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Mindent az újraélesztésről
Február 19-én, szombaton rosszul lett egy idős férfi 

Érden, az utcán. Az újraélesztési protokollról és a 

defibrillátor jelentőségéről a mentős szakápolói 

gyakorlattal is rendelkező Gregus László képviselő-

vel beszélgettünk.

CIKKÜNK A 7. OLDALON

2022. március 1. 

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 9. szám

8. OLDAL 9. OLDAL

Érdliget
Bezárt a Takarékszövetkezet, elnép-

telenedett az Osváth cukrászda és 

étterem, a telek pedig továbbra is 

üres. De meddig?

6. OLDAL

Tiszta ügy
A havi vérzés és minden, ami hozzá  

kapcsolódik, sokak számára még mindig 

tabunak számít. Ezen szeretnének vál-

toztatni Érden egy városi programmal.

Felhívás
Március 1-től a Fácán köz, illetve 

a környező utcák forgalmi rendje 

megváltozik. A részletek kiderülnek 

cikkünkből.

Itt a 2022-es költségvetés
Érd idén sem dúskál sem a saját, sem az állami 

forrásokban. Ahogy Csőzik László fogalmazott a 

többórás költségvetési vitát követően: a város tud 

fejlődni, előre lépni, de hatalmas fegyelemmel, 

türelemmel és alázattal kell végezni a városüzemel-

tetést és -gazdálkodást.

CIKKÜNK A 2–3. OLDALON

Kis érdi ovimutyik
Az Átlátszó cikksorozatának köszönhetően sorra 

esnek ki a csontvázak a fideszes városvezetés hát-

rahagyott örökségéből. Sorra kerülnek elő ördögi 

részletek arról, hogyan zajlottak, és mibe kerültek 

ezek A projektek az érdi polgároknak.

CIKKÜNK A 3–4. OLDALON

Érdi szolidaritás 

A Városháza előtti téren Csőzik László polgármester február 

25-én, péntek délelőtt felvonta az ukrán nemzeti lobogót. „Ad-

dig lobogjon a főtéren a zászló, amíg tartanak a harcok, és amíg 

emberek milliói vannak veszélyben” – mondta a városvezető.

 CIKKÜNK AZ 5. OLDALON

Ukrajnával
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Hirdessen a megújult Érdi Újságban  
és az Érd Médiacentrum többi felüle tén: 
az ÉrdFM 101.3-on és az Érd TV-ben, 
valamint a ÉrdMost-on!
Hirdetésfelvétel: Érd Médiacentrum. 2030 Érd, Diósdi út 
14. (Bejárat a Mária utca felől.) Személyesen: hétfőn 9–13 
óráig, vagy munkaidőben telefonon: +36/23 330 156 vagy 
+36/20 911 6813 (Rátky Zsuzsa) • e-mail: hirdetes@
erdmediacentrum.hu
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„A 2020-as költségvetési év óta 

gyakorlatilag módszeresen, rész-

ben tudatosan, részben a Covid-

járvány hatására érnek minket 

a restrikciók, tehát hátrányos 

helyzetben vagyunk kénytele-

nek kormányozni a város hajóját. 

Mindenképpen jóval hátrányo-

sabb a helyzet ahhoz képest, 

mint az utolsó békeévben volt. 

Nagyon sokszor elmondtam 

ebben a teremben, most csak a 

rend kedvéért citálom, hogy az 

elmúlt 10 évben minden áldott 

évben kaptunk legalább 700 mil-

lió forint működési támogatást, 

ettől a 20-as, a 21-es és a 22-es 

évben elestünk. Nagyon komoly 

döntés a kormány részéről, hogy 

nem azt nézi, ebben a városban 

hány gyerek van, milyen szegény 

az önkormányzat, milyenek az 

infrastrukturális körülmények, 

hanem azt, hogy milyen színe 

van a polgármesternek és a 

testületnek. Úgy gondolom, ez 

ebben a döntésben manifesztá-

lódik leginkább.

Ha lenne miből 

Érd alapvető infrastrukturális 

állapota elképesztően rossz, 

mondhatni katasztrofális. Évtize-

des hiányokat próbálunk meg 

felszámolni azzal, hogy járdát, 

utat próbálunk építeni, burkolni, 

aszfaltozni. Elvették az önkor-

mányzatoktól a gépjárműadót, 

ami ma legalább 350-400 millió 

forint lenne a gépjármű-üzem-

bentartók száma alapján. Ez az 

adónem az, ami leginkább alkal-

mas arra, hogy az önkormány-

zat rendezze az utak állapotát, 

hiszen azok fizetik meg ezt az 

adót, akik igénybe veszik az 

infrastruktúrát. Ez a tétel körül-

belül annyi, amennyit egy évben 

tudunk költeni a szegényes 

költségvetésünk mellett az érdi 

utcák aszfaltozására. Ez most 

kiesett, tehát más forrásokból 

kellett megoldanunk. Nagyon 

hiányzik a gépjárműadó, és én 

nagyon bízom benne, hogy az új 

kormány visszaadja.(…)

A következő ilyen hatalmas 

nagy tétel vagy jogcím, a helyi 

iparűzési adó megfelezése, ami 

jó a kkv-knak, természetesen, 

hiszen egy százalékot kell teljesí-

teniük csak a 2 százalék helyett, 

de minket iszonyú rosszul érint, 

hiszen az érdi vállalkozásoknak 

– ha szigorúan nézzük – a 98 

százaléka kis- és középvállalko-

zásnak számít, ami brutálisan 

nagy szám. Majdnem azt jelenti, 

hogy elvileg papíron a bevéte-

lünk fele kiesik.

Ami bejött

Tavaly 777 millió forintot kap-

tunk mindennek a kompen-

zációjára, de idén ez az igény 

valószínűleg jó másfél milliárd 

forint lesz. Ezt részben kom-

penzálja az, hogy az adóalanyok 

száma jelentősen bővült, mert 

városunkba nagyon sok, dön-

tően fiatal család költözött, és 

ezzel nagyon sok vállalkozás is 

érkezett Érdre. 7700-ról 125 00 

fölé ment a helyi vállalkozások 

száma, ami brutálisan jó adat, 

ha úgy nézem. Az innen befolyó 

bevételeknek volt köszönhető, 

hogy ősszel nem álltunk fejre, és 

hogy sikerült forrásokat allokál-

ni arra, hogy folytatódhasson 

a burkolási program, illetve pár 

járdaépítést is meg tudtunk 

valósítani. Ezt köszönjük az 

új lakosoknak. És most nem 

beszélek arról a problémáról, 

hogy a beözönlő fiatal családok 

milyen hatást gyakorolnak az 

infra struktúrára, az intézményel-

látottság gyenge fokára, mert ez 

egy másik történet, de egyéb-

ként erről is fontos beszélnünk.

Úgy éljük meg ezt az egészet, 

mintha az ember megszerezte 

volna a kvalifikációt arra, hogy 

induljon az olimpián 5000 

méteres távon, de aztán az tör-

ténik, hogy a rajttáblát kirúgják 

alóla, beleengednek a lábába 

egy-két golyót, és biztatják, na 

indulás, futás! Persze az ember 

a füttykoncert meg a fújjolások 

ellenére is megy előre, próbál-

ja lefutni a távot, de hát irtó 

nehéz így dolgozni. Rendkívül 

nehéz így teljesíteni a választási 

ígéreteket, hogy ha megfoszt-

ják az embert annak lehetősé-

gétől, hogy forrásokhoz jusson. 

(…)

Lássuk a számokat!

Nézzünk rá egy kicsit a számok-

ra. A főösszeg tekintetében 

radikális a változás, tehát ha a 

tavalyi adatokat megnézitek, 

akkor 57 milliárdról 35,2 milli-

árdra csökken a költségveté-

sünk főösszege. (…) Van még 

nekünk tavalyról egy működési 

maradványunk, hiszen a 777 

millió forint felhasználása csak 

a második félévtől kezdődhe-

tett, és ennek az évnek az első 

félévére összpontosul a marad-

vány felhasználása. De ezeket 

– hangsúlyozom – nem lehet 

másra elkölteni. Hiába vannak 

ott olyan pántlikázott milliárdok, 

amelyek fejlesztési célokat szol-

gálnak, vagy esetleg elkülönített 

számlákon hevernek, azokat 

nem tudja a város az alapvető 

működésre fordítani.

Mindenki tudja, hogy az egek-

be szökött az infláció Magyar-

országon, éves viszonylatban 

2022-re 5-7 százalékot jósolnak. 

Mi is e szerint állítottuk össze a 

költségvetési rendeletet. Ez nyil-

vánvalóan olyan hatást gyakorol 

a kiadási előirányzatokra, hogy 

a beszerzett szolgáltatások 

ára növekszik, jóval magasabb. 

Nőnek a dologi kiadások árai is: 

irodaszer, karbantartás, infor-

matika tartozik ebbe a körbe. A 

pénzügyi iroda javaslatát megfo-

gadtuk, képeztünk egy céltarta-

lékot. Ha nagyon meglódulna az 

infláció, és nem tudnánk győzni, 

akkor rendelkezésre áll egy 30 

milliós szám ennek az ellensú-

lyozására.

A másik inflációval összefüggő 

nagyon komoly tétel az ener-

giaár-emelkedés hatása. Amikor 

ez tavaly ősszel bekövetkezett, 

azonnal elkezdtünk intézkedni, 

hogy átálljunk, ahol csak lehet, 

az egyetemes szolgáltatási 

szerződésekre. Ez sok esetben 

eredményre vezetett, például 

a közvilágítás ügyében tudtunk 

lépni. Más helyeken viszont 

akadályokba ütközött. Voltak 

olyan korábban megkötött nagy 

szerződések, amelyek piacról 

szerezték be az energiát, voltak 

olyan szerződések, amelyek 

határozott időre szóltak, voltak 

ezekben kapacitáslekötések 

is. Ezekből szabadulni, ezekből 

kijönni csak úgy lehetett volna, 

ha jelentős összeget fizet az 

önkormányzat, tehát egész egy-

szerűen sehogy sem jött volna ki 

a matek. Így néhány szerződés 

esetében sajnos az egyetemes 

szolgáltatásra való átállás nem 

sikerült. És ezekben olyan jelen-

tős helyek is benne vannak, mint 

például az uszoda. 

A soron következő harmadik, 

sajátos 2022-es probléma a 

minimálbér, illetve a garantált 

bérminimum megemelése volt 

200 és 260 ezer forintra. Ez is 

jelentős kihívások elé állította 

az önkormányzatot, mert ugyan 

ezen a jogcímen érkezett több-

letnormatíva-támogatás, ám ez 

messze nem elegendő a teljes 

költség fedezésére. Azt látni kell, 

hogy az állam a polgármesteri 

hivatal működését körülbelül 

fele arányban finanszírozza meg. 

(…)

Ami pozitívum, az a kulturális 

ágazati pótlék, ami segítséget 

jelentett természetesen, tehát 

ez az óvodák, a bölcsődék ese-

tében mindenképpen előrelépés. 

(…)

Adnánk többet,  

ha volna miből

Adóbevételek. Biztos elő fog 

jönni a vitában, hogy miért ennyi, 

miért annyi, miért nem több, mi-

ért terveztük be 2,3-ra, noha ta-

valy közel 2,7 milliárd forint volt 

a helyi iparűzésiadó-bevétel? 

Muszáj látnia mindenkinek, hogy 

a befizetett adóelőlegekből 

horribilis költségeket kell majd 

visszafizetni azoknak a vállal-

kozásoknak, akik ezeket tavaly 

márciusban és szeptemberben 

előre befizették. Lényegében 

azért, mert ugye ők az azt meg-

előző év tényadataiból indulnak 

ki. (…) Olyan helyzettel állunk 

szemben, hogy körülbelül 428 

millió forintot hiába fizettek be 

a kasszába, vissza kell fizetnünk 

a vállalkozásoknak. (…)

A mindenkori költségveté-

seinkre jó ideje igaz, és ez így 

volt a T. Mészáros-időszakban 

is, hogy az optimális működés-

re vetített hiányt a hivatal és 

az önkormányzat működési 

támogatások feltüntetésével 

próbálja megoldani, feloldani. A 

2019-es évben 1,9 milliárd forin-

tot állított be a város, melyből 

realizálódott a már említett 700 

millió. De mindig ott volt ez a bő 

1-1,5 milliárdos rés. Az embernek 

az az igénye, hogy ezt a várost 

normálisan tudja működtetni, 

azzal jár, hogy a költségvetés-

nek az előirányzott kiadási olda-

lán megpróbálja „normálisan” 

szerepeltetni a tételeket. (…)

Ilyenek az út- és járdaépítések, 

illetve az ezekre vonatkozó ter-

vezések, a biztonságos közleke-

dés feltételeinek megteremtése. 

De szó van itt ebben a körben 

V I T A K U L T Ú R A

Parázs vita  
a 2022-es  
költségvetés 
tárgyalásakor
Érd idén sem dúskál sem a saját, sem az állami 

forrásokban. Ahogy Csőzik László fogalmazott a 

többórás költségvetési vitát követően: a város tud 

fejlődni, előre lépni, de hatalmas fegyelemmel, tü-

relemmel és alázattal kell végezni a városüzemelte-

tést és -gazdálkodást. Cikkünk bő két harmadában 

a polgármester vitaindítójából közlünk részleteket, 

majd vázoljuk az ellenzék reakcióját. Csőzik László

Simó Károly
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tanulmánytervek elkészítéséről, 

terveztetésről is. (…) 

Vízelvezetési feladatok úgy-

szintén, csapadékvíz-gazdálko-

dás körébe tartozó beruházások, 

vagy a környezetszennyezés 

csökkentése. (…) És hát a 

rengeteg civil jellegű, meg sport 

és kulturális jellegű támogatás, 

amelyeknek a mértékét, intenzi-

tását nem szeretné senki ebből 

a székből csökkenteni. Tehát 

adnánk mi többet is, ha volna 

miből.

Ezekre a felsorolt feladatokra 

nem vagy nem olyan mértékben 

kapunk központi költségvetési 

támogatást, mint szükségünk 

volna rá, tehát ezekből a feladat-

finanszírozási támogatásokból 

beruházásokra és fejlesztésekre 

abszolút nem futja. Ebben a 

városban például ezért van ilyen 

magas építményadó. Nem tudja 

az ember azt a vágyát kiélni meg 

teljesíteni, hogy az állampolgárok 

válláról ezt a terhet levegye. Lát-

játok a költségvetés szerkezetét, 

13 éve ott szerepel az építmény-

adónak most már lassan inkább a 

1,5 milliárdhoz közelítő mértéke, 

képzeljétek el, hogyha ez nem 

lenne, nem tudna működni a 

város! (…) 

A teljes intézményhálóza-

tunk 9,1 milliárd forintba kerül 

(a rendelő nélkül), ebből 6,7 

milliárd forintot finanszíroz az 

állam, a fennmaradó 2,4 milliárd 

forintot nekünk kell hozzáten-

nünk. Ha a saját bevételeinket 

nézem, gyakorlatilag majdnem 

az összes tétel elmegy erre. 

