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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 10. szám

7. OLDAL 10. OLDAL

Érd állomás
Március 7-én megkezdték a Tolmács 

utcai P+R parkoló kivitelezését. A 

beruházás várhatóan július 15-én 

zárul.

6. OLDAL

Vadlúd
Akár még az idén átadhatják a Vadlúd 

utcai körforgalmat, közölte Lukács 

László, Tárnok polgármestere a Face-

bookon.

Így segít Érd  
a menekülteknek
Az érdi önkormányzat mindent megtesz a menekültek 

segítése, elszállásolása érdekében, az adományok eljutta-

tásában és az állampolgári felajánlások koordinálásában. 

Létrehoztak egy külön weboldalt, a befogadas.erd.hu 

címen, ahol minden információ megtalálható, többek 

között az ingyenesen hívható zöldszám. 

CIKKÜNK A 2. OLDALON

Gúzsba kötött tánc
Hat jelölt indul Pest megye 1. számú egyéni választóke-

rületében az országgyűlési képviselői mandátumért. 

Lapunk hasábjain hétről hétre bemutatkoznak program-

jukkal a jelöltek. Elsőként dr. Bősz Anett (DK, Jobbik, 

Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd) és dr. Asztalos Éva 

(független) képviselőjelöltekkel beszélgettünk. 

INTERJÚNK A 4–5. OLDALON

Folytatódik  
az aszfaltozási program
Hamarosan befejeződik a kopóréteg leterítése a Murá-

nyi utcában, ahol közel egy kilométer hosszan kapott új 

burkolatot a korábban igencsak poros út. Itt jövő héten 

kialakítják még a padkát, amit követően teljes hosszában 

járható lesz a Murányi a Tárnoki út és Daróci utca között.

CIKKÜNK A 6. OLDALON

Van, amikor  
az idősotthon  
a legjobb megoldás

Érden működő idősotthonokat kerestünk fel, hogy 

érdeklődjünk a körülményekről, a lehetőségekről, 

arról, mennyit kell várni, hogy valaki bekerülhessen 

az intézménybe.  CIKKÜNK A 2–3. OLDALON
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Érd Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata közleményében 

azt írja, Ukrajna humanitárius 

katasztrófával néz szembe az 

orosz agressziónak kitéve, a há-

ború pedig egyre inkább sújtja a 

civil lakosságot, ezért egyre töb-

ben kénytelenek a határokon 

átkelve menekülni, miközben 

sokan válnak földönfutóvá:

„Segítsünk együtt az ukrajnai 

válság kárvallottjainak, a háború 

elől menekülőknek, a kárpátaljai 

magyaroknak!”

Az érdi önkormányzat mindent 

megtesz a menekültek segítése, 

elszállásolása érdekében, az 

adományok eljuttatásában és az 

állampolgári felajánlások koordi-

nálásában.

Létrehoztak egy külön webol-

dalt, a befogadas.erd.hu címen,

ahol minden információ megta-

lálható, többek között az ingye-

nesen hívható zöldszám (+36 80 

204 949), ahol az érdi polgárok 

kérhetnek tájékoztatást, de 

ugyanezen az oldalon elérhető 

az az űrlap is, melynek segítsé-

gével szállást tudunk felajánlani 

a menekültek számára.

Érd MJV Önkormányzata több 

lehetőséget biztosít a segítség-

nyújtásra. Továbbra is fogadják 

az adományokat:

• a Topoly utca 2. szám alatti 

idősek otthonában minden nap 

8–20 óra között akár előzetes 

egyeztetés nélkül is (az épületet 

a Topoly utca felőli bejáratánál 

fogadják munkatársaink a fel-

ajánlásokat);

• a Rómer Flóris tér 1. szám 

alatti Gyermekjóléti Központban 

hétfőtől csütörtökig 9–16 óra 

között, illetve pénteken 9–12 óra 

között.

Az önkormányzat munkatársai 

gondoskodnak az adományok 

összegyűjtéséről, a szállítás meg-

szervezéséről, hogy a menekül-

tek megkapják, illetve eljuttatják 

azokat Ukrajnába, elsősorban a 

magyarok lakta kárpátaljai tele-

pülésekre. A Szociális Gondozó 

Központ felkészült a háború elől 

menekülők fogadására, elszállá-

solására, ellátására.

Ha ezzel kapcsolatban bármi-

lyen információra, segítségre 

lenne szüksége, amennyiben 

ukrajnai rokonai, barátai, ismerő-

sei érdi ellátását, elszállásolását 

szeretné megoldani, kérik, hívja 

az alábbi zöldszámot (+36 80 204 

949) munkaidőben, vagy írjon e-

mailt a befogadas@erd.hu címre. 

A hivatalos menekültügyi eljá-

rást Magyarországon a kormány 

alá tartozó Országos Idegenren-

dészeti Főigazgatóság bonyolítja 

le, erről bővebb tájékoztatást itt 

talál (angol nyelven is).

Ha Ön is szeretne segíteni szál-

láshely biztosításával (például 

magánlakásban, hotelben, pan-

zióban), kérik, töltse ki a QR-kód 

beolvasásával elérhető űrlapot, 

vagy keresse az önkormányzat 

munkatársait az alábbi elérhe-

tőségeken: hívja a +36 80 204 

949-es ingyenes zöldszámot a 

Polgármesteri Hivatal nyitvatar-

tási idejében (munkaidőn kívül 

üzenetrögzítő fogadja hívását).

Folyamatosan várják  

a menekülteket

A Szociális Gondozó Központ in-

tézményeiben a március 3-i, nap-

közbeni közlés szerint tizenhét 

ukrajnai menekültet látnak el, és 

várják a következő csapatokat, 

míg az Érd-Parkvárosi Baptista 

Gyülekezet jelenleg nyolc me-

nekültet lát el, azok után, hogy 

nemrég kilencen továbbmentek.

