós kötelezettségszegési 
eljárás van folyamatban a 
megengedettnél nagyobb 
levegőszennyezés miatt. A 
megfelelő intézkedések elma-
radása miatt az Unió akár több 
tízmilliárd forintos bírsággal 
is sújthatja tagállamait. Az 
Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség 2015-ös adatai 
szerint Magyarországon csak 
a PM2,5-részecskeszennyezés 
miatt évente 12 800 ember hal 
meg idő előtt.

BÍRSÁG IS VÁR RÁNK, 
HA NEM CSELEKSZÜNK



Bár a téli átigazolási időszakban 

hat játékost is igazolt, továbbra 

sem tud teljes kerettel kiállni 

az Érdi VSE, amelynek vezető-

edzője a Paksi FC II elleni bajnoki 

főpróbán még nyolc játékosra 

nem számíthatott.

A mérkőzés kifejezetten jó ira-

mot hozott, de eleinte a vendég 

paksiak voltak fölényben, és több 

nagy lehetőséget is kidolgoztak, 

melyeket nem tudtak értékesí-

teni. Aztán a félidő derekán az 

érdiek is közel álltak a vezetés 

megszerzéséhez, de Koós Gábor 

kihagyott ziccere után mégis a 

tolnaiak szerezték a mérkőzés 

első gólját, amikor egy bal oldali 

beadást Skripek Dávid pofozott 

az üresen tátongó kapuba.

A szünetig, bár az érdiek is 

egyre inkább belejöttek, helyze-

teikkel továbbra sem tudtak élni. 

Majd a fordulás után sem vál-

tozott a játék képe, és mindkét 

csapat több helyzetet kidolgo-

zott, de amíg az érdiek akciói 

rendre pontatlanul fejeződtek 

be, addig a túloldalon a hajrában 

egy jobb oldali beadást Volter 

Patrik juttatott a kapuba, beállít-

va ezzel a 2–0-s vendégsikert.

„Végre egy olyan csapatunk 

volt a pályán, amely tényleg 

gólra törően próbált játszani. 

Rengeteg helyzetünk volt, amik 

közül most egyet sem sikerült 

berúgni, de bízom benne, hogy 

tartalékoltunk ilyen szempont-

ból a hétvégi Puskás-meccsre, 

és bízom benne, hogy a helyzet-

kihasználásunk javulni fog” – 

értékelte a főpróbát Limperger 

Zsolt, az Érdi VSE vezetőedzője.

Az Érdi VSE legközelebb az NB 

III Nyugati csoportjának 21. for-

dulójában, február 13-án, vasár-

nap 14 órától a Puskás Akadémia 

FC II ellen lép pályára az Ercsi úti 

Sporttelepen.

Domonkos Bálint
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Jól kezdte a mérkőzést a vendég 

érdi együttes, amely már az első 

negyedben tetemes, 17 pontos 

előnybe került, megalapozva 

ezzel a jó folytatást is, hiszen 

a nagyszünetben már harminc 

ponttal, 50–20-ra vezettek.

A fordulás után sem állt le az 

érdi henger, és amíg a hazaiak 

csak hét pontot szereztek, addig 

a vendégek 30-at, majd a negye-

dik negyedet ismét tíz ponttal 

nyerték, így könnyed, 100–37-es 

idegenbeli győzelmet arattak.

„Jól kezdtük a meccset, ami 

megadta az alaphangot, ellenfe-

lünket pedig elbizonytalanította. 

A nagy különbségnél is komo-

lyan vettük a meccset, és fegyel-

mezetten játszottunk. Sikerült 

több taktikai elemet is gyako-

rolnunk főként védekezésben, 

ami jól működött, és könnyű 

kosarakat tudtunk belőle sze-

rezni. Jövő héten nehéz feladat 

vár ránk hazai pályán a harma-

dik helyezett TFSE ellen, ahol 

igyekszünk majd bravúrt elérni” 

– értékelt Valaczkay Gábor, a Gia 

Form-VMG DSE játékos-edzője.

Az érdiek február 13-án, vasár-

nap 16 órakor fogadják a TFSE-t 

a VMG tornacsarnokában.