Ehhez még hozzájárul, hogy 

minden ágazatban kellett a bé-

reket emelni, rendezni, ha nem 

tettük volna, akkor folytatódott 

volna az értékes munkavállalók 

elvándorlása, a kormányhiva-

tal és a központi közigazgatás 

magasabb bérei, a piaci szféra 

magasabb bérei miatt. Óvodá-

inknál jelentős vonzerőt jelent a 

környező gazdag önkormányza-

tok hívó szava, ahol most már 40 

ezer a támogatás, de mondjuk 

egy Budaörs meg egy Törökbá-

lint 50-60 ezreket is tud adni. És 

20 ezer forintos fizetéskülönbsé-

gért már otthagyják az óvónők 

a várost. Tehát nagyon nehéz 

ezeknek egyszerre eleget tenni.

Tetézi még a gondjainkat, 

hogy két tételben visszafizetési, 

illetve fizetési kötelezettségünk 

van, amelyek kormányhivatali és 

pénzügyminisztériumi határo-

zatokon alapulnak. Az egyiknek 

sajnos már eleget tettünk, ez a 

General-Invest Bau-féle 70 millió 

forintnak a kifizetése. Ezt be-

nyelte a város. Ebből 43 millió fo-

rintot kellett az érdi adófizetők 

pénzéből kifizetni, elképzelhető, 

hogy ez a folyamat nem áll meg 

itt. A másik a Műszer Automati-

ka ügye. A Műszer Automatika 

uszkve 430 millió forint, ebből 

a rendkívüli, pénzügyminisz-

tériumi támogatás 126 millió 

– egyelőre. Természetesen ez a 

lobbifolyamat folytatódik, és 

szeretnénk, ha erre jönne kor-

mányzati támogatás, ugyanis én 

nem vagyok hajlandó a város, te-

hát az érdi adófizetők pénzéből 

ezt a terhes örökséget állni. Úgy 

gondolom, nem érdemlik meg 

az érdiek, hogy erre kötelezzük 

őket, mert annak a pénznek sok-

kal jobb helye lenne egy csomó 

más helyen.

Következtetések

Az esszencia az, hogy ennek a 

költségvetésnek a balanszát to-

vábbra is a működési támogatás 

biztosítja, amelyet a kormánytól 

várunk. Tavaly benyújtottam a 

4 milliárdos igényt, mondanom 

sem kell, ez semmilyen pozitív 

fogadtatásban nem részesült. 

Kétszer kaptunk pénzt, egyszer, 

amikor majdnem csődbe ment 

a város, 85 milliót, aztán 126 

milliót, pántlikázva, és kaptunk 

777 milliót. Tehát ezek jöttek be, 

és még annyi segítség ugye volt, 

hogy a többlet-adóbevételek 

finanszírozták a hiányt.

A kiadási előirányzatok mód-

szeres csökkentése erre a szint-

re eredményezi azt a helyzetet, 

hogy kijöttünk, de óriási nehéz-

ségek árán. Olyan nehézségek 

árán, hogy az első 8 hónapban 

beruházást, felújítást, fejlesztést 

legjobb szándékunk ellenére 

sem tudtunk megvalósítani. 

Nagyon bízom abban, hogyha 

más nem, akkor a kormányvál-

tás segíthet ezen az állapoton, 

és a kivéreztetett ellenzéki 

önkormányzatok rögtön a kor-

mányváltást követően megkap-

ják azt az egyszeri dózist, amire 

szükségünk van, amit a megyei 

jogú fideszes városok meg-

kaptak 2020 karácsonyán. Ha 

azt nem vették volna el tőlünk, 

ha nem fosztották volna meg 

Érdet, az érdi lakosokat és az 

érdi fideszes szavazókat is ettől 

az összegtől, akkor sokkal jobb 

lett volna az összkép, sokkal 

több fejlesztést tudtunk volna 

megvalósítani. 

(…)

Mikor fogunk tudni ezzel 

szakítani? Az egy jó kérdés. Én 

azt hiszem, hogy Godot-ra várni 

könnyebb, mint arra, hogy az 

érdi helyi iparűzésiadó-bevéte-

lek hirtelen elérik azt a körülbe-

lüli 8-10 milliárdos szintet, amire 

ennek a városnak szüksége van. 

Egyre inkább azt látom, hogy 

egy komolyabb államháztartási, 

önkormányzati finanszírozási 

reform tudja csak a gondjainkat, 

bajainkat csökkenteni. Ennek 

így soha nem lesz vége. A város 

lakossága nő, az intézményeket 

működtetni kell, építeni kell, és 

ez tetemes költség. Ha építünk 

egy új birkózócsarnokot, akkor 

az hirtelen egy 50 millió forintos 

kiadási előirányzat, ami eddig 

nem volt. Ha építünk egy új 

uszodát, akkor hiába lesz három 

a városban, gyakorlatilag szem-

benézünk azzal a helyzettel, 

hogy csak kettőre van pénzünk. 

Vagy ott vannak a Papi földek: 

a 2 milliárdos beruházásának a 

fenntartási költségei valójában, 

ha azt akarjuk, hogy ez tisztes-

ségesen nézzen ki, hogy egy 

gondozott park benyomását 

keltse, hogy megteljen élettel 

úgy, ahogyan azt alkotói egykor 

megálmodták, ez mai áron 100 

millió forintos fenntartói műkö-

dési költséget jelentene. De hát 

nincs miből. És még folytathat-

nám, de megállok, mert még két 

órát tudnék beszélni, de nem 

akarom untatni a nagyérdeműt.”

Ellenzéki ellenvetések

Mindezek után parázs vita 

alakult ki a városvezetés és az 

ellenzéki képviselők között. 

Simó Károly Fidesz–KDNP-frak-

cióvezető szerint a városvezetés 

részéről semmittevés, másra 

mutogatás, magyarázkodás 

jellemezte az elmúlt két évet, és 

a polgármester mindenkit hibáz-

tat, épp csak az időjárást nem. 

Simó Károly szerint nem igaz az, 

hogy a kormány kivérezteti az 

önkormányzatokat, szerintük 

jelentősen több pénzből tud 

gazdálkodni a város most, mint 

az előző városvezetés utolsó két 

éve alatt. Az iparűzésiadó-bevé-

tel pedig nem csökkent, hanem 

növekedett, az állami támogatá-

sok is időben érkeztek.

T. Mészáros András volt pol-

gármester (Fidesz–KDNP) azt 

szorgalmazta, hogy mihamarább 

telepítsék be a gazdaságfejlesz-

tési övezetet, mert ez jelentheti a 

kiutat Érd számára, nem pedig az, 

hogy a városvezetés a kormány-

nyal veszekszik. Azt ő is elismerte, 

hogy a normatívanövelés politiká-

ját támogatni kell, hogy kiszámít-

ható legyen az állami normatíva 

mértéke. Csőzik László a vitában 

elmondta: kérdéses, hogy az em-

berek támogatnák-e, ha ebben 

a kertvárosban a Duna-menti 

területek, szántók ipari felhasz-

nálásra kerülnének, vagy inkább 

az lenne a megoldás, hogy az 

iparűzési adó helyett a személyi 

jövedelemadó egy része marad-

jon a településeknél. 

T. Mészáros András úgy 

vélekedett: lehet úgy fejleszte-

ni a várost, hogy a természeti 

környezetet ne terheljék, ám a 

gazdasági bevételek növeked-

jenek. 

A költségvetést végül többórás 

vita után bocsátották szavazásra. 

A keresetkiegészítéssel kapcso-

latos előterjesztéseket egyhan-

gúlag, magát a költségvetést tíz 

igen, hat nem, két tartózkodás 

mellett fogadta el a testület.

 

Emelkedő juttatások

 A város intézményeinél dolgo-

zóknak jó hír, hogy változnak az 

önkormányzat, illetve a város 

intézményeinél dolgozók jut-

tatásai: az óvodapedagógusok 

minősítési pótléka idén havi 40 

ezer forint/fő, az egyéb óvodai 

dolgozók részére biztosított 

pótlék havi 10 ezer forint/fő, a 

bölcsődei egységesen havi 10 

ezer forint fejenként, míg az 

ÉKFI dolgozói havi 55-55 ezer 

forintot kapnak. Cafeteriajutta-

tást minden intézmény minden 

dolgozójára egységesen bruttó 

évi 120 ezer forint összegben 

biztosít a fenntartó.

Tudni kell azt is, hogy az állami 

finanszírozás nem fedezi az 

önkormányzati dolgozók bérren-

dezését.

erdmost.hu

A fejekben mára kialakult egy 

olyan érzet, mintha minden olyan 

beruházás költsége, amelyet 

állami – főleg amelyet uniós for-

rásból finanszíroztak, elvesztette 

volna közpénz jellegét. Hogy 

mennyire nem, abból leckét kap-

tunk, amikor a Pénzügyminisz-

térium 2020 júliusában 70 millió 

forint visszafizetésére kötelezte 

Érd önkormányzatát a Kincses 

Óvoda Fácán tagóvodájának 

2017-es felújítására kiírt közbe-

szerzési eljárásban talált törvény-

telenségek miatt. A beruházás 

100% uniós támogatásból készült 

el, összesen 278 (áfával 353) 

millió forintból, a büntetés tehát 

a megítélt támogatás negyede. 

Az Átlátszó újságírójának, Kis 

Zoltánnak közérdekű adatigény-

lése nyomán az is kiderült, hogy 

némelyik óvodaberuházásra kiírt 

közbeszerzésnek erősen hiányos 

a dokumentációja: kideríthe-

tetlen például, miért egy olyan 

cég nyert el egymás után két 

beruházást is – 272 és 175 millió 

forint értékben –, amelynek nem 

volt a munka elvégzéséhez se 

képessége, se tapasztalata, se 

embere. Mivel az érdi óvoda-

építés közbeszerzési kiírásaira 

többnyire ugyanattól a néhány 

vállalkozótól kért ajánlatot a fide-

szes városvezetés, a szekrényből 

még várhatóan kieső csontvázak 

számára lassan készíthetjük elő 

a tömegsírt. Most egyelőre a 

két – Átlátszó által – feltárt ügyet 

foglaljuk össze: cikkünk első 

ré szében a Kincses Óvoda Fácán 

tagóvodájának, a második rész-

ben a Szivárvány Óvoda Napsu-

gár tagóvodájának közbeszerzé-

sének történetét rekonstruáljuk.

(Folytatás a 4. oldalon)

S A J T P A P Í R

Kis érdi ovimutyik
Az Átlátszó cikksorozatának köszönhetően sor-

ra esnek ki a csontvázak a fideszes városvezetés 

hátrahagyott örökségéből. A volt polgármester 

és – vagyonnyilatkozatában hazudozó – alpolgár-

mestere ma is büszkén sorolja sikereik közé az 

óvodaberuházásokat. Sorra kerülnek elő azonban 

ördögi részletek arról, hogyan zajlottak, és mibe 

kerültek ezek az egyébként állami és uniós finan-

szírozású projektek az érdi polgároknak.

A közgyűlés további részleteiről

a QR-kód leolvasásával tájéko-

zódhat.

T. Mészáros András
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(Folytatás a 3. oldalról)

Egyszeregyből elégtelen

A súlyos visszaéléseket nem 

az ármányos ellenzék piszkálta 

meg, hanem az Európai Uni-

ós Támogatásokat Auditáló 

Főigazgatóság (EUTAF) kezd-

te ellenőrizni a közbeszerzés 

dokumentációját 2019 januárjá-

ban. Majd áprilisban arra kérte a 

Közbeszerzési Hatóság elnökét, 

hogy hivatalból indítson eljárást 

a feltárt visszásságok miatt. 

A vizsgálat nyomán született 

határozat láttán az a kérdés 

tolul föl az olvasóban: hogyan 

gondolhatta az előző városve-

zetés, hogy ebből nem lesz baj? 

Nem volt T. Mészáros Andrásnak 

olyan szakembere, aki ismerte 

volna a közbeszerzések jogi 

feltételrendszerét? Volt, ellen-

jegyzése ott is van a dokumen-

tumokon. Mégis, a városunkat 

két cikluson át irányító politikai 

garnitúra településfejlesztési 

teljesítménye az első szűrőn 

sem ment át – úgy járt, akár egy 

csekély képességű nebuló az 

egyszereggyel. A másik lehet-

séges magyarázat, hogy a volt 

polgármester azt gondolta, majd 

a párttársak kihúzzák a csator-

nából –, és talán, ha nincs váltás, 

így is történt volna. Első körben 

egyébként a vétkesek „olcsón” 

megúszták: a hatóság az érdi 

önkormányzatot kétmillió forint-

ra, a beruházást végző nyertes 

vállalkozást és alvállalkozóját 

egy-egy millió forintra bírságol-

ta. Csakhogy a történet itt nem 

ért véget.

Lássuk először a jogi környe-

zetet! A közbeszerzési eljárás 

legfontosabb feltétele az átlát-

hatóság. A jogszabály szerint 

„a közbeszerzési eljárásban az 

ajánlatkérő köteles biztosítani, 

a gazdasági szereplő pedig 

tiszteletben tartani a verseny 

tisztaságát, átláthatóságát és 

nyilvánosságát”.

Nos, ha valami nem volt rend-

ben az érdi közbeszerzésekkel, 

hát az éppen ez a három elvá-

rás. Csőzik László polgármester 

nemrég feltöltött a közösségi ol-

dalára egy értelmezhetetlen kéz-

jegyekkel ellátott „sajtpapírt”: 

ez volt hivatott „átláthatóan” 

dokumentálni azoknak a cégek-

nek a listáját, amelyeket – nem 

tudni milyen alapon – a Napsugár 

tagóvodai beruházás ajánlattéte-

lére meghívott az előző önkor-

mányzat. Az Átlátszó közérdekű 

adatigénylésére azt válaszolta a 

nemrég távozott jegyző, hogy az 

öt meghívott cég kiválasztását 

„piackutatás” előzte meg, de a 

városházán nincs erre vonatkozó 

dokumentáció.