Gecse-Simon Orsolya, a Szoci-

ális Gondozó Központ szakmai 

vezetője lapunk érdeklődésére 

ismertette, a Topoly utcai létesít-

ményben jelenleg egy négygyer-

mekes anyuka, egy négytagú 

család és nyolc egyetemi hallga-

tó tartózkodik, de hamarosan 

további négy menekült érkezhet. 

Hozzátette, a Topoly utcai Idő-

sek Otthonában még huszonöt 

férőhelyük van.

Fórizs Gyula Zsolt, az Érd-

Parkvárosi Baptista Gyülekezet 

lelkipásztora az erdmost.hu-t 

arról tájékoztatta, szállásukról 

reggel kilenc ukrajnai menekült 

távozott, így jelenleg nyolcan 

vannak, és várják az újabb jelent-

kezőket.

Simonpusztára március 1-jéről 

2-ára virradó éjjel több mint har-

minc ukrajnai menekült érkezett, 

akik száma időközben negyven-

re duzzadt. Érd Megyei Jogú 

Város Önkormányzata azt kö-

zölte, két lakos jelezte, hogy kb. 

8-10 ukrajnai menekült számára 

tud szállást biztosítani, míg egy 

érdi cégvezető építőipari vagy 

vendéglátó területen ajánlott fel 

munkalehetőséget.

erdmost.hu

R Á S Z O R U L Ó K

Milyen adományokat  
érdemes felajánlani?

• tábori ágy;
• tartós élelmiszer;
• tisztálkodó- és higiéniás 

szerek;
• meleg takarók;
• gyerek- és babaápolási 

termékek.

Így segít Érd az ukrajnai válság  
kárvallottjainak
Az érdi önkormányzat mindent megtesz a menekül-

tek megsegítése érdekében. A befogadas.erd.hu 

oldalon minden ezzel kapcsolatos információ meg-

található.
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Nem könnyű meghozni egy ilyen 

döntést, és bár mindenki, aki ha-

sonló helyzetbe kerül, valószínű-

leg a legjobb megoldást keresi, 

mégis sok esetben az anyagi 

körülményeket mérlegelve szü-

letik meg a döntés. Érden több 

lehetőség közül választhatnak 

az idősek, van önkormányzati, 

alapítványi és egyházi fenntartá-

sú idősotthon is.

Topoly

Az Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által fenntar-

tott Szociális Gondozó Központ 

a Topoly utcában várja az érdi 

idős lakosokat. Szilaj Krisztina 

tagintézmény-vezető elmond-

ta, a jogszabály értelmében 

feltölthető nem helyi lakosokkal 

is az otthon, de elsősorban az ér-

dieknek tartják fent a helyeket, 

és még így is borzasztó hosszú 

a várólista. Jelenleg közel 70 fő 

vár arra, hogy bekerülhessen 

az intézménybe, átlagban azt 

mondhatjuk, hogy egy évet 

kell várni erre. „Ha megnyílik a 

fizetős részleg, akkor tudunk 

fogadni további 36 főt, de még 

akkor is marad a várólista fele. 

Egyelőre nem tudunk nagyobb 

ütemben felvenni rászorulót, 

pedig lenne rá igény bőven.”

Szinte mindenkit fogadnak, 

nincs olyan testi betegség, 

ami kizáró ok lenne, azonban 

aktív pszichiátriai betegségben 

és szenvedélybetegségben 

szenvedőket nem vesz fel az 

intézmény.

A Szociális Gondozó Központ-

ban a nyugdíj, a fogyatékossági 

járulék vagy bármilyen egyéb 

járulék 80%-át kell befizetni, de 

legfeljebb 120 000 Ft-ot. „Ha 

valakinek olyan magas a nyug-

díja, hogy a 80%-a több mint 120 

000 Ft, akkor is ez a maximum 

összeg, de azért ennél az embe-

rek nyugdíja jóval alacsonyabb. 

A fennmaradó összeg az idősnél 

marad.” A bentlakók ezért a 

pénzért napi négyszeri étkezést, 

ápolást, orvosi ellátást kapnak, 

illetve van háziorvosa és saját 

pszichiáter is. Ezen kívül a mo-

sás, az orvoshoz való eljuttatás, 

Van, amikor az idősotthon  
a legjobb megoldás
Sok ember életben eljön a pillanat, amikor el kell 

gondolkoznia azon, hogy hozzátartozóját idősek 

otthonába adja, mert már nem tudja magát ellátni, 

gyermekei, unokái pedig munkahelyi köztelezettsé-

geik miatt nem tudják vállani a folyamatos felügye-

let. Érden működő idősotthonokat kerestünk fel, 

hogy érdeklődjünk a körülményekről, a lehetősé-

gekről, arról, mennyit kell várni, hogy valaki bekerül-

hessen az intézménybe.
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adott esetben a fürdetés, a bo-

rotválás, a haj- és körömápolás  

mind a szolgáltatás részei, nem 

kell értük külön fizetni.

Minden hétköznap délelőtt és 

délután van egy-egy foglalkozás, 

ami természetesen választható, 

nem kötelező.  Ilyen a kézműves 

szakkör, a filmklub, a hitélet gya-

korlása, a különböző vetélkedők, 

a teadélután, a rejtvényfejtés, a 

főzőklub, illetve szoktak közösen 

bográcsolni és szalonnát sütni is 

a bentlakók.