D. B.

Száz pontig meg 
sem álltak
Hozta a kötelezőt, és 100–37-re győzte le a sereg-

hajtó HSE-t a férfi kosárlabda NB II Közép A-cso-

portjának 15. fordulójában a Gia Form-VMG DSE.
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Vereséggel hangolt  
a tavaszi rajtra az Érdi VSE

Védettségi igazolványhoz 

kötötték a tollaslabdázók idei 

diákolimpián való részvételét, 

ezért a megszokottnál jóval 

kevesebben, mindössze tizen-

egyen indultak az Érden rende-

zett dél-pesti fordulón, hiszen a 

többi versenyszámba nevezők 

automatikusan eljutottak a vár-

hatóan február 26-án, Cegléden 

rendezendő területi döntőre.

Az I. korcsoportos fiúknál 

ugyan csak Bojtár Áron és Bojtár 

Boldizsár indult, a felkészülés és 

a tapasztalatszerzés jegyében 

azért összecsaptak egymással, 

amely után Boldizsáré lett az 

arany-, Ároné az ezüstérem.

A III. korcsoportos fiúk kategó-

riáját három győzelemmel Dancs 

Olivér nyerte, az ezüstérmes 

Szajki Bence, illetve a két bronz-

érmes, Bojtár Samu és Boros 

Barnabás előtt.

A IV. korcsoportos fiúknál 

pedig Kovács Marcell nem talált 

legyőzőre, mögötte a második 

helyen Zsarnai Milán, a harma-

dikon Gál Hunor és Körmendi 

Gergely, a negyediken pedig 

Szobonya Bercel végzett, így 

egyedül utóbbi nem jutott auto-

matikusan tovább a területire, de 

első számú tartalékként még ő is 

reménykedhet.

Domonkos Bálint

Ők jutottak tovább  
a területire
Szombaton a Batthyány 

Sportiskolai Általános Is-

kolában rendezték meg 

a tollaslabdázók dél-pes-

ti diákolimpiáját, ahol az 

elmúlt évekkel ellentét-

ben jóval kevesebben, 

mindössze tizenegyen 

indultak három korcso-

portban.

I. korcsoport
fiúk: 1. Bojtár Boldizsár, 
2. Bojtár Áron
III. kcs.
fiúk. 1. Dancs Olivér, 2. Szajki 
Bence, 3. Bojtár Samu és Boros 
Barnabás
IV. kcs.
fiúk: 1. Kovács Marcell, 
2. Zsarnai Milán, 3. Gál Hunor 
és Körmendi Gergely, 
4. Szobonya Bercel

Eredmények, Dél-Pesti 
Tollaslabda Diákolimpia, 
Batthyány sportiskola, Érd

Érdi VSE–Paksi FC II 0–2 (0–1)
Érdi VSE: Kertész F. – Szabó 
R., Gubacsi, Csiszár, Petre-
zselyem – Pallagi – Révész, 
Hunya, Koós, Kertész B. – Kürti
Csereként pályára léptek: Gera 
D., Fügedi, Somogyi D.
Vezetőedző: Limperger Zsolt

Felkészülési mérkőzés

Sok helyzetet hozó mérkőzésen nem lőtte el a pus-

kaporát az Érdi VSE, amely a téli felkészülés utolsó 

edzőmeccsén 2–0-s vereséget szenvedett a Paksi 

FC második csapatától.
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Az Érdi VSE három tollaslabdá-

zója, Kőrösi Ágnes mellett Ágai 

Zsombor és Kis-Kasza Miklós vett 

részt a pécsi ob-n, ahol Kőrösi 

egyéniben, illetve Kis-Kaszá-

val vegyes párosban indult, de 

utóbbi Ágai Zsomborral a fiú 

párosoknál is ütőt ragadott, míg 

Ágai Tóth-Kuthy Kingával vegyes 

párosozott.

Kőrösi Ágnes második kiemelt-

ként várta az országos bajnoksá-

got egyéniben, melyet – miután 

ellenfele, Mészáros Petra nem 

jelent meg – a nyolcaddöntőben 

kezdett meg a pécsi Mészáros 

Míra ellen, akit könnyedén győ-

zött le 21:3, 21:3-ra. Az elődöntő-

ben a szintén Multi Alarm SE-s 

Gonda Daniella következett, 

akivel fordulatos mérkőzést 

játszott, de végül 21:18, 11:21, 

21:18-as vereséget szenvedett, így 

bronzérmet szerzett.