Benézték

A közbeszerzés alapfeltételeiről 

azt kell tudni, hogy a vonatkozó 

jogszabály talán a legtöbbet 

adjusztált szöveg a magyar jog-

ban – aligha véletlenül. Éppen az 

akkoriban nyilvánosságra jutott 

korrupciós ügyek miatt, 2017 

januárjától is változott. Az érdi 

beruházásokra vonatkozóan 

az alábbi két módosításnak van 

jelentősége: a 300 millió forint 

alatti építési beruházásokra nem 

kell ugyan nyilvános pályázatot 

meghirdetni, viszont legalább öt 

céget meg kell hívni ajánlattétel-

re. Az érdi óvodaberuházásokon 

tehát csak az indulhatott, akit 

T. Mészáros András és „óvo-

daügyi” alpolgármestere, Bács 

István meghívott.

A Fácán tagóvodai beruhá-

záshoz lehetőség volt „uniós 

értékhatár alatti hirdetmény 

és tárgyalás nélküli közbeszer-

zési eljárás” lefolytatására, az 

ajánlattételre 14 naptári nap állt 

rendelkezésre. Figyelemre mél-

tó, hogy az ajánlatok elbírálásá-

ról szóló kötelezően feltöltendő 

összegzés kitöltetlen rubrikákkal 

van tele – Makranczi Ádám köz-

beszerzési szaktanácsadó jegyzi 

–, a dokumentumban nincs adat 

az érvénytelen ajánlatot tett cé-

gekről, sem elutasításuk indoka-

iról. A pályázatra egyébként az 

alábbi cégeket hívták meg: Buki 

Group Kft., Extra House Kft., Mi-

mico Invest Kft., General-Invest 

Bau Kft., RO&MI VILL Kft..

Történetünkben az utóbbi két 

cég játszik főszerepet, végül 

ezek tettek eleget a meghívás-

nak. A RO&MI VILL Kft. ajánlatát 

alapból érvénytelenítette, hogy 

„benézte” – és hatmillió (!) fo-

rinttal túllépte – az uniós érték-

határt. Így – mit tesz Isten – egy 

legény maradt a gáton. A feltöl-

tött „összegzésben” a nyertes 

ajánlatot tevő General-Invest 

Bau Kft. kiválasztásának indoka-

ként a „legjobb ár-érték arány” 

szerepel. Amikor tehát T. Mé-

száros András volt polgármester 

az Átlátszó megkeresésére azt 

írta, hogy „a pályázat elbírálása 

során nem történt szabálytalan-

ság”, részben igazat mondott: 

a meghívott résztvevők közül 

ez egyetlen alkalmas ajánlatot 

választották ki. Hozzátesszük, a 

meghívás tekintetében már nem 

is ló- de elefántláb kandikál ki: 

a villanyszereléssel foglalkozó 

RO&MI VILL Kft. fénykorában is 

csupán két főt alkalmazott, így 

esélye sem lett volna a beruhá-

zást megvalósítani. Csakhogy 

azért mégis beleült a tutiba.

Nem ő, csak az apukája

Bár a jogszabály előírja, a doku-

mentáció nem nevez meg be-

vonni tervezett alvállalkozókat. 

A nyertes ajánlatból azonban ki-

derül, hogy a General-Invert Bau 

vesztes „riválisával” számolt, 

mint alvállalkozóval. Megint csak 

fölmerül a kérdés, hogy ez a csi-

pet csapat kit nézett hülyének, 

mert ha valamit nem lehet, hát 

ezt: alvállalkozóként alkalmazni 

a vesztes ajánlattevőt. Ezt hívják 

tiltott kartellezésnek.

A bírósági határozat szerint a 

General-Invest által benyújtott 

ajánlati nyilatkozat a szerződés 

teljesítéséhez „a villanyszerelési 

munkák körében N.M.-t jelölte 

meg alvállalkozóként, akinek 

címe 2440 Százhalombatta, 

Szabadság u. 1/a”. Az uniós 

vizsgáló szerv (EUTAF) 2019. 

január 28-án megkérdezte T. 

Mészáros Andrástól, hogy a 

General-Invest által megjelölt és 

villanyszerelési munkára bevonni 

kívánt alvállalkozó – N.M., címe 

2440 Százhalombatta, Szabadság 

u. 1/a – „cseréje milyen okból 

vált indokolttá”, tekintettel arra, 

hogy az alvállalkozókról szóló 

nyilatkozat a RO&MI VILL Kft.-t 

– címe 2440 Százhalombatta, 

Szabadság út 1/a - jelöli meg 

alvállalkozóként? A polgármester 

a kérdésre a következő választ 

adta: „Ennek a cserének legin-

kább cégszervezési és céggaz-

dálkodási okai voltak, tekintettel 

arra, hogy N.M. egyéni vállalkozó 

édesapja N.R.-nak (RO&MI VILL 

Kft.), így a két vállalkozó adóügyi 

és gazdálkodási tevékenységük 

optimalizálása érdekében történt 

a csere.” Lefordítjuk: azért nem 

a vesztes ajánlattevő lett az 

alvállalkozó, mert az már tényleg 

gáz lett volna, helyette inkább az 

apukáját fogadtuk be.

Csoda-e, ha a Közbeszerzési 

Hatóság ezek után „a vállalko-

zások közötti megállapodások 

gyanúja miatt” – értsd: kartelle-

zés – eljárást kezdeményezett, 

majd a pénzügyminisztérium 

illetékes hatósága pénzbünte-

tés megfizetésére kötelezte az 

önkormányzatot? 

Kérdezheti az olvasó, miért 

olyan nagy bűn a kartellezés? Nos 

azért, mert „a konkrét ügytől el-

vonatkoztatva ilyenkor tipikusan 

azt történik a háttérben – írja 

az Átlátszó újságírója –, hogy az 

egyik ajánlattevő szándékosan 

olyan »lebutított« pályázattal 

áll elő, ami nem nyerhet. Ez-

után az előre kiszemelt nyertes 

alvállalkozóként mégis bevonja 

és bevételhez juttatja az előre 

eltervezetten vesztes céget.” 

Mindez lehetőséget ad arra, 

hogy jelentősen túlárazzák a 

beruházást, megágyazva ezzel a 

korrupciónak.

Jogos-e, ha a jelenlegi polgár-

mester, Csőzik László azt írta a 

közbeszerzésben érintett két 

cég képviselőinek: „A beruházás 

nyeresége az önök által képvi-

selt cégeknél csapódott le. Úgy 

tartom, a visszatérítésért is az 

önök cégeinek kell jótállniuk.” 

8 év alatt  

700 milliós nyereség

Óh, de hol van már a tavalyi hó! 

Az Átlátszó újságírója a nyertes 

vállalkozásról az alábbiakat 

derítette ki:

A kivitelezést végző General-

Invest Bau Kft. a közbeszerzési 

adatbázis szerint tizenhat pályá-

zatban nyert el összesen nettó 

1,5 milliárd forint értékű meg-

bízást az érdi önkormányzattól 

(egyszer az önkormányzat által 

alapított Érdi Városfejlesztési és 

Szolgáltató Kft.-től) 2011–2019 kö-

zött. Továbbá közel 270 millió fo-

rintnyi összegben szerződött két 

év alatt a tankerületi központtal 

is. Az Érden 700 milliós adózott 

nyereséget realizált cég az adat-

bázis szerint Érden kívül akkori-

ban nem is nyert közbeszerzési 

eljárást. Székhelye akkor még 

egy falusias ház volt a Velencei 

úton – ahová még két másik cég 

volt bejegyezve –, majd Százha-

lombattára tette át a székhelyét. 

A General-Invest Bau Kft. tulajdo-

nosa Steierlein Zoltán testvére, 

Steierlein Balázs helyére lépett 

a cég vezetésében. Ez azért 

lényeges, mert Steierlein Balázs 

2015-ben feleségül vette Bács 

István alpolgármester testvérét. 

Vagyis a cég tulajdonosa Bács 

István sógorának a testvére. Az 

olvasó eldöntheti, vajon minden-

nek köze lehetett-e ahhoz, hogy 

a város óvodaberuházásaihoz 

kapcsolódó közbeszerzéseket 

– melyek „gazdája” Bács István 

alpolgármester volt – rendre a 

General-Invest Bau nyerte?

Az óvodai mutyik nyomán rá 

vetült gyanút a volt alpolgármes-

ter a közösségi oldalán így pró-

bálta hárítani: „Nem korrupció 

volt, hanem egy súlyos hanyag-

ság, amelyben az egyik vétkest 

(?) megbüntették. Nyilvánvalóan 

lehetne kármegosztást kérni a 

másik felelőstől, hiszen ezért van 

felelősségbiztosítása. A-ra (értsd: 

T. Mészáros Andrásra) mutogatni 

és igaztalanul vádaskodni viszont 

nem célravezető megoldás. De 

legalább olyan cuki.”

Az Érden oly sikeres cégháló 

további szálainak és az óvodafel-

újítások rejtelmeinek bogozását 

következő számunkban folytatjuk.

Mihalicz Csilla
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T. Mészáros András volt fideszes 
polgármesternek az alábbi kérdé-
seket tettük föl a Fácán tagóvoda 
közbeszerzésére vonatkozóan:

1. A Kincses óvoda Fácán 
tagóvodájának közbeszerzése 
esetében miért hagyta jóvá az 
önkormányzat 2017 februárjában, 
hogy a fővállalkozó General-Invest 
Bau a rivális ajánlattevőt (RO&MI 
Vill Kft.) alvállalkozóként vonja be 
az óvodaépítésbe, annak ellenére, 

hogy ezt tiltja a törvény? Az a vá-
lasz nem képzelhető el, hogy erről 
Ön nem tudott, hiszen az  Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazga-
tóság kérdésére azt válaszolta:

„Ennek a cserének leginkább 
cégszervezési és céggazdálko-
dási okai voltak, tekintettel arra, 
hogy N.M. egyéni vállalkozó 
édesapja N.R.-nak (RO&MI VILL 
Kft.), így a két vállalkozó adóügyi 
és gazdálkodási tevékenységük 
optimalizálása érdekében történt 
a csere.” 

2. Tudott-e arról, hogy a 
General-Invest Bau – amely sorra 
nyerte a meghívásos közbeszer-
zési eljárásokat Érden – tulajdo-
nosa szegről-végről rokona Bács 
Istvánnak?

3. Felelősnek érzi-e magát azért, 
hogy a fenti cégek összefonódásai 
miatti feltárt szabálytalanságok 
nyomán a városnak sok millió 
forintot kell visszafizetnie?

Lapzártánkig a kérdezett nem 
reagált, de korlátlan ideig kíván-
csian várjuk a válaszait.

HOGYAN TÖRTÉNHETETT?

Az a bizonyos sajtpapír

T. Mészáros András

Bács István

F
O

T
Ó

K
: 

B
A

L
O

G
H

 A
L

E
X



5 2 0 2 2 .  m á r c i u s  1 .  |

A kommunizmus áldoza-

taira emlékeztünk feb-

ruár 25-én. Csőzik László 

polgármester elhelyezte 

az önkormányzat koszo-

rúját az '56-osok terén. 

Alább a beszédéből idé-

zünk fel pár részletet.

„Célunk az emlékezés mellett 

az, hogy intő jelként tekintsünk 

ezekre: akinek egy ideológia vagy 

párt érdeke fontosabb embertár-

sánál, annak minden erőnkkel, 

utolsó leheletünkkel is ellen kell 

állnunk. Ahogy a történelem 

megmutatta, először csak a 

demokráciát rombolják le, majd 

elveszik a szabadságunkat, mun-

kánkat, önbecsülésünket – és 

végül sokaknak az életét is. (…)

Most, hogy keleti határainkon 

túl kitört a háború, és egy dikta-

tórikus vezetésű állam mindent 

elkövet, hogy szomszédjától 

erőszakkal elvegye szabadságát 

és szuverenitását, még inkább 

össze kell kapaszkodnunk.

Pontosan láthatjuk, hova ve-

zet, ha a kommunizmus egykor 

meggyőződéses híve és szolgá-

ja, egy volt KGB-ügynök túlha-

talomhoz jut. Magyarországnak 

egyértelműen ki kell mondania: 

elítéli az új orosz inváziót, amely 

az elmúlt századokban minket is 

többször eltiport! Nem fogadjuk 

el a területkonfliktusok erősza-

kos megoldását és a nemzetközi 

egyezmények megsértését!

Itthon, a hazánkban pedig a 

következő hetekben különösen 

keményen kell küzdenünk azért, 

hogy a szélsőséges eszmék 

visszaszoruljanak, és a történe-

lem szemétdombjára kerüljenek. 

Senki ne feledje azt a temérdek 

nyomorúságot és tragédiát, 

amelyet mi magunk éltünk át, 

vagy megkeserítette szüleink, 

nagyszüleink életét! Soha többé 

elnyomást!”

erdmost.hu
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Addig lobog a főtéren a zászló, 

amíg tartanak a harcok, és amíg 

emberek milliói vannak veszély-

ben ” – mondta a városvezető, 

hozzátéve, hogy a tőlünk nem 

messze folyó háború civilek 

millióinak életét, vagyonát ve-

szélyezteti, százezrek menekül-

nek, maradhatnak fedél nélkül, 

válnak földönfutóvá.

„Csütörtök hajnalban egy 

önálló állam szuverenitását, a 

nemzetközi jog előírásait, az Uk-

rajnával korábban aláírt államközi 

szerződéseket semmibe véve 

az autokrata Vlagyimir Putyin 

hadserege lerohanta, megtá-

madta szomszédunkat. A tőlünk 

nem messze folyó háború civilek 

millióinak életét, vagyonát veszé-

lyezteti, százezrek menekülnek, 

maradhatnak fedél nélkül, válnak 

földönfutóvá” – írta közösségi 

oldalán Csőzik László.

Csőzik László polgármester 

nemcsak felvonta a főtéren az 

ukrán nemzeti lobogót, hanem 

adománygyűjtést is hirdetett a 

Kárpátalján élők számára. Tartós 

élelmiszert, meleg takarókat, 

tisztálkodó- és higiéniás szereket, 

illetve baba- és kisgyermekellá-

táshoz szükséges termékeket 

várnak. 

Gyűlnek az adományok  

a háborús menekülteknek

Csőzik László polgármester a Fa-

cebookon számolt be arról, hogy 

a gyűjtés helyéül szolgáló Topoly 

utcai idősek otthonában már ki 

kellett üríteniük egy külön helyi-

séget, mert a felhívást követően 

egész nap érkeztek az emberek 

tartós élelmiszerrel, tisztálkodási 

szerekkel, kutya- és macskaele-

dellel, plédekkel, babaápoláshoz 

szükséges termékekkel. 