Szilaj Krisztina kiemelte, 

vannak terápiás jellegű foglal-

kozások is, amelyekért szintén 

nem kell pluszban fizetni, ilyen 

az állatasszisztált terápia, ami 

több mint fél éve működik heti 

rendszerességgel. „Jön egy 

szakképzett terápiás segítő 

egy kiképzett kutyával, akinek 

a segítségével többek között 

memóriajavítás, a finommozgá-

sok javítása és kommunikáció-

javítás zajlik, de feszültségoldás 

és stresszkezelés szempontjából 

is nagy hatékonysággal bír az 

állatasszisztált terápia.” Ezen 

kívül beindult a zeneterápia is, 

egy zeneterapeuta végzettségű 

munkatárs szintén heti rend-

szerességgel jár ki a gondozot-

takhoz. A zeneterápia aktív és a 

passzív formáját is alkalmazzák, 

egyrészt zenét hallgatnak, más-

részt zenélnek az idősek.

A szobák 80%-a kétágyas, de 

van néhány háromágyas, ami 

azért előnyös, mert a mozgá-

sukban korlátozottak ellátását 

jobban meg tudják oldani a nő-

vérek, ha ők egy helyen vannak 

elhelyezve.

Az intézménynek jelenleg 

66 idős ellátottja van, akikről 

nappali műszakban öt, éjszakai 

műszakban pedig négy ápoló 

gondoskodik, ami igen jónak 

számít. „Ezen kívül három 

mentálhigiénés kolléga dolgozik 

az intézményben, akik a prog-

ramokért felelősek, így arra is 

van mód, hogy egyszerre több 

esemény fusson párhuzamosan, 

és lehessen választani közülük.”

Napfény

Az alapítványi fenntartású Nap-

fény Otthonnak Érden három 

intézménye van: a Kende, az Ár-

pád és a Fő utcában. Tóth József 

igazgató arról számolt be, hogy 

2-3 hónap várakozás után el tud-

ják helyezni a jelentkezőket az 

idősek otthonában. Ez idő alatt 

fontos feladatok várnak a beköl-

tözőre: ki kell tölteni a jelentke-

zési lapot, a háziorvostól igazo-

lást kell szerezni az egészségi 

állapotáról, és székletvizsgálatra 

is szükség van, hogy semmilyen 

fertőző betegséget ne hurcoljon 

be az intézménybe. Kiemelte, 

hogy időskorban nagyon nehéz 

költözni, új életet kezdeni, de 

sokszor kényszerül rá az ember, 

és vannak helyzetek, amikor ez a 

legjobb megoldás.

A Napfény Otthonban kétféle 

ellátási forma létezik. Az egyik, 

amikor valaki – mérettől függően 

– 9–12 millió Ft közötti össze-

gért megvásárol egy konyhá-

val, fürdőszobával rendelkező 

egyszobás apartmant, ezután a 

nyugdíjának maximum a 80%-át 

fizeti havonta. 

Az igazgató is jól tudja, hogy 

időskorban egy idegen személy-

hez alkalmazkodni nem könnyű, 

de hogy az üres apartmanok 

ne álljanak kihasználatlanul, 

kétágyas elhelyezésre is felvesz-

nek időseket. Ők nem belépési 

összeget, hanem a nyugdíj össze-

gétől függetlenül napi 6500 Ft-ot 

fizetnek fejenként. Tóth József 

kiemelte, az egyházi fenntartású 

intézmények dupla normatívát 

kapnak, az önkormányzatiak pe-

dig az önkormányzattól kapják a 

támogatást, így van, aki olcsóbb 

napidíjakat tud megállapítani. 

„Mi nem kapunk támogatást az 

önkormányzattól, pedig ha le 

tudnák vinni a napi díjas ellátást 

például 4000 Ft-ra, akkor csak 

120 000 Ft-ot kellene fizetniük az 

időseknek havonta, de sajnos ezt 

nem tudjuk kigazdálkodni. Sok-

szor csak egy-két évig ápolunk 

lakókat, akik addig fizetik ezt a 

magasabb összeget, amíg nincs 

üresedés a Topoly utcában, ak-

kor átköltöznek oda. A leghosz-

szabb ideig az otthonukban élő 

ember egyébként 29 évet töltött 

el náluk, 71 évesen költözött be 

és 100 évesen hunyt el.”

Az igazgató elmondta, enyhén 

súlyos vagy akár még súlyos 

demenseket is fogadnak, de aki-

nek pszichiátriai betegsége van, 

magára vagy másra veszélyes, 

azokat nem veszik fel az intéz-

ménybe.  Bár országos hatáskö-

rű az intézmény, és voltak már 

lakóik az ország legtávolabbi 

szegleteiből is, mégis mindig az 

érdieket részesítik előnyben, 

akár a munkatársak kiválasztásá-

ról, akár a beköltözők felvételé-

ről van szó.

Bármely ellátást választja a 

beköltöző, napi háromszori me-

nüválasztásos étkezés jár neki, 

aki cukros diétás, az napi ötször 

étkezhet. Legalább 4-5 féle dié-

tás menüt adnak, és alapgyógy-

szerekből ingyenesen kapnak a 

gondozottak, de a vitaminokért 

és a további gyógyszerekért 

fizetni kell, akárcsak az olyan 

egyedi szolgáltatásokért, mint 

a fodrászat, a manikűr vagy a 

pedikűr. „24 órás nővérszolgálat 

működik, és rendelkezünk annyi 

szakképzett nővérrel, ápolóval, 

amennyit a törvény előír. Orvos-

hoz is ingyenesen szállítják őket, 

és amit előír a szakorvos, azt 

természetesen biztosítjuk, még 

infúziót is tudnak adni.”

Szent József

Az érdi Szent József Otthon 2007 

óta a Betegápoló Irgalmasrend 

fenntartásában működik a Gyula 

utcában. Küldetésüknek tekintik 

a magány helyett a nyugodt, 

teljes értékű életvitelt, valódi 

otthont kínálni, bentlakásos 

ellátásra szoruló idős emberek 

ápolását, teljes körű testi-lelki 

gondozását vállalni az irgalmas-

rendi szellemiség szem előtt 

tartásával. Az idősotthon ma 

összesen 99 ággyal áll a bete-

gek rendelkezésére, 2015-ben a 

demens lakóik számára különálló 

szárny épült.