Vegyes párosban nem volt 

szerencséje a sorsolásnál Kőrösi 

és Kis-Kasza párosának, hiszen 

rögtön az első fordulóban a Hor-

váth Kristóf–Sándorházi Vivien 

kettőssel kellett farkasszemet 

nézniük, akiket bár megszoron-

gattak, de a pécsi páros 21:16, 

25:23-ra jobbnak bizonyult, és 

később sem talált legyőzőre.

Ágai Zsombor a ceglédi Tóth-

Kuthy Kingával indult vegyes 

párosban, de ők is háromszettes 

meccsen kaptak ki Elek Marcell 

és Mészáros Petra kettősétől.

A fiú párosoknál bár Ágai és 

Kis-Kasza duója a nyolcaddöntő-

ben még 2:1-re legyőzte a pécsi 

Mesterházy Milán–Palkovics 

Péter párost, de a következő 

fordulóban a Tisza TSE kettő-

se, Pápai Balázs és Pápai Bálint 

mindkét szettet 21:12-re nyerve 

győzött 2:0-ra.

Domonkos Bálint

Bronzérmes lett  
az érdi tollasos
Az elődöntőben szenvedett háromszettes vere-

séget a házigazda Multi Alarm SE versenyzőjétől, 

Gonda Daniellától a Pécsen rendezett felnőtt tol-

laslabda országos bajnokságon az Érdi VSE váloga-

tottja, Kőrösi Ágnes, aki így harmadik helyen zárta 

az országos bajnokságot.

Tisztelt Közgyűlés!
2019. október 13-án nyertem el a 3. sz. választóinak bizalmát. 
A mostani a második képviselői beszámolóm, de választóim 
folyamatosan nyomon követhetik munkámat mind a közös-
ségi oldalakon, mind pedig az Érd Médiacentrum különböző 
felületein is. 

Sajnos, a mögöttünk álló 12 hónap sem volt mentes a Co-
vid-19 okozta nehézségektől, hisz előző beszámolóm készíté-
sekor sem tudott a Közgyűlés ülésezni, és ez egészen 2021. 
június végéig így is maradt. Ezért csupán 5 Közgyűlés lett 
összehívva ebben az időszakban, melyeket élőben követhet-
tek, és tudósítások is születtek minden esetben.

Az ÉKFI-hez és a Városüzemeltetéshez ebben a 12 hónapban 
is több mint 30 ügyben kezdeményeztem intézkedést, ezeket lentebb foglalom össze. 
Ezekhez minden esetben hozzátartozik az utánkövetés, esetenként további intézkedés 
kérése.

Az alábbi ügyekben sikerült látható eredményt elérnem:

» 2020-ban kezdődött, de 2021 tavaszán készült el a Túzok utca teljes javítása mint-
egy 800 méter hosszan, így már aszfaltozott út vezet a Bíbic utcától egészen a Zámori 
útig. Ez utóbbi kereszteződést pedig majd a Zámori út teljes felújításakor fogja ismét 
megnyitni a NIF Zrt. Az átadás után a forgalmi rend is megváltozott, hiszen majdnem 
mindegyik kereszteződés egyenrangúvá vált, így a forgalmi rend megváltozására figyel-
meztető táblákat is ki kellett helyezni.

» A gépjármű-közlekedés biztonságát javítja már két helyszínen is összesen három 
darab kültéri közlekedési tükör: kettő a Bölömbika–Bíbic utcák kereszteződésében, egy 
pedig a Pelikán–Vadlúd utca kereszteződésében. Mindkét helyszínen javult ezáltal a 
kereszteződések beláthatósága.

» Novemberben kezdődött a munka, és már használható, de utójavítások még várhatók 
a kb. 700 méter hosszú Vöcsök utcában is, mely ezzel a ciklusom alatti második újon-
nan aszfaltozott utca lett a választókerületben.

» Ugyancsak nagy előrelépés történt a Bíbic utca elején a volt gyakorlókert területén, 
ahol az MLSZ pályázatán még korábban elnyert ovifocipálya került kialakításra, meg-
adva ezzel az első lökést a terület revitalzációja és rehabilitációja irányába. A street 
workout park, játszótér, közösségi tér és pihenőpark kialakítása a következő évek lehe-
tőségeitől függ, de továbbra sem adtam fel azt a célomat, hogy ez a mostani képviselői 
ciklusomban megvalósuljon.