„Azoknak gyűjtünk most, 

akik elhagyni kényszerültek 

az otthonaikat, menekülnek a 

felfoghatatlan háborús helyzet 

elől. Olyan emberek ők, mint 

önök, mint ti, mint én. Néhány 

napja még hozzánk hasonlóan 

éltek, ma egy sporttáskába 

bepakolva a legfontosabb 

dolgaikat, a gyermekeik és saját 

életüket féltve kellett útnak 

indulniuk. Abban bíznak, hogy 

néhány napon belül, vagy leg-

rosszabb esetben néhány hét 

múlva visszatérhetnek otthona-

ikba. Addig viszont segítségre 

szorulnak. 

Gyűjtünk nekik, valamint 

gyűjtünk a metróaluljárókba 

behúzódott embereknek, hogy 

méltósággal vészelhessék át ők is 

ezeket a szörnyű napokat. Segítő 

szervezetek közreműködésével 

jutnak el majd az adományaink 

az Ukrajnában maradt, a háború 

következtében rászorulóvá vált 

embertársainkhoz.”

 erdmost.hu

A Városháza előtti téren 

Csőzik László polgár-

mester február 25-én, 

péntek délelőtt felvon-

ta az ukrán nemzeti 

lobogót. 

Érdi szolidaritás  
Ukrajnával

Soha többé  
elnyomást!

A mai napon, 2022. február 

25-én, mi – az Érdi Vörösmarty 

Mihály Gimnázium alulírott 

tanárai – tiltakozásképpen a Ma-

gyar Közlönyben 2022. február 

11-én megjelent 36/2022. (ll.11.) 

Kormányrendelettel szemben 

polgári engedetlenségi akcióban 

veszünk részt: 7.45 és 11.40 óra 

között nem vesszük fel a mun-

kát, nem folytatunk oktatási, 

nevelési tevékenységet. 

A figyelemfelkeltő akcióban 

való részvételünkről önállóan, 

egyenként, jogtudatos állampol-

gárként döntöttünk. Tudatában 

vagyunk annak, hogy tettünkkel 

szabályt szegünk, s annak ránk 

nézve hátrányos következményei 

lehetnek. Akciónk nem irányul 

kollégáink ellen, nem irányul az 

iskolánk vezetősége ellen, nem 

irányul az iskolánkat felügyelő és 

irányító tankerület ellen. És főleg 

nem irányul tanítványaink ellen, 

sőt: az ő érdekeiket szem előtt 

tartva cselekszünk.

erdmost.hu

Engedetlenségi 
akció a VMG-ben

• a Topoly utca 2. szám alatti idősek otthonában minden nap 8–20 
óra között;

• a Rómer Flóris tér 1. szám alatti Gyermekjóléti Központban pedig 
hétfőtől csütörtökig 9–16 óra között, illetve pénteken 9–12 óra 
között lehet leadni.

A polgármester posztjában azt írja, felveszik a kapcsolatot azokkal 
a szervezetekkel, szeretetszolgálatokkal, amelyek majd segítenek a 
segélycsomagok eljuttatásában.

AZ ADOMÁNYOK LEADHATÓK: 

A képviselő-testület és a közgyűlés egykori 
tagjáról a polgármester így emlékezett meg 
közösségi oldalán.
 
„Életének 70. évében elhunyt egykori 
képviselőtársunk, Szabó Béla. Családja 
– felesége, két lánya és két unokája – 
gyászában jómagam, a Szövetség Érdért 
frakció, a érdi közgyűlés minden tagja 
osztozik. Fogadják őszinte részvétem!

Szabó Béla 1957 – ötéves kora – óta 
Érden élt, itt végezte iskoláit: előbb a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolába járt, majd a Vörösmarty Mi-

hály Gimnáziumban érettségizett. Diplomáját a Köz-
lekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerezte.

Igazi lokálpatrióta volt, sokat tett településünk 
fejlődéséért, 21 éven keresztül volt a helyi közélet 
egyik meghatározó személyisége. 1998-ban a Fidesz 

– illetve az akkor mögötte álló többi jobbol-
dali párt – színeiben választották egyéni 

választókerületi képviselőnek, 2008-ban 
lett a Csatornamű Vízgazdálkodási 
Társulat elnöke. 2019-ig volt a képvi-
selő-testület, illetve a közgyűlés tagja. 

A Városfejlesztési és Műszaki Bizottság, 
továbbá a Pénzügyi Bizottság tagjaként is 

dolgozott.
Isten vele, nyugodjon békében!”

Február 25-én, pénteken délelőtt engedetlenségi 

akcióban vett részt az Érdi Vörösmarty Mihály Gim-

názium 21 tanára: 7.45 és 11.40 között nem vették fel 

a munkát, vagyis nem tanítottak. A 21 tanár nyilatko-

zatát Maróti Zsolt pedagógus olvasta fel. 

Elhunyt Szabó Béla
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Nemrég Gál Alex, a 12. számú 

választókerület önkormányzati 

képviselője és Palkó Zsolt, az ön-

kormányzat klímavédelmi és zöld-

város-fejlesztési biztosa bejárták 

a Favágó utcai napközis tábor 

területét. A képviselő beszámoló-

ja szerint a tábor elhanyagolt és 

veszélyes állapotban van, mégis 

óriási lehetőségeket rejt.

„Számos ötlet merült föl, de 

csak és kizárólag a környéken 

élőkkel való egyeztetés után 

döntünk” – húzta alá a kép-

viselő, aki szerint a területen 

szabadtéri mozi vagy akár ren-

dezvényközpont is létrejöhetne. 

Gál Alex úgy véli, mivel a tábor 

sok mindenre alkalmas, a terület 

multifunkcionális felhasználását 

kellene szem előtt tartani.

A képviselő beszámolt arról is, 

hogy a táborban található épület 

tetőszerkezete veszélyes álla-

potban van, ezért jelenleg nem 

lehet használni. A vizesblokkok-

nál közegészségügyi problémák 

merültek föl, de a csatornázás és 

esetleges vezetékcsere is indo-

kolt lehet. Mindezek megoldása 

Gál Alex szerint elsődleges fel-

adat, ugyanakkor számos egyéb 

fejlesztést közösségi összefo-

gással valósíthatnának meg.

A képviselő megjegyezte azt 

is, a területet nem beépíteni 

szeretnék, sokkal inkább zöld-

fejlesztésekben gondolkodnak, 

így például létrehoznának egy 

zöldteraszt, ahol foodtruckok, 

kávézó és egyéb kiszolgáló 

egységek pörgethetnék fel a 

környék életét.

„Egyelőre kis lépésekben 

gondolkodunk, amiket meg is 

tudunk tenni, és nem csak arra 

várunk, hogy egyszer majd lesz 

egy pályázat” – fogalmazott 

Gál Alex, aki szerint nem kizárt, 

hogy a nagy zajterheléssel járó 

Bádogos utcai kosárlabdapályát 

a Favágó utcába „helyezzék át”, 

a jelenlegi pálya helyén pedig 

KRESZ-parkot hozzanak létre a 

gyerekeknek.

Gál Alex azt kéri a környék 

lakóitól, hogy a napközis tábor 

fejlesztésével kapcsolatos véle-

ményekkel, ötleteikkel keressék 

meg őt!

D. B.
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Ez az üres folt évek óta szúrja 

a környéken élők szemét. Így, 

télvíz idején nem különösebben 

elhanyagolt, bár nyáron „három 

kecskével jobban járna a tulaj-

donos, mint azokkal, akik néha 

lenyírják a gyomot”, ahogy egy 

idős környékbeli lakos fogalma-

zott. De nem is ez a fő baj. Ha-

nem az, hogy az itt élők másfél 

évtizede várnak már arra, hogy 

végre kitáruljon Szezám, jobban 

mondva az üres telekre ígért Lidl 

áruház kapuja. „Hogy mennyire 

várjuk? Hatszáz százalékosan! 

2006-ban szűnt meg itt a bolt. 

Tudom, mert itt dolgoztam. Na-

gyon szerettek itt vásárolni a kör-

nyékbeliek, mert volt minden, a 

pékárutól a húsig. Most meg?! A 

szemben épült üzletházban van 

egy kisbolt meg egy itallerakat. 

A nagybevásárlást a belvárosban 

található Lidl-ben intézzük, mert 

ott nem kell sokat kutyagolni a 

buszig. Ami napközben félórán-

ként jár, így ha lekéssük, várnunk 

kell” – mondja egy idős asszony. 

Az érdligeti buszmegállóban be-

szélgetünk, a hölgy bevásárolni 

megy a városközpontba. A társa 

bólogat. „Nekünk még könnyű, 

de azok, akik tényleg idősek, 

bottal járnak, azoknak ez nagyon 

megterhelő. Sokan gyalog járnak 

le a hegyről, és még bumliz-

hatnak tovább” – jegyzi meg, 

hozzátéve: az is probléma, hogy 

megszűnt a takarékszövetkezet, 

ha készpénzt szeretnének kiven-

ni, mehetnek be a központba, 

szintén busszal. „Nem fejlődik ez 

a környék, sőt. Inkább rosszabb 

lett, mint volt” – legyint. Ahogy 

körülnézek, kénytelen vagyok 

igazat adni neki: az üres telek, a 

nem működő takarékpénztár és 

a szintén bezárt Osváth étterem 

és cukrászda közé ékelődik be, 

és ez így nem egy szívet derítő 

látvány. 

Átsétálok az üzletházba. Fod-

rász, háziorvosi rendelő, MVM-

ügyfélszolgálat, egy-két szolgál-

tató, egy italos-kávés üzlet meg 

egy kisbolt. A földszint pang az 

ürességtől (az MVM-ügyfélszol-

gálatot leszámítva, ahol persze 

többen is várakoznak) ezen a 

délelőtti órán. A kisboltba betér 

egy nyugdíjas asszony. Mint 

mondja, a nagybevásárlást nem 

itt intézi, csak akkor jön, ami-

kor „vészhelyzet van”, kifogy 

valami, és gyorsan pótolni kell. 

„Amikor egyszerre kell több 

mindent venni, akkor a férjem 

elvisz kocsival” – mondja.

Ismerek azonban olyan nyugdí-

jast, aki csípőproblémákkal küzd, 

özvegyen él, és nincs, aki levigye 

a boltba, legfeljebb a szomszé-

dai. Nélkülük nem tudná intézni 

a nagyobb bevásárlásokat. „Aki 

nem ismerős a helyi viszonyok-

kal, szokta kérdezni, miért nem 

megyek át a diósdi Intersparba, 

az itt van közel. No persze, csak 

épp az érdi buszok nem állnak 

meg ott. Hogy miért, az nem 

tudom, hiszen van megálló a 

hipermarket előtt” – jegyzi meg 

az asszony, aki többször érdek-

lődött már az önkormányzatnál, 

hogy is áll a Lidl beruházása, 

és egész megdöbbent, amikor 

elmondták neki, hogy ebben az 

ügyben a kormányhivatal az ille-

tékes, és nem az érdi, hanem a 

debreceni. „Nem baj. Akkor majd 

ott érdeklődöm” – tette hozzá.

Hogy hogy jön Debrecen 

Érdhez? A válasz egyszerű: a 

„plázastop-törvény” szerint a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhi-

vatal vezetőjének szakhatósági 

állásfoglalása kell a négyszáz 

négyzetméternél nagyobb 

kereskedelmi létesítmények 

építéséhez, bővítéséhez. Az 

ügyet a jelenlegi városvezetés 

még az elődjétől örökölte, és 

2020 elején minden engedélyt és 

hozzájárulást megadott ahhoz, 

hogy a Lidl áruház felépülhessen 

Érdligeten – csakhogy ehhez a 

debreceniek jóváhagyása kell. 

„A Lidl benyújtotta az építési 

engedélyt, a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal pedig nem uta-

sította el a terveket, továbbra 

is folyik az eljárás, amit viszont 

többször szüneteltettek, ugyan-

is különféle vizsgálatokat kért 

és rendelt el a hatóság (többek 

közt régészeti, muzeológiai vo-

nalon). Ezek még folyamatban 

vannak, a Lidl pedig türelmesen 

vár” – tudtuk meg László Fe-

renctől, a Polgármesteri Hivatal 

kommunikációs vezetőjétől. 

Tehát ha lassan is, de őrölnek 

a kormányhivatal malmai. Az 

autó nélkül járók, az idősek 

pedig várnak, ahogy teszik már 

tizenhat éve, reménykedve, 

hogy nemcsak bezárnak, hanem 

nyitnak is olyan létesítményeket 

Érdligeten, amelyek megkönnyí-

tik a mindennapokat.

Ádám Katalin

Miért nincs  
élelmiszerbolt 
Érdligeten?

Rajzpályázat  
a jubileumi 
Érd Körbére

2006 óta várják az érdligetiek, hogy Lidl épüljön a 

Kutyavári út melletti telken. Azóta bezárt a Taka-

rékszövetkezet, elnéptelenedett az Osváth cuk-

rászda és étterem, a telek pedig továbbra is üres. 

De meddig?
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• A pályaművek bemutathatnak 

a kerékpározással kapcsolatos 

bármely élményt, érzést.

• Az alkotások szabadon válasz-

tott technikával készülhetnek.

• A munkálat A4-es vagy A3-as 

méretben kérik beadni.

• Azt kérik, az alkotások hát-

oldalán tüntessék fel a pályázó 

nevét, életkorát lakcímét, a kép 

címét és technikáját, ha pedig 

iskolán keresztül pályáznak, 

akkor az iskola, az osztály és a 

felkészítő tanár nevét is.

• A rajzokat több korosztály sze-

rint díjazzák. A beadott munká-

kat szakmai zsűri rangsorolja.

• A legjobb rajzok készítői 

díjazásban részesülnek. Az 

eredményhirdetést az április 24-i 

jubileumi Érd Körbén közlik.

• A pályázatra beérkezett 

alkotásokat online kiállítási céllal 

digitalizálják, a legjobb alkotá-

sokból pedig köztéri kiállítás is 

készül.

• Az alkotásokat 2022. március 

8-ig várják a Szepes Gyula Mű-

velődési Központba (2030 Érd, 

Alsó utca 9.) vagy postai úton, 

melyre tüntessék fel: „Érd Körbe 

rajzpályázat”.

Gál Alex, a 12. számú vá-
lasztókerület önkormányzati 
képviselőjének elérhetősé-
gei: tel.: +36 30 251 1650
E-mail:gl.alex.m@gmail.com
facebook:https://www.
facebook.com/galalex.
momentum

Multifunkcionálissá 
tennék a Favágó  
utcai napközis tábort
Sport, kultúra, szórakozás, gasztronómia? Számos 

irányba lehetne fejleszteni a ma már veszélyessé 

vált Favágó utcai napközis tábort. A terület ön-

kormányzati képviselője, Gál Alex hangsúlyozta, 

a tábor hasznosításáról szeretnék kikérni a lakók 

véleményét.