Kövér Mária intézményveze-

tő arról számolt be, hogy jelen-

leg 40 feletti a várakozók szá-

ma, de arra vonatkozóan, hogy 

mennyit kell várnia valakinek 

a beköltözésre, nem szeretne 

jóslásokba bocsátkozni, mert 

ez változó. Hozzátette, szere-

tettel fogadnak mindenkit, de 

pszichiátriai és szenvedélybe-

tegeket ők sem vesznek fel. 

Ebben az intézményben nem 

élveznek elsőbbséget az érdi-

ek, ugyanis az érdi önkormány-

zattal semmilyen kapcsolatuk 

nincs, országos ellátottságot 

biztosítanak.

„Van belépési díj, melynek 

összege maximum 4 millió Ft 

attól függően, milyen szobába 

szeretne kerülni a jelentkező, 

ugyanis egyágyas, kétágyas 

és háromágyas szobáink is 

vannak.” Ezen felül pedig, mint 

a többi helyen, a nyugdíj 80%-át 

kell kifizetni. Van ápolási díjuk 

is az olyan súlyos betegek szá-

mára, akik ápolásra szorulnak. 

Nekik nem kell belépési díjat 

fizetniük, ők napidíjat fizetnek, 

melynek összege 5000 Ft. 

Mindezért cserébe teljes ellá-

tás, 24 órás szakápolói felügye-

let, mosás, takarítás, gyógytor-

na, különböző foglalkozások 

járnak. Az otthonnak saját 

konyhája van, napi 5 étkezés, 

hetente kétszer pedig meleg 

vacsora várja a lakókat. Külön 

fizetni a gyógyszerért, adott 

esetben a pelenkáért, valamint 

a  fodrász-, a pedikűr- és a ma-

nikűrszolgáltatásokért kell.

Szabó Réka Nikoletta
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A Kossuth 

térről nem 

látszik, melyik 

utca porol 

Érden és melyik 

nem, onnan én 

sem látnám. 

A politikát és a közvéleményt 

egyaránt az Ukrajnában zajló 

háború foglalkoztatja most leg-

inkább. Hogyan látja, mit tehet 

Magyarország, és milyen szerepet 

vállalhat Érd?

Drámainak élem meg, ami az elmúlt 

évtizedekben történik Ukrajnában. 

Az állam modernizálásában újra és 

újra elbukó ország, olyan magyar 

kisebbséggel, amelynek jelentős 

része szegénységben és jelentős jog-

fosztottságban él. Egy nagy területű 

és népességű ország a saját felada-

taival próbál zöld ágra vergődni (ami 

sajnos nem jól megy neki, mivel a 

modernizációs törekvések rendre el-

buknak, nemcsak a magyar, hanem a 

többi kisebbség helyzetével is súlyos 

gondok vannak). E sokszorosan és 

többféleképp megtört társadalmat 

sújtja külső fenyegetés: az orosz 

agresszor nem először végez katonai 

erővel pusztítást az országban. 

Nagyon szép gesztus, amit Érd és 

a többi település is felvállalt az uk-

ránok, illetve a hozzánk menekülők 

megsegítése érdekében. Reméljük, 

erre nem lesz sokáig szükség: bízom 

abban, hogy ez a háború hamaro-

san véget ér, és a felek olyan tartós 

békét tudnak kialkudni, amelyben 

végre fejlődésnek indulhat ez a 

szomszédos ország.

Magyarországnak ebben lehet 

szerepe?  

Le kell raknunk a voksunkat a NATO 

és az Európai Unió mellett. Az elmúlt 

tizenkét évben ez nem sikerült, sőt, 

pont ellenkezőleg: nagyon sok konf-

liktusa volt hazánknak a nemzetközi 

porondon.

Ha itthon nem is zajlik háború, 

kivéreztetés igen, legalábbis az 

ellenzék úgy látja, hogy a kormány 

kivérezteti az önkormányzatokat, 

egyre csorbítja hatásköreiket, 

egyre nő az állami döntéshozók ha-

talma. Ez Érden hogy csapódik le?

A kihívásokra ott lehet jó válaszo-

kat adni, ahol azok keletkeznek. Ha 

egy önkormányzat jogköre csorbul, 

tehetetlenné válik az önkormányzati 

képviselő, illetve a város vezetése, 

hiszen a hozzájuk forduló állam-

polgároknak azon kívül, hogy „ez a 

hatáskör a kormányhivatal kezében 

van”, nem tud kielégítő választ és 

megoldást nyújtani. Hogy egy példát 

mondjak: Érden olyan társasházépí-

tések indultak meg, amelyek sem 

a város arculatához, sem a már itt 

élők igényeihez nem illeszkednek. 

Sajnos, hiába van a Helyi Építési 

Szabályzat az önkormányzat ke-

zében, az ellenőrzés joga nem a 

városé, hanem a kormányhivatalé. Az 

oktatási intézmények helyzetét sem 

tartjuk kielégítőnek: jelentős forrás-

hiánnyal küzdenek, ráadásul, mivel 

működtetésük és fenntartásuk nem 

az önkormányzathoz tartozik, nincs 

már szoros partnerség a város és az 

iskolák között, mint ahogy ez régen 

volt. Ha minden központosított, az 

önkormányzatokra szinte nincs is 

szükség – és ez egy gúzsba kötött 

tánc mindenki számára, és ami a 

legfontosabb, az állampolgárok jogai 

sérülnek.