» A gyakorlókert közvetlen szomszédságában található, a Bíbic–Varjú utcákat összekö-
tő vasúti aluljáró is megújult, street art stílusban került fel 10 madár képe, köszönhetően 
Wolf Katalinnak a Szepes Gyula Művelődési Központ vezetőjének és az érdi iskolák 
diákjainak, valamint legfőképp az idei Street Art győztesének, Varga Lászlónak köszön-
hetően.

Kritikus és sok éve ígért beruházás a Vadlúd utca–Zámori (Sóskúti) utak kereszteződé-
sének rekonstrukciója, írtam tavaly. Ugyan még nem vonultak fel a munkagépek sem itt, 
sem a projekt másik végénél, a Fehérvári–Zámori utak kereszteződésénél, de mindkét 
beruházásra kiírták már a közbeszerzést, remélhetőleg tavaszra megköttetnek a szük-
séges szerződések, és a munkák is megkezdődnek. Ennyire közel még sohasem állt a 
megvalósuláshoz a Zámori út teljes felújítása!

Választókerületemet továbbra is rendszeresen (átlag 2-3 hetente) körbejárom, a feltárt 
problémákat a megfelelő helyen mindig jeleztem, az ÉKFI-től mindig gyors megoldást 
kaptam. 

A korábban felsoroltakon kívül néhány konkrét ügyet, eseményt emelnék még ki 
csupán abból a több tucatból, melyben személyesen közreműködtem az elmúlt egy 
évben:

» Majd’ mindegyik murvás utca kapcsán szükség volt karbantartásra, gréderezésre.
» A nyár során felmerült (majd őszre megoldódott) hulladékszállítási problémák idején 
igyekeztem az ideális (és lehetőség szerint gyors) megoldást elősegíteni, gyorsítani a 
kommunikációt az ÉTH és az ingatlantulajdonosok között.
» Több alkalommal kellett sürgős intézkedést kérnem csapadékvíz okozta kárelhárítás 
miatt a Túzok utcában, a Csíz utcában és a Vöcsök utcában, de mindegyik esetben 
gyorsan és szakszerűen intézkedett az ÉKFI, akiknek ezúton is köszönöm az együttmű-
ködést.
» Sikerült végre kijavítani a Szent István út–Deák Ferenc utca kereszteződésében a 
csatornafedelet, mely áthajtáskor még több utcával távolabb is zavaróan hangos volt, 
szinte lehetetlenné téve ezzel a pihenést a környék lakói számára.

Mivel megszokhatták már tőlem, hogy őszintén beszélek arról is, amit (még) nem si-
került megoldani, de mindegyiken rajta tartom a figyelmemet, nem hagyom elúszni az 
ügyeket. Ez az idei beszámolómban sincs másképp:

» A Vadlúd utca tárnoki oldalán lévő szeméthegy továbbra is csúfítja a képet, rágcsá-
lóknak is otthont adva. Ha visszaolvassák a tavalyi beszámolómat, akkor is írtam, hogy 
rendkívül összetett ügyről van szó, amelyre ráadásul nem is Érd tud megoldást találni. 
Azonban annyi előrelépés történt az ügyben, hogy a NAV Pest megyei Igazgatósága 
Végrehajtási Osztály  „...meghatározott végrehajtási cselekmény elvégzésére irányuló 
eljárást folytat a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészség-
ügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya, mint behajtást kérő hatóság által 2021. április 
30-án küldött …… megkeresése alapján.” Ez mindenképp új, 2021-es fejlemény a sok 
éve húzódó ügyben, és ebből a rövid idézetből is látszik, hogy a Járási Hivatal három 
főosztályát is megjárta az ügy, mire a végrehajtást kérték. Mindenképp biztató és opti-
mizmusra okot adó jel, hogy a körülmények tisztázása után az Adóhivatal veszi kézbe 
a végrehajtást, mely nem újabb anyagi jellegű bírság kiszabása lesz, hanem a szemét 
eltüntetése a kötelezett költségére.