Kerékpárral szabadon címmel 

hirdetett rajzpályázatot az 

április 24-én, 10 órakor a Papi 

földekről induló jubileumi vá-

roskerülő kerékpáros túrára  

az Érd Körbe Egyesület.
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A bajba került férfit a helyszínen lévők 

próbálták újraéleszteni a mentők kiérke-

zéséig, ami közel egy órába telt. Az Or-

szágos Mentőszolgálat megkeresésünkre 

a következő tájékoztatást adta az üggyel 

kapcsolatban:

„A mentőállomások elhelyezkedése 

fontos tényező, de a mentőegységek 

riasztása a mentőautók pillanatnyi 

helyzete alapján történik. Ez azt jelenti, 

hogy ha egy szabad mentőegység éppen 

a helyszín közelében tartózkodik vagy 

közlekedik, a beteget pillanatok alatt 

elérheti. Mindez fordítva is igaz, vagyis ha 

van a közelben mentőállomás, de az oda 

tartozó mentőkocsik éppen foglaltak, 

más betegeket látnak el, a segítség csak 

távolabbról, hosszabb idő alatt érkezhet.

A jelzett esetben az Érdi Mentőállomás 

mindhárom mentőegysége szolgálat-

ban volt, de az adott pillanatban nem a 

mentőállomáson tartózkodtak riasztásra 

várva, hanem éppen foglaltak voltak, 

más esetfeladatokat láttak el, ezért erre 

a helyszínre csak távolabbról indulhatott 

a segítség. A címre a mentésirányító a 

telefonos segítségnyújtás mellett eset-

kocsit és mentőhelikoptert is riasztott, a 

kiérkező egységek újraélesztést követő-

en stabilizálták a beteg állapotát, majd 

sürgősségi osztályra szállították.”

Az Érd FM 101.3 Bundáskenyér című 

műsorában Kónya Sándor, az érdi men-

tőállomás mentőtechnikusa elmondta: 

a szolgálat nagyon leterhelt és az, hogy 

mennyi idő alatt ér ki a mentőautó, attól 

függ, van-e szabad kapacitás. Ha nincs, 

 előfordulhat, hogy hosszabb időbe telik 

egy-egy kiérkezés. Az érdi mentősöknek 

ugyanis Érden kívül ki kell vonulniuk Sós-

kútra, Pusztazámorra, Tárnokra, Diósdra, 

Százhalombattára, valamint az M6, M0, 

M7-es autópályákra, a megyehatárig. 

„Sokszor előfordul az is, hogy a terüle-

tünkön kívülről kapjuk a riasztást, hiszen 

Országos Mentőszolgálat vagyunk. Ha 

a területünkön éppen nincs munka, 

riaszthatóak vagyunk máshová is, ahol 

épp szükség van a mentőautóra” – hang-

súlyozta Kónya Sándor.

A nagy port kavart eset kapcsán ke-

restük Gregus László képviselőt, aki már 

korábban is szorgalmazta, hogy nyilvános 

defibrillátorokat helyezzenek ki a város 

különböző pontjain. Érden ugyanis nincs 

nyilvános defibrillátor, ami definíciója 

szerint a nap 24 órájában, bárki által 

elérhető. Van az Érd Arénában, a Gárdo-

nyi tanuszodában, a focipályán, a Kós, a 

VMG, a Bolyai, a Batthyány iskolákban, 

az Intersparban, a Tescóban, valamint 

több családorvosnál, de ezek az eszkö-

zök zömében csak akkor használhatók, 

amikor az intézmények nyitva vannak. De 

mint mondta, nincs defibrillátor a buszpá-

lyaudvaron, sem a MÁV-állomásokon.

És hogy miért fontos mindez? A Magyar 

Kardiológusok Társaságának adatai 

szerint Magyarországon évente 26 000 

hirtelen szívmegállás történik, vagyis napi 

70. Az érintettek 65-70 százalékát meg 

lehetne menteni, ha lenne megfelelő 

eszköz és szakember. „Hirtelen szívmeg-

állás esetén a szív fibrillál, vagyis remeg-

ni kezd, szabályos, egyszerre történő 

izom-összehúzódás nélkül a szív képtelen 

a vérkeringést fenntartani. Kívülről csak 

az látszik, hogy nem lélegzik a beteg, 

így azonnal el kell kezdeni újraéleszte-

ni” – hangsúlyozta az egészségügyben 

jártas képviselő. Hozzátette, ma már csak 

szívkompressziót kell végezni, a szájon át 

történő lélegeztetést körülbelül 4-5 éve  

kivették a protokollból, egyrészt ez na-

gyon nehéz egy laikus számára, másrészt 

sokakat éppen ez riasztott el attól, hogy 

elsősegélyt nyújtson.

A fibrillált szív azonban annyira remeg, 

hogy a szívkompresszió önmagában 

alacsony hatékonysággal bír. Sokkal 

nagyobb hatékonysággal lehetne vé-

gezni ezt a pumpamozdulatot, ha a szív 

állna, ezért van szükség a defibrillátor-

ra. „Tíz emberből hét azt hiszi, hogy a 

defibrillátor feltámasztja a halottat, de 

nem támasztja fel. Ehelyett egy célzott 

áramütéssel megállítja a fibrillációt, kiüti 

a szívet, és így sokkal nagyobb hatékony-

sággal lehet az újraélesztést végezni. Elő-

fordul néha, hogy a fibrilláció megszűné-

sével visszaáll a spontán szívműködés.”

Gregus László arról is beszélt, mit kell 

tennünk, ha földön fekvő embert látunk. 

Először is meg kell állapítani, hogy él-e, 

vagyis légzik-e, dobog-e a szíve. De mint 

mondta, a laikus nem tudja a keringést 

vizsgálni, csak a légzést. Ha a földön fek-

vő ember nem reagál beszédre, érintésre, 

akkor a következőt kell tenni: „Fejét hát-

rahajtom, száját zsebkendővel kitörlöm, 

hogy a légutakat semmilyen váladék ne 

zárja el, fölé hajolok, száját becsukom, 

és ellenőrzöm, lélegzik-e. A szememmel 

nézem, a fülemmel hallom, bőrömön 

érzem. Ha 10 mp alatt nincs kettő értékel-

hető légvétel, akkor nem lélegzik. Ekkor 

meg kell kezdeni az újraélesztést, és ezen 

a ponton kell mentőt hívni.” A mentők a 

cím alapján meg fogják mondani, hogy 

hol van a legközelebb nyilvános defibrillá-

tor, és miközben a helyszínen segítséget 

nyújtók közül valaki elmegy érte, a másik 

megkezdi a szívkompressziót.

Gregus kitért a szerkezet működésére is. 

Mint mondta, nagyon okos eszközről van 

szó, ugyanis folyamatosan beszél hozzánk, 

és mondja, mit kell tennünk. „A laikust is 

érthetően utasítja mindenre, így tulaj-

donképpen bárki tudja használni. Ahogy 

kinyitjuk, már kapjuk is az instrukciókat:”

Gregus László kiemelte, rettentő 

fontosak a nyilvános defibrillátorok, 

ugyanakkor ha nincs senki, aki ismerné 

az újraélesztés szabályait, ha a jelenlévők 

nem tudják, milyen a helyes kéztartás, 

és hogy a mellkas melyik részére kell 

helyezni a kezet, akkor semmit nem ér. 

Így a nyilvános defibrillátorok kihelyezése 

mellett legalább olyan fontos lenne az 

újraélesztés protokolljának minél több 

emberrel való megismertetése.

A múlt szombati esetre egyébként igen 

gyorsan reagált a városvezetés, hiszen 

a napokban két nyilvános defibrillátort 

helyeztek ki. Egyet az okmányiroda és a 

városháza sarkán, egyet pedig az Érdlige-

ti Vasútállomáson.

Szabó Réka Nikoletta
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„Tíz emberből hét azt hiszi,  
hogy a defibrillátor  
feltámasztja a halottat”
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•  Vegye ki az elektródát!
• Az ábrán látható módon helyezze fel 

az elektródákat!
• (Amennyiben rossz helyre helyeztük 

fel, azt is jelzi: „nem oda, lejjebb”)
• Ne nyúljon a beteghez, analizálok!
• A betegnek nincs keringése, fibrillál, 

defibrillálni fogom, nyomja meg  
a piros gombot most!

• A defibrillálás sikerült, a betegnek 
nincs keringése, folytassa  
az újraélesztést!

• Helyezze fel a mellkasra a tanult  
módon a kezét, kezdje el nyomni!

• Lassú, gyorsabban!
• Rossz helyen van a keze, vigye 

feljebb!
• A beteg keringése visszajött,  

hagyja abba!

Február 19-én, szombaton rosszul lett egy idős férfi Érden, az 

utcán. A mentők ötven perc múlva érkeztek ki a helyszínre, 

addig a járókelők próbálták őt újraéleszteni. Az újraélesztési 

protokollról és a defibrillátor jelentőségéről a mentős szak-

ápolói gyakorlattal is rendelkező Gregus László képviselővel 

beszélgettünk. Többek között arra is kerestük a választ, miért 

telt közel egy órába, míg megérkezett a szakszerű segítség.
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Az, hogy az igényeinknek megfelelő női 

intim higiéniás eszközöket használunk, 

sokunk számára természetes és alapve-

tő, ahogy az is, hogy mindennap tiszta 

fehérneműt veszünk fel. Vannak azon-

ban, akiknek ez nem magától értetődő, 

vagy azért, mert nincs megfelelő ismere-

tük vagy lehetőségük arra, hogy a nekik 

valóban megfelelő termékeket szerezzék 

be és használják. Gondoljunk bele: egy nő 

évente összesen hatvan napig menstruál 

(ez persze csak átlagos szám), és egyál-

talán nem mindegy, hogy ezt a hatvan 

napot ki hogyan éli meg. Folyamatosan 

rettegve, hogy átázik a ruhája, vagy úgy, 

hogy egyáltalán ki sem mozdulhat a 

házból, mert elfogyott a betét, de nem 

vesz újat, mert egy doboz tampon árából 

meg tudja vacsoráztatni a gyerekeket. És 

vannak, akiknek azért rossz a közérzetük 

ezeken a napokon, mert annyira vérez-

nek, annyira elgyengülnek, hogy legszíve-

sebben ki sem kelnének az ágyból, de ezt 

nem merik bevallani.

„A havi vérzés még mindig tabu, a 

menstruációs szegénység pedig (ami nem 

csupán anyagi okokra vezethető vissza), 

a nők 10-30 százalékát érinti. Magyarán 

a nők közel harmada nem tudja megvá-

sárolni magának azokat az eszközöket, 

amelyekkel valóban komfortosan érezné 

magát a menstruáció ideje alatt. 5-10 

százalékuk nem a pénz-, hanem az infor-

mációhiány, vagy épp neveltetésbeli okok 

miatt nem tud élni ezzel a lehetőséggel” 

– hangsúlyozta lapunknak Gecse-Simon 

Orsolya, a Szociális Gondozó Központ 

szakmai vezetője. 

2020-ban az Emma utcai telephelyükön 

lehetett leadni e termékeket, amelyeket 

folyamatosan eljuttattak az iskoláknak. 

Nőnapi rendezvényükön pedig mintegy 

150 ezer forintot gyűjtöttek, ebből olyan 

dolgokat (fehérneműt, piperecikkeket) 

vettek, amelyekkel a bántalmazott, 

menekülő nőket tudták támogatni, akik 

gyakran egy szál ruhában hagyták hátra 

otthonukat. 

A kezdeményezést idén folytatják, 

méghozzá kibővítve.

„Március elsejétől gyűjtjük az intim 

higiéniás eszközöket (betéteket, tampo-

nokat, intim kelyheket, törlőkendőket) a 

Szociális Gondozó Központ telephelyein, 

illetve készpénzadományokat fogadó 

perselyeket helyezünk ki több érdi 

kávézóban (Cafe Frei, Bar Coffee, Doki 

Bisztró), valamint az Aranyalma Zöldség-

Gyümölcs üzletben és a Legendás Diósdi 

Halsütőben. Az így befolyt összegből is 

segédeszközöket vásárolunk, és ezeket 

folyamatosan juttatjuk el az érdi iskolák-

nak. A diákok körében szeretnék works-

hopokat is tartani, hiszen sok fiatal lányt 

nem tanítanak meg a menstruációs esz-

közök használatára, és az iskolai felvilá-

gosító program során számos tévhitet el 

lehet oszlatni, és a nehéz anyagi helyzet-

ben élőkön is segíthetünk” – tette hozzá 

Orsi, aki szerint a havi vérzés tabusítása 

nincs összefüggésben sem a végzett-

séggel, sem az anyagi lehetőségekkel, 

sokkal inkább a neveltetéssel. És ezen 

csak a felvilágosítással lehet (és kell is) 

segíteni. „Úgy kell formálni a társadalmi 

tudatot, hogy lehessen beszélni a testi 

működésről, a menstruációról, a meddő-

ségről, a klímaxról – de az olyan veszte-

ségekről is, mint például a vetélés vagy 

az abortusz” – fűzte hozzá a szakember. 

Március 6-án délután kettő és három 

óra között a főtéren tartanak egy érzé-

kenyítő rendezvényt is, amiről Ölvedi 

Réka, az Érd Médiacentrum munkatársa 

beszélt lapunknak. „10-15 perces szak-

mai stand-up előadások, beszélgetések 

lesznek, a menstruációs szegénység 

témakörében, és egy kis női motiváció-

val is készülünk. Jótékonysági sütivásárt 

szervezünk az ‘Egy szelet a szívünkből’ 

csoport segítségével, és egy flashmo-

bot, a JP Dance Company részvételével, 

amibe bárki bekapcsolódhat” – mondta 

Réka, aki hangsúlyozta: a nők jólléte 

azért is fontos, mert ez kihat a család 

többi tagjára is. 

Ádám Katalin
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A központ az Érd 

Médiacentrum 

közreműködésével 

két éve indított egy progra-

mot e tabuk, illetve a menst-

ruációs szegénység ellen, 

azzal a céllal, hogy minden 

érdi iskolába eljuttassanak 

megfelelő mennyiségű intim 

higiéniás eszközt, amit  

a gyerekek használhatnak. 

Legyen tiszta ügy! Egy szoknya, 
egy nadrág

A havi vérzés és minden, ami hozzá kapcsolódik, sokak számára 

még mindig tabunak számít. Neveltetés, szociális, illetve anyagi 

helyzet egyaránt közrejátszhat abban, hogy a nők 10-30 százaléka 

ma menstruációs szegénységben él. Ezen szeretnének változtatni 

Érden egy városi programmal.