Győzelmük esetén az intézménye-

ket, illetve a fontos döntéseket 

ismét helyi kézbe adnák?

Mindenféleképp. Az európai uniós 

regionális, illetve kohéziós alapokból 

rengeteg forrás érkezett Magyar-

országra. A kormány most kegyet 

gyakorol e pénzek szétosztásával, 

csakhogy ennek nem úgy kéne mű-

ködnie, hogy idejön a Modern Váro-

sok Programjáért felelős tárca nélküli 

miniszter, mond valamit, aztán vagy 

betartja, vagy nem, hanem a szük-

ségszerűség és az önkormányzatok 

döntése alapján kellene felhasználni 

ezeket a forrásokat.

Érden az egyik legnagyobb kihívás 

az iparosítás (ezzel összefüggés-

ben az iparűzési adóból származó 

bevételek növelése), a másik 

pedig az úthálózat fejlesztése. 

Megválasztása esetén milyen 

megoldásokkal élne?

Érdnek vannak olyan zöldfelületei, 

ahová letelepedhetnek a vállalkozá-

sok, de az ipari parknak korábban 

kijelölt területek nincsenek jó helyen. 

A Tárnok szomszédságában és az 

Elvira-major közelében létesített 

parkot ha el nem is költöztetnénk, 

de szigorúan megszabnánk, milyen 

cégek költözhetnek ide: csak olya-

nok, amelyek minimális környezet- és 

zajterheléssel járnak. Sajnos, jelen pil-

lanatban a városvezetés nem szólhat 

bele az ipari parkok létesítésébe, ez a 

NIPÜF hatásköre. Itt is nagyon fontos 

az önkormányzatiság biztosítása. A 

helyi gazdaságfejlesztés, a beruházók 

idevonzása mellett annak örülnék a 

legjobban, ha az iparfejlesztés nem 

válna ádáz versennyé – ahol nem 

tudnak, vagy nem akarnak ezzel a le-

hetőséggel élni, ott maradjon helyben 

a személyi jövedelemadó bizonyos 

százaléka. Ez megoldást jelentene 

számos városfejlesztési program, így 

az úthálózat finanszírozására is. E fej-

lesztéseket is helyben bonyolítanám: a 

Kossuth térről nem látszik, melyik utca 

porol Érden és melyik nem, onnan én 

sem látnám. A jelenlegi központosí-

tott programok helyett az önkormány-

zatok szerepének növelését szeret-

ném elérni, a fejlesztések terén. Ha 

középtávon kialakulhatna egy hibrid 

rendszer a finanszírozásban – azaz 

ahol nincs nagyobb gyár, ott az szja 

helyben maradó részéből lehetne vég-

rehajtani a fejlesztéseket – kevesebb 

lenne a helyi adóteher is: csökkenteni 

lehetne a nagyon magas építmény-

adót, hiszen ezt egyéb forrásokból pó-

tolni tudná a város. Ez nagy előrelépés 

lehetne az egész térségben.

Ádám Katalin

VÁLASZTÁS 2022

Gúzsba kötött 
tánc

Hat jelölt indul Pest megye 1. számú egyéni választókerületében az országgyűlési kép-

viselői mandátumért. Lapunk hasábjain hétről hétre bemutatkoznak programjukkal  

a jelöltek. Elsőként dr. Bősz Anett (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd)  

és dr. Asztalos Éva (független) képviselőjelöltekkel beszélgettünk. 

Bősz Anett: Visszaállítanánk az önkormányzatiságot

Választási kampányvideójában azt 

mondta, kormányváltás esetén 

elsőként az Alaptörvényhez kell 

hozzányúlni. Mire gondolt?

Erre épül minden. Vissza kell állítani 

a jogállamiságot, a jogbiztonságot, 

az igazságszolgáltatás függetlensé-

gét. A kétharmados törvényeket ki 

kell gyomlálni. Ehhez persze nagy 

támogatottságra, és nem egyik vagy 

másik párt támogatásra lenne csak 

szükség. A pártérdekeket először 

itt kellene felülírni. A másik, gya-

korlatiasabb javaslat: válasszunk 

„egytörvényes” parlamentet. Ez 

egy kétfordulós választási törvény 

lenne, ami mindenkinek esélyt adna 

a megmérettetésre, és ami ennél is 

fontosabb, a valódi, nem pártkép-

viseletre. Most ugyanis elsősorban 

pártot vagyunk kénytelenek válasz-

tani, és mindegy ki a képviselő. A 

képviselő a pártját képviseli, nem a 

választóit.

Kiemelte az egészségügy, az okta-

tás rendbetételét, és a szegénység 

megszüntetését. Konkrétan mit 

tenne?

Nem tudjuk, hogy egy esetleges 

kormányváltást követően mi marad 

a pénztárcában, ezért nem szeretnék 

ígéretcunamival előállni. Mint példa 

erre az érdi csatornapénzek visszafi-

zetése vagy korábban kormánymilli-

árdok ígérete az aszfaltozásra.

Mit tart Érd és térsége legfonto-

sabb problémájának?

Az úthálózat állapota tarthatatlan, és 

méltatlan egy megyei jogú városhoz. 

80%-uk földes, murvás, nincsenek 

járdák, gyalogátkelőhelyek. Viszont 

egy országgyűlési képviselő, még 

ha ígéri is, nem tud járdát építeni. 