» Ugyancsak nincs még megoldás a Sasvárosi rendelőhöz telepítendő bankomat 
kérdésére, mellyel kapcsolatban Simó Károly képviselőtársammal közösen próbálunk 
megoldást, újabb alternatív helyszínt javasolni. Sajnos több műszaki akadály merült fel 
(egyik sem a város részéről), melyet nem lehet az adott helyen megoldani.
Természetesen, ahogy korábban is, most is részt vettem a városi rendezvényeken, 
megemlékezéseken, díjátadókon, jótékonysági eseményeken, krízisidőszakban az 
ételosztásban, közterületeinken szemétszedési akcióban, a Sport Bizottság elnökeként 
pedig a városi civil szervezetek és sportegyesületek egyes rendezvényein, sportesemé-
nyein.

Októberben Szűcs Gábor alpolgármesterrel és Dózsa Lajossal a Kós Károly Technikum 
igazgatójával, valamint Szczerba Rolanddal az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével testvérvárosi látogatást tettem Lubaczowban, ahol a két város tanintézményei 
közötti együttműködés fejlesztése volt a két nap témája.

Képviselőként, illetve frakcióvezetőként néhány alkalommal adtam nyilatkozatot az Érd 
TV-nek, az ÉRD FM-nek, a Buda Környéki TV-nek, választóim pedig akár e-mailben, 
akár telefonon vagy egyéb csatornán mindig elértek, választ kérdéseikre minden eset-
ben rövid határidőn belül tudtam adni.

A jövőben hasonló intenzitással kívánom képviselői munkámat végezni, ehhez kérem 
választóim további bizalmát, a Közgyűléstől pedig beszámolóm elfogadását!

Érd, 2021. december 7.
Lengyel Péter

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 Lengyel Péter (Szövetség Érdért), a 3. 
választókerület képviselője folytatja.
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APRÓHIRDETÉS
EGÉSZSÉG

FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 

VÁLLALOM garanciával. Házhoz me-

gyek! Hívjon bizalommal!  

Telefon: 06/20 980 3957 (378/2021)

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 9246 43/2022)

SZOLGÁLTATÁS

KIHELYEZETT ANGOL NYELVOK-

TATÁS CÉGEK SZÁMÁRA Érden és 

környékén. Tapasztalt, nyelvi területen 

tanult oktató, üzleti angol, nyelvvizsgá-

ra felkészítés. Telefon: 06/20 624 8433

 58/2022)

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORS SZOLGÁ-

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

elzáró szerelés. Fürdőszobák teljes 

körű felújítása burkolással.  

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

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)

EGYÉB

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)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-

PÁRT, motorkerékpárt, retró tárgyakat 

vásárolok. borbelyimre69@gmail.com.  

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

(
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 e-maill: mpluszb@gmail.com

Műanyag nyílászárók, 
redőny és szúnyogháló

57% kedvezmény

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

(34/2022)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (
9

/2
0

2
2

)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (
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HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 
ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

(36/2022)

Ha örökbe fogadná a képen látható 

kutyusokat 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

Zocke

Kedves, 3 év körüli, nagy termetű, ivar-

talanított szuka kutyus. Vidám, játékos, 

foglalkozásigényes. Stabil kerítéssel 

rendelkező kertes házba ajánljuk.

Rex

Félénk, de idővel oldódó, 2 év körüli, 

közepes testű kan kutyus. Eddigi éle-

tében sok törődésben nem volt része, 

ezért türelmes gazdinak ajánlott.

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. 

MARDO SZÉNHIDRÁTCSÖKKENTETT 
GLUTÉNMENTES FRISS PÉKÁRU MINDEN 

NAP AZ ÉRDI STOPSHOP SPARBAN. 
A HOZZÁADOTT CUKORTÓL MENTES 

GRANOLÁKAT IS KERESD A KENYEREK 
ALATT AZ ÁLLVÁNYON!

(55/2022)

(53/2022)

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján 

Pályázati Csoport, 

PÁLYÁZATI REFERENS
munkakör betöltésére állást hirdet. 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz a Modern Városok Program projektjeinek bonyolításában, új pályázatok 
előkészítésében, benyújtásában. Közreműködik a pályázati dokumentáció összeállítá-
sában. A pályázatok megvalósítása tekintetében szakmai segítséget nyújt a megvaló-
sítók munkájához, folyamatosan ellenőrzi a határidők és a költségkeret betartását. A 

pályázatokról nyilvántartást vezet, teljesíti az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat. 
Közreműködik a pályázatok megvalósítása során keletkező pénzügyi dokumentumok 

kezelésében.
Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 

Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
                        

A munkakör betöltésének feltételei:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
•  Felsőoktatásban szerzett gazda-

ságtudományi, jogi, közszolgálati, 
pénzügyi vagy műszaki végzett-
ség,

• Felhasználói szintű MS Office 
irodai alkalmazások

A felvételnél előnyt jelent:
• Önkormányzati költségvetési 

szervnél szerzett tapasztalat,
• Pályázati munka ismerete, min. 2 

év gyakorlat (uniós és/vagy hazai 
források)

Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegol-

dás, 
•  Dinamikus, önálló munkavégzés, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség 

Benyújtandó iratok, igazolások:
•  szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló okira-

tok másolata 
• motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 02. 17.

A jelentkezés határideje: 2022. 02. 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Martin Norbert nyújt, 
a 06-23-522-342-es telefonszámon. 
A jelentkezés benyújtásának módja: 

e-mailben a szemelyzeti@erd.hu e-mail-címre
       Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a 14/ERD-1130-6/2022. iktatószámot, 

valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens 
Elbírálás határideje: 2022. 02. 16.

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje: 
 www.erd.hu – 2022. 01. 28.

Érdi Újság – 2022.
facebook – 2022. 01. 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkaszerződés feltétele a három hónapnál nem régebbi Mt-s hatósági erkölcsi 

bizonyítvány. 
A munkaszerződés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

(57/2022)

Kobak

Barátságos, 10 hónap körüli, közepes 

testű, mozgékony kan kutyus, főként 

kutyás tapasztalattal rendelkező csa-

ládnak ajánljuk.

Ábránd

2 év körüli, németjuhász jellegű, barát-

ságos természetű, érdeklődő, játékos, 

ivartalanított szuka kutyus. Kertes 

házba költözne szívesen.

Loli

3 év körüli, nagytestű, ivartalanított 

szuka. Embercentrikus, inkább egye-

düli kedvencnek ajánljuk. Kertes házba 

költözne szívesen.

Carl

8 hónap körüli, közepes termetű, 

barátságos, élénk, mozgékony kutyus, 

még nevelést igényel. Ivartalanítva 

vihető el.
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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 14. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 255 HERENDI PÉTER RÉGI ÚJ KÉPEK KOLTA 

GALÉRIA
10:00 7 nap
10:25 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Für Anikó, Jászai Mari-díjas színésznő, 

érdemes művész
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd 7
14:20 Sztárportré 337. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 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  

– kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Vác- Érd
21:15 Partizán tv – Interjú Veiszer Alindával 
 a hazai médiaviszonyokról és 
 az online tartalomgyártásról
22:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:00 Mondjuk a magunkét
23:00 Párbeszéd
00:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

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

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

AKADÉMIA FC II.
22:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:35 Film- Erózió, (1991), 
 R.: Surányi András
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglalóó

Február 16. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv-Overnight
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:40 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
12:35 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

14:30 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Vác- Érd
16:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
16:50 Monda és valóság határán
17:20 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora 
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Film – Nem tudom, halljátok-e 

ti is (2019), dokumentumfilm, 
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:55 Mondjuk a magunkét
21:05 Partizán Tv – Zacher: Nem lesz szem-

léletváltás a drogokkal kapcsolatban, 
amíg az én generációm itt van 

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

Február 17. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND
 255 HERENDI PÉTER RÉGI  

ÚJ KÉPEK KOLTA GALÉRIA
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz-Kertek alatt 

zenekar
10:55 Képújság
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff – sportmagazin
13:00 Eötvös 10 online – Elérhető kultúra 

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

14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz-Overnight
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Turnébusz-Overnight
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:05 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
20:20 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Érd- Mosonmagyaróvár
20:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:10 Film-Film... (2000), 
0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Február 18. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet 
 139 HULLAN ZSUZSA AZ ENYÉSZET 

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

érdemes művész, Pinceklub extra
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15   Mondjuk a magunkét
13:00 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
 Érdi VSE-PUSKÁS AKADÉMIA FC II.
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
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00  A kajakozásban nőttem fel 

(2019) portréfilm, R.: Babiczky László
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:00 Partizán tv – Modellszakma: 

kizsákmányolás vagy kitörési lehetőség? 
Monoszkóp Sütő Enikővel és Axente 
Vanessával