Ha ebben a hónapban csak egy 

komolyzenei lemezt szeretné-

nek meghallgatni, akkor az ez 

legyen.

Új albummal jelentkezett a világhírű 

magyar szoprán, amely nemes egysze-

rűséggel a Dualità címet kapta. Az olasz 

kifejezés magyarul annyit tesz: kettősség. 

De nem valami tudathasadt állapotra 

utal, ha le kellene fordítanom, kábé ezt 

írnám a CD-re: Kettős szerep. Merthogy 

Baráth Emőke olyan híres (vagy éppen 

ritka) Händel-áriákat varázsolt ezúttal 

lemezre, melyeknek egy részét a 18. 

században nadrágszerepnek hívták. A 

barokk operában a főhősöket szoprán 

vagy alt kasztrált énekesek, a hősnőket 

pedig női szopránok vagy altok testesí-

tették meg. A nők nem ritkán – nadrág-

szerepben – férfi hősöket alakítottak, 

és fordítva, egy szoknya, egy nadrág. 

Érdekes módon akkoriban senkinek sem 

jutott eszébe ezt LMBTQ-propagandának 

titulálni. Boldog kor, amikor a színpadon 

a férfi amoroso magas szoprán hangon 

és még magasabb sarkú cipőben vall 

szerelmet a primadonnának. Az áriák 

mély emberi érzésekről szólnak, olyanok-

ról, amiket manapság igyekszünk még 

mélyebben eltemetni, mert félünk tőlük, 

félünk a sebezhetőségtől, és csak a tár-

sadalmi elvárások által ránk kényszerített 

egysíkú szerepekben érezzük otthonosan 

magunkat. A Händel-áriák széles érzelmi 

skáláján azonban elmosódik az éles határ 

férfi és nő között. 

Baráth Emőke vokális tudásának csú-

csán magabiztosan bánik ragyogóan tisz-

ta, bitang erős, bizonyos magasságokban 

már-már üvegpattintó, oroszlánszelídítő 

hangjával, miközben a mélyebb regisz-

terekben is képes sötét, drámai színeket 

kikeverni. Ami a nemek közti éles határ 

elmosását illeti, azt hangjának gyakran 

megvillanó, kontratenoros színezésével 

éri el. Nem nő, nem féri, hanem a kettő 

együtt, pontosabban egy harmadik minő-

ség, amivel képes kizökkenteni bennün-

ket a komfortzónánkból. 

A kontratenor áthallás nem véletlen, 

hiszen az énekest kísérő Ensemble 

Artaserse együttest korunk legnagyobb 

kontratenor énekese, Philippe Jaroussky 

vezényli. Ő és Emőke amúgy összeszo-

kott párost alkotnak, hiszen korábban 

Gluck Orfeo ed Euridice című operáját 

keltették együtt életre, illetve Montever-

di, Sartorio és Rossi darabokat is adtak 

már elő közösen. Kettejük találkozása 

mély nyomokat hagy a hallgatóban. 

Amúgy a Händel-lemezzel éppen márci-

us 2-án lépnek fel a Müpában. Pár jegy 

még kapható, ha esetleg felkeltettük az 

érdeklődésüket. 

Kling
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Március 1-től a Fácán közi építkezés – a járdaépítés és a par-
kolóhelyek kialakítása – a Batthyány Általános és Sportiskola, a 
Fácán óvoda és a Batthyány Tornacsarnok mellett már közutat is 
érint. Ezért a Fácán köz, illetve a környező utcák forgalmi rendje 
megváltozik.

Az önkormányzat kéri az arra közlekedő érdi polgárokat, az óvodába, 
iskolába, a tornacsarnokhoz a gyerekeiket autóval szállító szülőket, 
hogy a forgalmi rend megváltozását követően vezessenek körültekin-
tően. 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 március 1-től:

» a Fácán köz a Pintyőke és a Pacsirta utca között a Pacsirta irányába 
egyirányú lesz;

» a Pintyőke, a Papagáj és Pacsirta a beruházás időszakában is két-
irányú marad, de a Fácán köz–Papagáj, illetve a Fácán köz–Pacsirta 
kereszteződésben figyeljenek a közlekedési táblákra, nehogy rossz 
irányból kanyarodjanak rá az egyirányúvá váló Fácán közre;

» a Pacsirta felől nem érdemes megközelíteni az intézményeket, hi-
szen nem lehet rákanyarodni a Fácán közre. Legfeljebb akkor, ha 
megkerülve a tömböt a Fácán közzel párhuzamos utcákon átvezet-
nek a Pintyőkére vagy a Papagájra.
 

Az építkezés a tervek szerint május 6-án zárul, 
ezt követően további változások 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 továbbra is érde-

mes odafigyelni arra, hogy ne térjenek be a Fácán közbe.
 

Az építkezés része az oktatási tömb megújulásának, amely mindnyá-
junk érdeke.

EGYRE TÖBB HELYEN AZ ÉRDI ÚJSÁG

Polgármesteri Hivatal Alsó u. 1.
Polgárok Háza Alsó u. 3.
Szepes Gyula 
Művelődési Központ Alsó u. 9.
Érdi Városi Televízió Budai u. 16–18.
DOKI Bisztró Budai út 16–18.
Tanuszoda Gárdonyi Géza u. 1.
Parkvárosi Közösségi Ház Gépész u. 14.
COOP Minaret Csemege Fő utca 74.
Napfény Otthon Árpád u.
Napfény Otthon2 Kende utca
Bagoly Csemege Bagoly utca 62.
Kabati Bt. ABC Balatoni út 18.
Vitapékség Balatoni út 88.
Rózsakert 97 ABC Borszéki utca 22. 
AlphaZoo Diósdi út 42.
Coop ABC Lőcsei u. 4–8.
Lottózó-dohánybolt Fehérvári út 42.
Pataki Cukrászda Balatoni út 61.
Egészségház Bagoly utca 1–3.
Érd FM 101.3 Mária utca 1. 
 (Diósdi u. 14. sarok)  

Szent József 
Idősek Otthona Gyula utca 39–47.
INTERSPAR 
Iparos utca Iparos utca 5.
Topoly utcai 
Idősek Otthona  Topoly utca 2.
AVL Hungary Mühlgang utca 5.
Csuka Zoltán Városi Hivatalnok utca 14.
Dr. Romics László 
Egészségügyi 
Intézmény Felső utca 39–41.
Háziorvosi Rendelő Kossuth Lajos út 42./2
Háziorvosi Rendelő Római út 24.  7. körzet
Háziorvosi Rendelő Riminyáki út 25.  
Háziorvosi Rendelő Bajcsy-Zsilinszky u. 40. 
Háziorvosi Rendelő Bajcsy-Zsilinszky u. 143. 
Háziorvosi Rendelő Balatoni u. 66.
ÉTH Ügyfélszolgálat Diósdi út 29.
SZIM-DENTAL Fogászat Felső utca 43.
Jenei Fogászat Felső utca 8.
Jenei Fogászat Budai út 3.
Kati Mami Sütödéje Riminyáki út 64.
V+V Kereskedés Diósdi út 114.

hetente több tucat levelet kapunk olyanoktól, akik nem ju-
tottak hozzá lapunkhoz. Ennek oka elsősorban a terjesztői 
hálózat hiányossága. Mi minden tőlünk telhetőt megte-
szünk, hogy mindenkihez eljussunk, de mindig lesznek a 
térképen „fehér foltok”, ahová nem ér oda időben a lap. 

Hogy ez minél ritkábban fordulhasson elő, már koráb-
ban is úgynevezett állandó terjesztési pontokat jelöltünk 
ki, melyek számát most sikerült megnövelnünk. Jelenleg 
39 Érdi Újság-lelőhelyen találhatják meg hétről hétre a 
lapot. A lelőhelyek számát terveink szerint folyamatosan 
növeljük. Sőt hamarosan Érd több forgalmas csomópont-

ján kihelyezett újságkínáló ban is megtalálhatják az Érdi 
Újságot. 

Ettől függetlenül azon dolgozunk, hogy lehetőleg min-
denki postaládájába eljusson a lap. Ha ez mégsem törté-
nik meg, arra kérünk mindenkit, írja meg, milyen címen 
nem kapta meg lapunk soron következő számát. 

Észrevételeiket 
a szerkesztoseg@erdmediacentrum.hu 

e-mail-címen vagy a szerkesztőség telefonszámán, 
a +36 23 330 156-on várjuk.

FELHÍVÁS

Kedves Olvasók, 
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A zöld-fehérek többek között 

Julia Behnkére és Angela Males-

teinre sem számíthattak az ÉRD 

ellen, míg a vendég narancs-

feketéknél a házi góllövőlistát 

vezető Szabó Kitti nem volt 

bevethető.

Bár a találkozó elején táma-

dásban könnyebben szerzett 

gólokat a Fradi, de az Alexandra 

Vukajlovicstól és Kopecz Bar-

barától érkező érdi átlövéseket 

Janurik Kinga az első percekben 

nem tudta hárítani, így a ven-

dégek 3-1-ről Sztankovics Réka 

gólja után 6-5-re fordítottak a 8. 

percben.

Négy perccel később mégis 

Horváth Roland kért időt, hiszen 

a hazaiak egy 4-0-s sorozattal 

visszavették a vezetést (9-6), ám 

a pauza sem hozott áttörést az 

ÉRD játékában. Sőt, a támadás-

ban elkövetett hibákból több 

lerohanásgóllal a félidő második 

felében jelentősen növelte elő-

nyét a házigazda, amely a szünet-

re 20-11-es előnnyel vonulhatott.

A térfélcsere után a Fradi 

támadójátéka elsősorban Hadfi 

Gréta védéseinek köszönhetően 

kissé megakadt, de az ÉRD is 

csak egyszer vette be a fővárosi-

ak kapuját Alexandra Vukajlovics 

révén a második félidő első öt 

percében. Ennek ellenére ismét 

Horváth Roland kért időt, amely 

után a Fradi új szerzeménye, az 

ex győri Beatrice Edwige meg-

szerezte első gólját új klubjában, 

majd Szöllősi-Zácsik átlövésével 

már tízzel vezettek a hazaiak 

(22-12) a 37. percben.

Bár Hadfi a folytatásban is 

parádézott, ám neki köszönhe-

tően csak stagnált a különbség, 

hiszen támadásait a Fradihoz 

hasonlóan az ÉRD is nehezen 

váltotta gólra. 

A hajrá sem hozott változást, 

és bár a vendégek a második 

félidőben csak tíz gólt kaptak az 

FTC-től, csupán hetet szereztek, 

így végül 30-18-as vereséget 

szenvedtek.

Az ÉRD legközelebb március 

11-én lép pályára, amikor 18 órá-

tól az Alba Fehérvár KC vendé-

geként vív rangadót.

Domonkos Bálint

A Hadfi-parádé ellenére  
érdi vereség a Népligetben
Magabiztos 30-18-as győzelmet aratott a bajnoki 

címvédő FTC-Rail Cargo Hungaria az Elek Gyula Aré-

nában az ÉRD ellen. Bár a K&H női kézilabda liga 16. 

fordulójában a fővárosiak a szünetben már kilenccel 

vezettek, a fordulás után az ÉRD remek védekezésé-

vel megnehezítette az FTC dolgát.

A 8-8 győzelemmel és vere-

séggel hetedik helyen álló érdi 

együttes azt a Bravost fogadta, 

amely 2-15-ös mérleggel az utol-

só előtti helyen szerénykedik. 

Bár Valaczkay Gáborék az elmúlt 

hetekben több játékosra sem 

számíthattak, ezúttal már szinte 

teljes létszámmal álltak ki, amely 

remek teljesítménnyel párosult.

A házigazda VMG egész pályás 

letámadásával és gyors indítá-

sokkal már az első negyedben 

30-10-re, a nagyszünetben 55-37-

re vezetett. Ezúttal a fordulás 

után is kitartott az érdi lendület 

és a 29 pontig jutó Riskó Dávid 

vezérletével az őszi odavágóhoz 

hasonlóan hazai pályán is negy-

ven ponttal, 103-63-ra győzte le 

a Gia Form-VMG DSE a Bravost.

„Örülök, hogy végre normál 

létszámban tudtunk jelen lenni, 

illetve, hogy Szántó és Tóth 

ponterősen tértek vissza. A 

megbeszélt taktikát sikerült 

végrehajtani, eredményes volt 

a letámadásunk. Gratulálok a 

fiúknak” - értékelt Valaczkay 

Gábor, a Gia Form-VMG DSE 

játékos-edzője.

Az érdiek legközelebb március 

4-én, pénteken lépnek pályára, 

amikor a sereghajtó HSE-hez 

látogatnak.

Domonkos Bálint

Ponterős visszatérés
Hazai pályán, immár megfelelő létszámmal kiállva 

könnyed, 103-63-as győzelmet aratott a Bravos ellen 

a Gia Form-VMG DSE férfi kosárlabdacsapata az NB 

II Közép A-csoportjának 16. fordulójában rendezett 

hétközi mérkőzésen.

A területi döntőn a korcsopor-

tok első három helyezettje szer-

zett indulási jogot az április 8. 

és 10. között Kiskunfélegyházán 

rendezendő országos döntő-

re. Ez tíz érdi diáknak sikerült 

iskoláját képviselve, hiszen az I. 

korcsoportban Bojtár Boldizsár 

és Bojtár Áron is játék nélkül 

jutott tovább. Rajtuk kívül a 

Batthyány Sportiskolai Általános 

Iskola növendékei közül Horváth 

Adrián és Dudás Laura nyerték a 

II. korcsoport küzdelmeit, utóbbi 

ráadásul iskolatársát, az ezüstér-

mes Horvát Hannát előzte meg.

A hármas korcsoportban két 

ezüst jutott az érdieknek, hiszen 

a fiúknál Dancs Olivér, a lányok-

nál Fekete Dóra lett a második, 

míg a IV. korcsoportban Fekete 

Tímea aranyérmet nyerve lett 

országos döntős.

A Vörösmarty Mihály Gimná-

zium tanulója, Kovács Marcell is 

bejutott az országos döntőbe, 

hiszen megnyerte a IV. kor-

csoportot, míg ugyanebben a 

korosztályban a százhalombattai 

Arany János iskola érdi tollaso-

zója, Zsarnai Milán bronzérem-

mel kvalifikált a fináléra.

Az érdiek közül még Szajki 

Bence, Bojtár Samu, Boros 

Barnabás és Körmendi Gergely 

indult Cegléden, de nem tudtak 

dobogóra állni, így lemaradtak a 

döntőről.