Nem dolga. Neki olyan törvényeket, 

költségvetést, szabályozást kell al-

kotni, ami lehetővé teszi az emberek 

gondjainak enyhítését. Példa erre a 

régiós besorolás, ami ugyan megvál-

tozott, de mivel eddig Budapesttel 

együtt kezeltek minket, kimarad-

tunk egy sor fejlesztésből. Erre 

most megint mit hallunk a két nagy 

pártszövetségtől: a fővárost kárpó-

tolni kell. A másik tábor meg vidéket 

fejlesztene. Törvényileg, illetve több 

Asztalos Éva: Én magamnak szerzek szavazatot
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Egyébként én 

nem veszek el 

senkitől sem 

szavazatot, 

mert aki rám 

szavaz, az nem 

szavazna 

a többi pártra. K
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Antunovits Antal, az 1. számú vá-

lasztókerület képviselője számá-

ra – állítása szerint – nagy megle-

petés volt, hogy 26 hónap után 

megszólalhat a tv-ben, ugyanis 

ő úgy érzékeli, az utóbbi időben 

kevesebbszer van lehetősége 

beszámolni a választókerületben 

történt eseményekről.

Elmondta, hogy 2020-ban az 

Edit utcától a Karolina utcáig, 

míg 2021-ben a Karolina utcától 

a Széles úti piacig készült el 

a járda. Nagyon szomorúnak 

tartja azonban azt, hogy Ófalu-

ban nem készült járda, holott 

leadta az igényeit 2019-ben arra 

vonatkozóan, hogy mit szeret-

ne megvalósítani, és egészen 

mostanáig semmi nem történt, 

kivéve a Vető utca folytatását, 

ahol mart aszfaltot teríttek le.  

Mint mondta, 9000 tonna mart 

aszfalt várta a sorát a piactéren, 

amiből rengeteg problémájuk 

adódott, ugyanis az abból kiol-

dódott víz belefolyt a Bara-pa-

takba, és az ott élőknek vitte a 

kártányszagot. 

„Remény azért van, mert 

a polgármester úr bevette 

programjába a Járom, a Dózsa 

György és a Júlia utcát. Mint 

a közgyűlésen is elmondtam, 

nagyon örülök mindezeknek, 

ugyanakkor a komplett vízelve-

zetését is meg kell csinálni, mert 

különben semmi értelme.”  

Hozzátette, a Nyereg és a Ge-

reblye köz is problémás, áldatlan 

állapotok uralkodnak ott is, ezek 

is megoldásért kiáltanak. Mint 

mondta, vízelvezetés kérdé-

sében nem tudtak előre lépni az 

elmúlt több mint két évben. Az 

újfalusi részen jól áll ez a projekt, 

ám Ófaluban nem tudták foly-

tatni a munkálatokat, és renge-

teg utcában nem megoldott a 

vízelvezetés.

Ugyanakkor nagy örömet 

jelentett a képviselő számára, 

hogy önkormányzati segítséggel 

világítást kapott az ófalusi ká-

polna. Fájó pont számára, hogy 

a közgyűlés által megszavazta-

tott, a műemlékek felújítására 

fordítandó 10 milliós keret nem 

lett felhasználva. „A kápolna 

beázik, a tetőszerkezet hibás, a 

cserepek le vannak csúszva, így 

akkor lett volna jó kivilágítani, 

miután ebből a 10 milliós keret-

ből felújították.”

A pincesoron a Modern 

Városok Program keretein belül 

folytatódott a munka, aminek 

szintén nagyon örül a képviselő, 

mert már májusban vagy talán 

előbb is elkezdődtek a munká-

latok.

Szó esett a Hamzsabég térről 

is, ahová játszóteret, pihenőpar-

kot képzeltek el, illetve a Mina-

ret környékének teljes felújításá-

ra is megvannak a tervek. Igazi 

közösségi teret szeretnének 

ott kialakítani. „A tervek szerint 

nem menne el a Minaretig a 

busz, hanem a Hamzsabég téren 

lenne a buszforduló, természe-

tesen a lakók beleegyezésével.”

Antunovits Antal elmondta, 

mind a polgármesterrel, mind a 

képviselőtársaival jó kapcsolatot 

sikerült kialakítani, nem ellen-

ségként néznek egymásra, de 

hozzátette, nem tud olyan fejlő-

dést felmutatni, mint a korábbi 

városvezetés alatt.  Korábban 

ugyanis minden évben meg tu-

dott csináltatni két utcát, ehhez 

képest most kétévnyi, vagyis 

négyutcányi hátrányban van.

A képviselő végül megemlítet-

te, komoly hiányosságnak tartja, 

hogy nem tájékoztatják arról, mi 

történik a választókerületében, 

hol fognak dolgozni, csak onnan 

értesül róla, hogy elkezdődött 

egy munkálat, hogy sokat jár a 

városban és saját körzetében, és 

így látja, ha történik valami.

Gárdos-Szabó

Ez történt az 1. számú választókerületben
Az Érd TV Párbeszéd című műsorában Antunovits 

Antal önkormányzati képviselő számolt be az 1. 

számú választókerületben történt eseményekről. 

Szó esett többek között járdaépítésről és vízelve-

zetésről, valamint a Hamzsabég térre tervezett 

közösségi parkról is.

törvényben el kellene végre ismerni 

másfél millió ember, az agglomeráció 

valós érdekeit. Azt a valós helyzetet, 

amit se Budapest, se a vidék – miköz-

ben ez is az – állapota megkövetel. 

Legalább utólag kapjuk meg például 

azt az utat, amit az utolsó falu is rég 

megkapott.

Mit gondol, ha az előző fideszes 

kormányzati ciklusban egy fide-

szes képviselő még a zajvédő fal 

megépítését sem tudta elérni, Ön 

mire menne?

Pedig ugye az ő pártja volt kormá-

nyon, és még államtitkár is volt. 

Kétségtelen, hogy önkormányzati 

önerőből nem valósulhat meg az 

úthálózat fejlesztése, sem a zajvédő 

fal kiépítése. Bárki is lesz az ország-

gyűlési képviselő, a támogatások 

megítélése nem történhet pártpoliti-

kai alapon.