21:20 Film -Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm, r.: Surányi András 
23:05 Érdi történetek
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Február 19. SZOMBAT
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Monda és valóság határán
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:35 Monda és valóság határán
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 139 HULLAN ZSUZSA AZ ENYÉSZET 

SZÉPSÉGE
16:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
18:50 Esti Mese  
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35  Film – Nekem már egy hét 

után  honvágyam van... (2018), 
portréfilm, Rendező: Babiczky László

21:50 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991),  

rendező: Surányi András
00:00 7 nap

Február 20. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
10:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Budaörs- Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:25 Hit és Lélek ism.
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
15:25 Negyedik negyed
15:45 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NB I  Budaörs- Érd
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese  
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:30 Playoff - sportmagazin
20:35  Film - A kajakozásban nőttem 

fel (2019)
21:30 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

AZ ELKÖVETKEZENDŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

Február 11-én, pénteken 17 órától Fecskefészek készítő 

családi délutánt rendeznek a Szepes Gyula Művelő-

dési Központban Hubert Kinga keramikussal. Amit 

szükséges hozni: egy nyújtófa, egy régi konyharuha, 

lepedő vagy vászon darab. A fészkek égetés után 

hazavihetőek. A foglalkozás ára: 2000 Ft. Előzetes 

regisztráció szükséges a szilvasi.dora@szepesmk.hu 

email címen. 

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. 

Február 13-án, vasárnap 15 és 20 óra között Bálint és 

Valentin napi utolsó korizásra hívja az érdieket a Sze-

pes Gyula Művelődési Központ, a főtéren található 

jégpályához. Valentin napi dekoráció, zene, fotózás, 

korizás és jó hangulat várja az érdeklődőket.

Február 13-án, vasárnap 15 órakor az Éjjel az Orfeum-

ban című zenés kabarét mutatják be a Parkvárosi 

Közösségi Házban.

Február 15-én, kedden a kisgyermekes anyukák kipró-

bálhatják a Parkvárosi Közösségi Házban a Bukfenc já-

tékos babatornát. A torna 1-3 éves gyermekek részére 

pedagógus vezetésével, sok mondókával, dallal, 

hangszerekkel, speciális mozgásfejlesztő eszközökkel 

zajlik. A foglalkozást keddenként 9 órakor tartják. 

(Érdeklődni Marosi Editnél, a +36 20 933 82 72-es 

telefonszámon lehet.)

Február 15-én, kedden 17 órától Lehoczki Zsuzsanna 

muzeológus, helytörténész tart előadást a Magyar 

Földrajzi Múzeumban „A pestistől a COVID-ig – járvá-

nyos megbetegedések Érden a XVIII.-XXI. században 

címmel.

Február 16-án, szerdán 9 óra 30-kor a Ringató foglalko-

zást is érdemes kipróbálni a Szepes Gyula Művelődési 

Központban.  A foglalkozások az óvoda előtti korosz-

tálynak szólnak, néhány hónapos kortól három éves 

korig, heti rendszerességgel. (Érdeklődni Bauerné 

Tóth Katalinnál, a +36 20 343 03 93-as telefonszámon 

lehet)

Február 16-án, 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 20 559 79 79)

Február 17-én, csütörtökön 9.30-10.15-ig  a Szepes Gyula 

Művelődési Központban,18-án pénteken 10.00-

10.45-ig a  Parkvárosi Közösségi Házban Pamacsoló 

pamacska foglalkozást tartanak. Ez egy kis létszámú, 

komplex fejlesztő foglalkozás 1-3 éves gyermekeknek, 

ahol a szülővel közös élményt szerezve festhetnek, 

gyurmázhatnak, ragaszthatnak, alkothatnak a kicsik, 

miközben játékosan fejlődnek. A foglakozásokat min-

den héten megtartják. (Bejelentkezés és érdeklődés: 

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

Február 19-én, szombaton 16 órakor a Parkvárosi 

Közösségi Házban Fények, árnyak, színek címmel 

nyílik kiállítás Kovács Juditnak, az APS Studió tagjának 

fotóiból. A kiállítást megnyitja Abonyi Maya, az APS 

Studió vezetője. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Gordiuszi csomó

– Holnaptól hegedűóra helyett 

járhatsz karatézni, Csabika!
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Szabály: a számsudoku szerinti 

 Szerkesztette: Kurusa József
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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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