Domonkos Bálint

Tíz érdi jutott  
az országos döntőbe
Február 26-án Cegléden rendezték a tollaslabdázók 

diákolimpiai területi döntőjét, ahonnan tíz érdi tanu-

ló is továbbjutott az április elején, Kiskunfélegyhá-

zán rendezendő országos döntőre.
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Tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt évben, hasonlóan a korábbi évekhez, Érdliget, vá-
rosunk 6. sz. választókerületének képviselőjeként és a város 
alpolgármestereként dolgoztam. Alpolgármesteri feladataim 
ellátására való tekintettel, illetve a tisztséghez kapcsolódó 
jogszabályi tiltás okán, egyik bizottságnak sem vagyok tag-
ja, azonban ahogy korábban is, úgy az idei évben is küldeté-
semnek tartottam önkormányzatunk minden bizottságának 
munkáját támogatni, az esetek többségében személyes je-
lenlétemmel, háttérmunkámmal is. Kiemelten fontosnak tar-
tom, hogy a bizottságok döntéselőkészítő munkája minden 
lehetséges részletre kiterjedő és kellően körültekintő legyen 
ahhoz, hogy városunk közgyűlése az érdiek érdekeinek ma-
ximálisan megfelelő és azt szolgáló döntéseket hozhasson. Ehhez elengedhetetlenül 
szükséges, hogy a bizottságok döntéselőkészítő munkájában az érdligeti választó-
kerület sajátos helyzete, látásmódja és a választókerület polgárainak véleménye is 
megfogalmazódjon, melyet minden esetben közvetítek ezeken a fórumokon, azzal 
a meggyőződéssel, hogy ezen keresztül az általam képviselt választókerület polgá-
rai számára megfelelőbb közgyűlési döntések megszületéséhez járulhatok hozzá. 
Természetesen az önkormányzatunk bizottságaiban zajló munkán túl a közgyűlés 
munkájában is aktívan részt veszek. Az idei, 2021-es évben számos előterjesztést 
készítettem, a polgármester távollétében vezettem a testület ülését. 

Az önkormányzati döntéshozatali munkán túl az érdligeti közösség lakóinak érdek-
képviseletét, támogatását tartottam a legfontosabb feladatomnak. Az idei évben is 
mind a fogadóóráimon, mind azokon kívül, a mindennapokban is elérhető voltam az 
itt élők számára, és mindig nagy örömmel álltam a rendelkezésükre. Az érdligeti kö-
zösség lakói sok esetben kerestek meg olyan problémával, közvetítettek felém olyan 
nehézségeket, amelyek fontos közügyekre irányították a figyelmem, és gyakran ke-
restek meg olyan egyéni élethelyzetekkel, melyek megoldását segíteni tudtam. 
Az érdligetiek egyéni megkeresései, illetve saját érdligeti tapasztalataim alapján idén 
az alábbi eredményeket sikerült elérni (csak a legfontosabbakat, legjellemzőbbeket 
sorolom fel közülük):
» lépéseket tettem a Porcsinrózsa utcai vasúti megálló parkolójában az esőzések 
során felhalmozódó víz elvezetésének megoldása érdekében, elindultak a vasútépí-
tések utáni helyreállítási munkák, amelyek során a csapadékvíz-elvezető rendszer 
felújításra és megújításra kerül, és a parkoló burkolatának cseréjére is sor fog kerülni
» a Sárd utca árokproblémájának megoldását az önkormányzati intézményrendszer 
szakembereinek bevonásával mozdítottam elő, a folyamatos karbantartás mellett 
több helyen is csapadékvíz-befogadó műtárgyak építésére, illetve cseréjére került 
sor, például a Lajta és az Olt, Keserűfű-Fürdő utcáknál
» az árkok karbantartására és az útpadkák javítására egész évben folyamatosan ke-
rült sor, többek között a Talabor, Néra, Sárd utcáknál a vasúti átereszek mentén
» a Néra utcai nagy árokkal kapcsolatban sikerült elérnem az eddigi évi egy alkalom-
mal történő karbantartás helyett folyamatos évi több alkalommal megtörténő tisztí-
tásra való átállást
» a Rebarbara utcára a Diósdi útról lezúduló csapadékvíz-probléma orvoslására új 
szikkasztóárkokat építettünk
» több esetben intézkedtem a közterületi zöldfelületek rendbetételéről, gallyazás, fű-
felületek karbantartása miatt, például az Alsóvölgyi utcában a vihar miatt megsérült 
fák esetében, különböző utcák kereszteződésében levő, közlekedés biztonságát ve-
szélyeztető fák metszése érdekében 
» folyamatos volt egész évben a kátyúk és útburkolati hibák javítása, útkarbantartása 
például a Facélia, Talabor, Duna, Gyopár, Gyömbér, Gyűszűvirág, Liliom utcákban
» a Liliom utca hamarosan az idén lezajlott közbeszerzésnek köszönhetően új szilárd 
útburkolatot fog kapni
» a Forrás tér–Talabor utca találkozásánál a lakók érdekében és a szemétszállításra 
való tekintettel intézkedtem a kereszteződés kiszélesítéséről
» elindult a vasútépítés során igénybevett utcáink útburkolati károsodásaink helyre-
állítása. A vasútépítőkkel történt tárgyalásaim során az általuk eredetileg felajánlott 
javítási költség négyszeresét sikerült kieszközölnöm erre a célra. A javítások 2022 
derekán fejeződnek be.
» sikerült megegyeznem az OTP Bankkal, akik hamarosan bankautomatát telepítenek 
Érdligetre, ezzel is javítva a környék ellátottságát
» ezeken túl igyekeztem forgalomtechnikai beavatkozásokkal Érdligetet és a várost 
könnyebben átjárhatóvá tenni.

Az idei év jellemző választókerületi nehézségei közé tartoztak a felszíni vízelveze-
tés, az útburkolat hibái és hiányosságai, továbbá a közterületen levő zöldfelületek 
karbantartásának feladatai. A 2021-es évben az érdligeti választókerület peremén 
elkészült a Topoly utcai szociális és gyermekvédelmi intézmény épületének építése-
rekonstrukciója. Az építkezést követően az annak következtében megrongálódott jár-
daszakasz állapota gyakran balesetveszélyes helyzetet idézett elő, ennek elhárítása 
érdekében annak kijavításáról a vállalkozó levonulását követően azonnal intézked-
tem, mely el is készült. Az idei évben az intézményben élő idősek ellátásával kapcso-
latos forgalom átkerült a Topoly utcáról a Tállya utca felőli bejárathoz. 

Az idei év a rekreációs parkkal (Papi földek) kapcsolatban számos újabb és újabb 
problémára világított rá, a park működésével kapcsolatosan több nehézséget szük-
séges még orvosolnunk ahhoz, hogy az Érdligeten élők által elvárt módon használ-
ható legyen. Az idei évben a környéken lakók egészségvédelme érdekében a terület 
folyamatos kaszálásáról és karbantartásáról intézkedtem. 

Érd, 2021. december 7.
Szűcs Gábor

A teljes beszámolót a QR-kód leolvasásával érheti el.

BESZÁMOLNAK AZ ÉRDI KÉPVISELŐK

Az érdi képviselők 2021-ben sem tétlenkedtek. Hogy egészen pon-
tosan 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 most Szűcs Gábor (Szövetség 
Érdért), a 6. választókerület képviselője folytatja.

A súlyosabb sérültek, Borek Norbert, 

Fürjes Ádám és Németh Gábor Vince 

mellett ezúttal a házi góllövőlistát vezető 

Koós Gáborra, illetve két téli szerzemény-

re, Hunya Krisztiánra és Gajda Márkóra 

sem számíthatott Limperger Zsolt, az Érdi 

VSE vezetőedzője a tabella utolsó előtti 

helyén álló Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 

elleni találkozón.

A mérkőzés fontos három pontról dön-

tött, hiszen az érdiek egy győzelemmel 

felzárkózhattak volna a középmezőnybe, 

míg a Fejér megyeiek továbbra is mene-

külnének a kiesés elől.

A hiányzók ellenére aktívan kezdte a 

meccset a házigazda érdi együttes, amely 

Gera Dávid vezérletével az első percek-

ben számos lehetőséget kidolgozott, de 

ezeket Czerula Dávid, a gárdonyi kapus 

még hárította. Aztán szűk fél óra után 

már ő is tehetetlen volt, amikor egy jobb 

oldalról középre tett labdát Szabó Richárd 

passzolt a hosszúba (1-0).

Az érdi előnyt pedig még a szünet előtt 

sikerült növelni, amikor egy jobboldali 

kiugratás után a saját nevelésű közép-

pályás, Kertész Bence szerezte meg első 

találatát a felnőtt csapatban (2-0).

A fordulás után már valamelyest kez-

deményezőbbé vált a gárdonyiak játéka, 

és ennek köszönhetően az 54. percben 

a szépítés is összejött, amikor Tóth Tibor 

lesgyanús helyzetben pöckölt el Kertész 

Ferenc mellett az érdi kapuba (2-1). Sőt, 

a következő percekben előbb kapufáig is 

jutottak a vendégek, majd a 60. percben 

egy kiugratás után Mód Ádám emelésé-

vel egyenlítettek is (2-2).

Bár ez kissé megfogta az érdieket, akik-

nek a következő percekben kapkodóbbá 

vált a játéka, de tudtak válaszolni a gárdo-

nyi egyenlítésre, hiszen a 82. percben 

egy baloldali Kürti Zsolt-beadás után a 

hosszúról Gera Dávid elé került a labda, 

aki közelről nem hibázva állította be az 

Érdi VSE 3-2-es sikerét.

„A három ponttal elégedett vagyok és 

helyenként az első félidőben mutatott 

játékkal is. Lehet okoskodni, hogy a kettő 

null a legrosszabb eredmény, de elfogad-

nám, ha minden meccsen kettő nullra ve-

zetünk a szünetben. A második félidőben 

kijött, hogy sok olyan játékosunk van, 

akik sérülésből tértek vissza, és vannak 

páran, akik még egy félidős játékosok, 

úgyhogy azon dolgozunk, hogy ez az egy 

félidő minél tovább kitolódjon”

– értékelt Limperger Zsolt, az Érdi VSE 

vezetőedzője.

„Azt gondolom, az Érd egy kicsivel töb-

bet tett ezért a győzelemért. Adtunk egy 

félidő előnyt az Érdnek, ez nagy hiba volt, 

hiszen a második félidőben másik arcát 

mutatta a csapat, lélektelen játékot mutat-

tunk és hagytuk futballozni az ellenfelet” 

– fogalmazott Schőn László, a Gárdony-

Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője.

Az Érdi VSE legközelebb március 6-án, 

jövő vasárnap lép pályára, amikor az éllo-

vas Credobus Mosonmagyaróvár vendé-

geként játszik.

Domonkos Bálint

Majdnem elherdálta  
kétgólos előnyét  
az Érdi VSE
Remek első félidei játékának köszönhetően a félidőben már 2-0-ra 

vezetett a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő ellen az Érdi VSE az NB III 

Nyugati csoportjának 23. fordulójában.

Kőrösi Ágnes  
kijutott az Eb-re!

Az elmúlt egy évben elért eredményeinek 

köszönhetően ott lesz az április 25. és 30. 

között Madridban rendezendő tollaslab-

da Európa-bajnokságon az Érdi VSE válo-

gatott sportolója, Kőrösi Ágnes – számolt 

be róla a sportoló közösségi oldalán.

A legfrissebb világranglistán 138. helyen 

álló 27 esztendős tollaslabdázó a 2021. 

márciusa óta elért nemzetközi eredmé-

nyek alapján szerzett indulási jogot a 

madridi kontinensviadalra, ahol egyéni-

ben fog indulni.
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APRÓHIRDETÉS
GARÁZS

Eladó  12 nm-es garázsbeálló,  Érd 

központjában (Budai út) egy társasház 

mélygarázsában. A mélygarázs zárt, 

elektromos kapuval rendelkezik.  

Ár: 4 millió Ft.  

Érdeklődni: 06 30/784-4655 60/2022)

ALBÉRLET

KÜLÖN BEJÁRATÚ LAKÁS BÚTO-

ROZVA KIADÓ egy vagy két személy-

nek, vagy gyermektelen házaspárnak. 

Fürdő, konyha használattal, megfelelő 

áron, jó közlekedéssel.  

Tel. : 06/20 344 7466 63/2022)

SZOLGÁLTATÁS

SÖVÉNYNYÍRÁS, GYEPSZELLŐZ-

TETÉS, térburkolás, gyep- és öntöző-

rendszer telepítése. Kapuvári Tamás 

agrármérnök. Tel.: 30/560 8052.  

www.kapukert.hu 28/2022)

ÁCSMUNKÁT, TETŐKÉSZÍTÉST, 

ZSINDELYEZÉST, tetőfedést, javítást, 

felújítást, tetőtér beépítést, előtető-

garázs készítést vállalok kimagasló 

minőségben. Tel.: 06/30 563 5544 

 47/2022)

TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők 

javítása, cseréje, beázás elhárítás, bá-

dogozás, Lindab tető, új tető cserepe-

zése, kisebb javítások, SOS munkák is. 

Telefon: 30/622-5805, 20/492-4619 

 72/2022)

KERT-TELEKRENDEZÉS! Térköve-

zés, kertépítés, favágás, bozótirtás, 

gyepesítés, kerítésépítés. Reális áron, 

ingyenes árajánlat. Tel.: 0620-259-6319, 

www.telekrendezes.hu 64/2022)

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)

EGYÉB

Tűzifa és szén olcsón eladó.  

Tel.: 06/20 344 7466 71/2022)

GYÓGYPEDIKŰRÖZÉST VÁLLALOK, 

házhoz megyek. Tel: 0630/200 6008

 65/2022)

GÁBOR ESZMERALDA BECSÜS, 

műgyűjtőnő, legmagasabb áron, 

készpénzért vásárol festményeket, 

aranyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat, 

órákat, üvegtárgyakat, pénzérméket, 

Herendiket, hagyatékot, gyűjteménye-

ket. Kiszállás díjtalan.  

Üzlet tel.: +3630/400-3645,  

zsolnay08@gmail.com 67/2022)

LEINFORMÁLHATÓ, MEGBÍZHATÓ 

HÁZASPÁR életjáradéki vagy eltartási 

szerződést kötne, akár nagyobb össze-

gű első részlettel és magas havi díjjal, 

Kálny Csaba és Etelka.  