Mivel lehetne biztosítani Érd és 

a hasonló városok működéséhez 

szükséges költségvetést?

Először is Érdhez hasonló város 

nincs. Az iparűzési, személyi, a gép-

jármű és egyéb tulajdonhoz köthető 

adók akár választható átrendezése 

segítene. És az önkormányzati mű-

ködést szabályozó törvényekhez is 

hozzá kellene nyúlni.

Fontosnak tartja az Európai 

Ügyészséghez való csatlakozást?

Igen.

El kell számoltatni az Orbán-rend-

szer prominenseit?

Igen.

Szükséges-e az orbáni típusú – 

tehát a hatósági árakon alapuló 

– rezsicsökkentés?

Nehéz erre tisztességgel válaszolni, de 

ebben a formában nem támogatom.

Miért szakított a DK-val?

Az biztos, hogy nem sértődöttség-

ből, és nem amiatt, hogy a párt Bősz 

Anettet támogatja. Nem tagadom, 

hogy ez rosszulesett, de a kilépésem-

ben inkább az a felismerés játszott 

szerepet, hogy pártszínekben nem 

lehet tisztességesen szolgálni a 

várost. A politika, egy párt vagy sze-

mély érdeke pedig sokszor nem esik 

egybe a város érdekeivel. Néha még 

a törvényekkel is ütközik. Erről még 

hallgatni sem fér bele az értékren-

dembe.

A Szövetségért Érdért frakció 

nemrég kizárta a soraiból. Hogyan 

élte meg ezt?

Nagyon rosszul, mert nem sikerült 

megértetnem képviselőtársaimmal, 

hogy a politikai érdek nem írhatja 

felül a törvényességet. Bács István 

vagyongyarapodási ügyében én 

elmentem odáig, ameddig a jogi 

és közbiztonsági bizottság elnöke-

ként elmehettem. Megtárgyaltuk 

az ügyet, és megállapítottuk, hogy 

Bács István vagyonnyilatkozata 

valótlan, mert nem tartalmazta a 

cégének adott tagi kölcsönt. Azt 

kérték, hogy a bizottság mondja ki az 

összeférhetetlenséget is. Csakhogy 

ennek szigorú feltételei vannak, és 

ezek között nem szerepel a va-

gyonnyilatkozat valótlansága. Ha 

ez alapján meg lehetne állapítani az 

összeférhetetlenséget, akkor már 

nem lennének képviselők az ország-

gyűlésben, és a mi közgyűlésünk 

létszáma is zsugorodna. Ha bejutok a 

parlamentbe, ennek a törvénynek a 

módosítására is javaslatot teszek. Ez 

eddig is megtörténhetett volna, de 

valahogy a most is bejutásért küzdő 

pártoknak nem akaródzott. Többek 

között az ilyen helyzetek jó törvé-

nyekkel való rendbetétele lenne egy 

valódi képviselő feladata. A hangsúly 

a jó, vagyis nem pártérdeket szolgáló 

törvényeken és még hangsúlyosab-

ban a valódi képviseleten van.

Április 3-án szoros versenyre szá-

míthatunk. Nem gondolja, hogy 

Ön az ellenzéki összefogástól vesz 

el szavazatokat? Azzal, hogy alter-

natívát kínál, megosztja a nem a 

Fideszre szavazók táborát.

Remélem, az eddig Fideszre szava-

zók táborát is. Egyébként én nem 

veszek el senkitől sem szavazatot, 

mert aki rám szavaz, az nem sza-

vazna a többi pártra. Én magamnak 

szerzek szavazatot, és aki nem tud 

magának szavazatot szerezni, az ne 

védekezzen azzal, hogy más veszi el 

tőle a szavazatot.

Egyetért ez ellenzéki összefogás 

céljaival?

Igen, de ezeket a célokat független-

ként kívánom képviselni. 

Mihalicz Csilla
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Az önkormányzat tájékoztatá-

sa szerint a projekt a NIF Zrt. 

beruházásában valósul meg. 

A fejlesztés részeként 46+1 

férőhelyes P+R („park and ride”, 

azaz „parkolj és utazz”), valamint 

44 férőhelyes B+R („bike and 

ride”, vagyis „biciklizz és utazz”) 

parkoló épül.

A kivitelezés ideje alatt az 

érintett területen forgalomkor-

látozásra lehet majd számítani, 

ezért az önkormányzat arra 

kéri a lakosokat, hogy fokozott 

figyelemmel közlekedjenek. Az is 

előfordulhat, hogy az arra haladó 

autósoknak néhány percig vára-

kozniuk kell. Ezen időszak alatt 

kérik, a közlekedők szíveskedje-

nek türelmet tanúsítani mind a 

munkaterületen dolgozó szakem-

berekkel, mind a közlekedésben 

résztvevő társaikkal szemben.

erdmost.hu
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László Ferenc, Érd Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatalának 

kommunikációs vezetője arról 

tájékoztatta az Érd FM-et, hogy 

az aszfaltozási program tovább 

folytatódik, a következő hetek-

ben sor kerül az Orvos, a Péter, a 

Liliom, valamint a Badacsonyi ut-

cákra, és a Narancsfa, valamint a 

Nyírfa utcák hiányzó szakaszát is 

leburkolják.

A kommunikációs vezető 

elmondta, az aszfaltozással 

egyidejűleg folyik a járdaépítési 

projekt is, az ÉKFI munkatársai 

a Karolina utcában dolgoznak. A 

Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézmény mellett, a Felső és az 

Alsó utcát kötik össze díszkővel.