Tel.: +3620/94-94-940 62/2022)

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)

LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 

ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítá-

sát bontás nélkül is, lapostető szige-

telését, kerítés építést és mindenfajta 

kisebb javításokat. Tel.: 70/588 2701

 56/2022)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (
9

/2
0

2
2

)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site
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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)

Hirdetésfelvétel:  
2030 Érd, Diósdi út 14.  

Személyesen: 
hétfőn 9–13 óráig

HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 
ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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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

Március 7. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 258 PÁL CSABA FELÜLÍRT GESZTUS MAMŰ 

GALÉRIA
10:00 7 nap
10:20 Érdi történetek
10:45 Érdi Jazz fesztivál  
 2021 DRESCH QUARTET
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Párbeszéd
12:35 Érdi történetek
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Sztárportré 340. rész
14:05 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között, 
 könyvbemutató a Magyar Földrajzi 

Múzeumban
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:10 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:05 Mozgás - Fitnesz magazin
19:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB/I  FTC-Rail Cargo Hungaria-Érd
21:10 Partizán tv 
 "Nagyon gyorsan felzabálta 
 a popzenét a NER" - Lovasi András
 22:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:40 Érdi történetek
00:10 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 8. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Turnébusz tv-Illetve
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Érdi Jazz fesztivál 
 2021 DRESCH QUARTET
12:55 Egy nap a világ – Telaviv
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd7
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Labdarúgás 2021-2022.
  NB III, Nyugati csoport:  Érdi VSE- 

GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ
21:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:00 Tiszta románc (2002), 
 dokumentumfilm, R.: Surányi Judit
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 9. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Gingerbear
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:00 Hírek
16:10 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat

16:40 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Film-Nekem már egy 
 hét után honvágyam van 
 (2018), portréfilm, R.: Babiczky László
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Partizán tv – Majka: Nem vagyok 

fideszes, sőt, 
 a baloldaliság áll hozzám közel
 22:15 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NBI  FTC-Rail Cargo Hungaria-Érd
  0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

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

filmdráma 
0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 11. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 42 KOROKNAI ZSOLT M MODELLFÜGGŐ 

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

dező,  forgatókönyvíró, érdemes művész, 
Pinceklub extra

12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport: 
 Érdi VSE-GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Negyedik negyed
  Fodor János műsora
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

20:15  Film- A kajakozásban nőttem 
fel (2019) portréfilm,

  Rendező: Babiczky László  
21:15 Partizán tv 
 Mucsi Zoltán: Nincs idegrendszerem 
 a politikával foglalkozni 
22:40 Film-Gumikalapács (2010), 
 dokumentumfilm, Rendező: Kőszegi Edit
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 12. SZOMBAT
8:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
10:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
10:15 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között, –  könyvbemutató 
 a Magyar Földrajzi Múzeumban
12:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Hírek
14:30 Ki-beszélt Művészet
 142 KOROKNAI ZSOLT M MODELLFÜGGŐ 

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

Március 13. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 A Református egyház- és
 a Római katolikus egyház üzenete.
 9:50 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NBI   FTC-Rail Cargo Hungaria-Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:35 Hit és Lélek ism.
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
15:25 Negyedik Negyed
 Fodor János műsora
16:35 Kézilabda 
 FTC-Rail Cargo Hungaria-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
20:20  Film -Terényi Ede , (2015),
 dokumentumfilm, r.: Surányi András
21:20 7 nap
21:55 Film 
 – Kajakozásban nőttem fel... 
 Vesmás Péter portré 
 dokumentumfilm, r.: Babiczky László 
23:20 7 nap

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

A KÖVETKEZŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

Március 1-től, május 31-ig minden kedden 15-18 

óra között rajzos-festős foglalkozást tartanak a 

Parkvárosi Közösségi Házban, a fiatalok alkotói 

készségeinek fejlesztéséért, kreatív gondolko-

dásuk támogatásáért.

Március 4-én, pénteken 10 órakor a Parkváro-

si Közösségi Házban a Picuri Muri együttes 

Tavaszváró című koncertje lesz óvodás korú 

gyerekek számára. Jegy a helyszínen, előadás 

előtt 800 Ft-ért váltható.

Március 5-én, szombaton 9 és 12 óra között 

Baba-mama börzét rendeznek a Szepes Gyula 

Művelődési Központban. Használt gyermekru-

hák- játékok cseréje, vására. Asztaldíj: 1500 Ft.

Március 6-án, vasárnap 10 órakor a Süsü, a 

sárkány című zenés mesejátékot tekinthetik 

meg a Szepes Gyula Művelődési Központban. 

Az előadás ingyenes, jegyek igényelhetők a 

művelődési központ jegypénztárában!

Március 6-án, vasárnap szervezi tizedik Csillag-

virág túráját az Érdi Kertbarátkör. 9.30-kor és 

13.30-kor indul túra Halász Antal és Süle Zsolt 

vezetésével a Beliczay-szigeten. A résztvevők az 

egykori Termal Hotel parkolójából indulnak egy 

két-két és fél órás túrára, amely gyermekeknek 

és idősebbeknek is ajánlott. Érdeklődni Németh 

Antalnál a +36 30 549 42 30-as telefonszámon 

lehet.

Március 6-án, vasárnap, 14 órakor Nőnapi ren-

dezvényt tartanak Érd főterén. 

Március 8-án, kedden 17 órakor a Magyar Föld-

rajzi Múzeumban Somfai István Holt nyelv-e a 

latin? címmel tart előadást. 

Március 9-én, de amúgy minden szerdán 15.30-18 

óráig a lakótelepi klubövezetben Szövőszakkört 

tartanak. A foglalkozásokon törekednek az 

alaptechnikák folyamatos tanulására és gyakor-

lására, a fonalfestési programjuk folytatására. 

(Vezeti: Tamaska Józsefné, érdeklődni a +36 30 

213 12 09-es telefonszámon lehet.)

Március 9-én, szerdán 18.00-19.30 között a Sze-

pes Gyula Művelődési Központban a fazekas 

keramikus szakkör következő foglalkozása lesz. 

(Huber Kinga +36 20 559 79 79)

Március 10-én, csütörtökön 9.30-10.15-ig a 

Szepes Gyula Művelődési Központban, és 11-én 

pénteken 10.00-10.45-ig a  Parkvárosi Közösségi 

Házban Pamacsoló pamacska foglalkozást 

tartanak. Ez egy kis létszámú, komplex fejlesztő 

foglalkozás 1-3 éves gyermekeknek, ahol a 

szülővel közös élményt szerezve festhetnek, 

gyurmázhatnak, ragaszthatnak, alkothatnak a 

kicsik, miközben játékosan fejlődnek. A foglako-

zásokat minden héten megtartják. (Bejelentke-

zés és érdeklődés: info@pamacsolo.hu, +36 70 

230 93 27)

PROGRAMAJÁNLÓ

Tévedés

– Jövőre másik böllért hívok!
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A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

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

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

TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről 
szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet értelmében a Magyar 
Köztársaság nemzeti ünnepe, március 15-e alkalmával a követke-
ző díjakat adományozza:

Az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város legnagyobb 
elismeréseként 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 
tekintélyének növeléséhez.

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

Az Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata adományoz-
ható azoknak, akik Érd Megyei Jogú Város külkapcsolatainak 
elmélyítésével, kiteljesítésével és ápolásával meghatározó szerepet 
játszottak a város történelmének, kultúrájának valamint egyedi 
értékeinek nemzetközi színtéren történő megismertetésében, nép-
szerűsítésében és vonzóvá tételében. (Adományozás: legkésőbb a 
döntést követő 60. nap.)

Az Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek adomá-
nyozható, akik a tudományágak valamelyikében kimagasló telje-
sítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak Érd Város hírnevének 
öregbítéséhez.  

A Csuka Zoltán Díj azoknak adományozható, akik a közműve-
lődésben, valamint a kulturális élet szervezésében gyakorlati 
tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkássá-
gukkal szolgálták a település művelődését.

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

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati 
rendelet értelmében a díjak odaítélését a Közgyűlés bizottságai, 
a Polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, intézmények, 
civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok indítványozhatják.

Kérjük, hogy a javaslatokat a kitüntetendő személyekre 2022. feb-
ruár 6-ig juttassák el dr. Csőzik László polgármesternek címezve a 
Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mail-en az 
onkormanyzat@erd.hu címre szkennelve. 

A felhívás a város honlapján is elérhető!

POLGÁRMESTERI HIVATAL

F E L H Í V Á S

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

törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Jogi Iroda
Közbeszerzési Csoport

KÖZBESZERZÉSI 
CSOPORTVEZETŐ

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldási képesség, 
• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, 

jó elemzőkészség, 
felelősségtudat, terhelhetőség,
stressz tűrés.  

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2022. 03. 13.
A hirdetés részleteit a QR-kód 
leolvasásával érheti el, vagy 
megtalálja a www.erd.hu 
oldalon.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

VÁROSÜZEMELTETÉSI 
ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 04. 30. 
A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával érheti 
el, vagy megtalálja a www.erd.hu oldalon.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
                        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal / Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

VÁROSFEJLESZTÉSI MÉLYÉPÍTÉSI 
ÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére. 

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

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján 

a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
Ellátandó feladatok: Az önkormányzat beruházási projektjeinek előkészítése, ajánlatkérési és közbeszerzési eljárások, 

valamint szerződéskötések műszaki előkészítése;
Építőipari beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítési feladatok;

A megkötött szerződések alapján a beruházási, felújítási projektek végrehajtása során kapcsolattartás nyertes kivitelezővel, műszaki 
ellenőrrel, teljesítésigazolások előkészítése;

Az elkészült beruházások átvételének és üzembe helyezésének lezárása kapcsán felmerülő feladatok;
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Városfejlesztési, mélyépítéssel kapcsolatos feladatok ügyintézése 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

                        
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• főiskolai szintű magasépítő mérnök vagy építész végzett-

ség, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
• Közigazgatási szakvizsga 
• Településüzemeltetésben szerzett szakmai tapasztalat 

Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldás, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, 
• felelősségtudat, terhelhetőség, 

• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű 

másolata 
• 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 

részletes szakmai önéletrajz 
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszol-

gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. 
§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

• A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 05. 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:  2022. május 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu –   2022. 03. 01.
Érdi Újság – 2022.

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. 03. 01.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók. 

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 14/ERD-1130-12/2022. feltüntetni szíveskedjen.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
                        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői törzskar

JOGI REFERENS 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rende-

let alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:  
1. sz. melléklet 22. pont 

Ellátandó feladatok:
A jegyző tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó – jogi tevékenységgel össze-

függő – feladatok ellátása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. 
Szerződések szerkesztése. Jogalkalmazási-jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás 

készítése, jogi képviselet ellátása peres és nemperes eljárásokban, jogviták peren kívüli 
rendezésében.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az ellátandó feladatoknál kerül felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztvise-

lők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

                        
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett jogi, 

közszolgálati szakképzettség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Jogi szakvizsga,
• Informatikai ismeretek
• Adatvédelmi ismeretek
• Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegol-

dás, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség, 

• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség, 
• Számítástechnikai alapismeretek 

(Word, Excel, stb.)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

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

• iskolai végzettséget igazoló okira-
tok egyszerű másolata 

• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn.

• pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 04. 09.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03. 31.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu 

e-mail-címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 04. 08.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. 03. 01.
Érdi Újság

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. 03. 01.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.
Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-16/2022. feltün-

tetni szíveskedjen.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Jogi Iroda, Jogi Ügyek

JOGI ELŐADÓ
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03. 06.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság  
2022. január 5-i számában.

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

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

45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Személyzeti Csoport

SZEMÉLYZETI 
ÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére. 

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

                        
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 

                        
Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldás, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség,

felelősségtudat, terhelhetőség, 
• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség, 
• Számítástechnikai alapismeretek 

(Word, Excel, stb.)
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2022. 03. 20.

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

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ

Minden hónap első keddjén 

a Polgármesteri Hivatalban 15–17 óráig.

Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája

DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)

Tel: 06-30-396-5673

Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.

Minden hónap első csütörtökén 

17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája

A képviselők fogadóórája

SZŰCS GÁBOR

Minden hétfőn 16–18 óráig.

Előzetes bejelentkezés

a 06-23-522-313-as 

telefonszámon.

TETLÁK ÖRS

Minden hétfőn 16–18 óráig.

Előzetes bejelentkezés

a 06-23-522-313-as 

telefonszámon.

 8. vk. ANDRASEK MÓNIKA

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-477-5118

E-mail: andrasek.monika@erd.hu

Hétfőtől péntekig telefonon vagy e-mailen

egyeztetett időpontban és helyszínen

A diákpolgármester fogadóórája

CSÁK BÁLINT,

Ifjúsági Önkormányzat

E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu

Előzetes egyeztetés alapján.

 1. vk. ANTUNOVITS ANTAL

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-259-2555

E-mail: antunovits@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 2. vk. SIMÓ KÁROLY

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-564-4276

E-mail: simo.karoly@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 9. vk. DR. ASZTALOS ÉVA

(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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Szociális Gondozó Központ - Érd 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 

Házi segítségnyújtás

KOORDINÁTOR 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: atározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Mindennapi életvitelükben akadályozott emberek részére megszervezi a gondozást az ellátott lakókörnyezeté-

ben. Igényeikhez és szükségleteikhez igazodva előzetes felmérést követően a gondozót az ellátotthoz irányítja. 
Az alapszolgáltatás keretében nyújtott ellátáson belül a házi segítségnyújtás szervezése, irányítása, a napi 

gondozási feladatok koordinálása. A területi gondozók szakmai munkájának szervezése, irányítása s napi ösz-
szehangolása, ellenőrzése, napi kapcsolattartás. A térítési díjjal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, 

tevékenységi naplók ellenőrzése, igazolása, az ellátotti jelenléti ívek vezetése. 
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, 
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szociális végzettség, 
• B kategóriás jogosítvány 
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat 
a személyes adatok pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll 
cselekvőképességet érintő gondnokság alatt. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével

 (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 35/2022, valamint a munkakör megnevezését: koordinátor. 

vagy
Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail-címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll 

módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradék-
talanul megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 8. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Érdi Újság - 2022. február 23.
Érdi honlap - 2022. február 21.

GAZDIKERESŐ

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

Joci

Kedves, játékos, köze-

pes termetűre nőtt, 10 

hónapos kan. Ideális 

családi kedvenc, még 

foglalkozást igényel. 

Ivartalanítva vihető el.

Tommy

Barátságos, nagyon 

eleven, kis-közepes-

re növő, 6 hónap kö-

rüli kanocska, kissé 

túláradóan szeretet-

igényes. Ivartalanítva 

vihető el.