A Kálvin téren tavaly év végén 

sürgősen ki kellett bontani egy 

meghibásodott kábel miatt a 

járdát, amit most javítanak ki. 

erdmost.hu

Hamarosan járható  
a Murányi utca

Már átvehetők a zöld zsákok az ÉTH-nál

Hamarosan befejeződik a kopóréteg leterítése a 

Murányi utcában, ahol közel egy kilométer hosz-

szan kapott új burkolatot a korábban igencsak 

poros út. Itt jövő héten kialakítják még a padkát, 

amit követően teljes hosszában járható lesz a Mu-

rányi a Tárnoki út és Daróci utca között.

A szolgáltató az idei évre húsz, 

az önkormányzat további tíz 

zsákkal járul hozzá a zöld-

hulladék gyűjtéséhez és elszál-

lításához, de ezen felül is van 

lehetőség további zsákok vásár-

lására az ügyfélszolgálaton.

Az idei zöldhulladékgyűjtés 

április 2-án kezdődik.

Mint ismert, tavaly augusztus-

ban megváltozott a zöldhulladék 

gyűjtési rutinja, amely után már 

nem havi három zsákot szállíta-

nak el, hanem bármennyit, ha 

az zöld, ÉTH-felirattal ellátott 

zsákban van.

Az átvételhez egy NHKV Zrt. 

számla vagy csekk szükséges. 

Idén egy háztartás ingyenesen 

30 darab zsákot kap, melyen 

felül további zsákokat is lehet 

vásárolni.

Mind a fekete, mind az egyéb 

feliratú, nem az ÉTH Nonprofit 

Kft. által kiadott zsák kihelyezése 

illegális hulladék kihelyezésnek 

számít!

A zsákokban KIZÁRÓLAG fű- 

és lombhulladékot szállítanak!

A zsákokon felül ingatlanon-

ként továbbra is 3 köteg gallyat 

1 m-es darabokban kötegelve 

elszállítanak. Tilos fatuskót, tör-

zset kihelyezni a kötegek mellé!

A Sas utca 2. szám alatti hulladék-

udvarban a zöldhulladék átvétel 

megszűnt! Lehetőség van évente 

200 kg/ingatlan/év zöldhulladé-

kot leadni térítésmentesen a 

Zöldhatár komposzttelepen. 

A komposzttelepre kizárólag 

füvet és lombhulladékot lehet 

leadni, illetve kötegelve a galy-

lyakat.

Kérik, hogy az elszállításra 

összekészített zöldhulladékot a 

kijelölt gyűjtési napon legkésőbb 

reggel 7 óráig szíveskedjenek 

kihelyezni az ingatlanok elé.

erdmost.hu

Panaszok esetén a kivitelező 
az alábbi elérhetőségeken áll 
a lakosság rendelkezésére: 
erd.panasz@vasutepitok-gyor.
hu, Vasútépítők Kft., 1087 
Budapest, Könyves Kálmán 
krt. 76. 4/413.

A zsákokat februártól osztják 
ki az előfizetőknek az ÉTH 
Diósdi úti ügyfélszolgálati iro-
dáján (nyitvatartási időben H: 
8–20-ig Sz: 8–16-ig P: 8–12-
ig) (12.00–12.30 ebédidő) és a 
Sas u. 2. szám alatti hulladék-
udvarban (H–P: 8–16-ig).

Cím: Érd, Zöldhatár utca-Kom-
poszttelep (nyitva tartás: H–P: 
7–15-ig. A zöldjárat ideje alatt 
a komposzttelep nyitvatartási 
ideje: H: 7–19, K–P: 7–15 és 
páratlan hét szombat 9–15 
óráig.) Leadáshoz szükséges 
dokumentumok: személyi iga-
zolvány, lakcímkártya, NHKV 
Zrt. által kiállított befizetést 
igazoló csekk/számla.

Parkolj, biciklizz 
és utazz

Március 7-én megkezdték a Tolmács utcai P+R par-

koló kivitelezését. A beruházás várhatóan július 

15-én zárul. A fejlesztés részeként 47 férőhelyes 

parkoló, valamint 44 férőhelyes kerékpártároló 

épül. A kivitelezés ideje alatt korlátozzák majd a 

forgalmat.

Építik a parkolót Érd állomáson

Folytatódik az aszfaltozási program

A zöld zsákok az Érd és Térsége Hulladékkezelő 

Diósdi úti ügyfélszolgálati irodájában ügyfélfoga-

dási időben vehetők át. Egy háztartás ingyenesen 

harminc zsákot kap 2022-re. 2022. április 

2-ától csak 

és kizárólag 

ÉTH-s feliratú zöld 

zsákot szednek össze!
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László Bernadett, a Terror Háza 

Múzeum történésze arról be-

szélt, hogy generációk születtek 

bele a rendszerváltoztatás utáni 

szabadságba, akik nem élhették 

át ezeket az eseményeket, és 

leginkább a családi krónikákból, 

szájhagyomány útján ismerik a 

történeteket. 

Azoknak a fiataloknak a figyel-

mébe ajánlotta a kiállítást, akik-

nek a 30 évvel ezelőtti esemé-

nyek elsősorban a történelmet 

jelentik, de kell, hogy lássák és 

tudják, ha máshogy nem, képek 

és elbeszélések segítségével, 

hogy mi történt 30 éve.

Csőzik László, Érd polgármeste-

re felidézte, a rendszerváltozta-

tás idején 14-15 éves lehetett, és 

egy rendkívül euforikus időszakra 

emlékezhet vissza, amit nagyon 

jó volt átélni. Emlékeztetett 

arra, hogy az emberek akkor azt 

keresték, mi a közös egymásban, 

milyen ügyek tartanak össze 

minket.

erdmost.hu
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30 éve  
szabadon Érden
Érdre érkezett a Terror Háza Múzeum vándorkiál-

lítása, a 30 éve szabadon, ami korabeli fotókon és 

plakátokon keresztül mutatja be a rendszerválto-

zás időszakát. A szervezők célja, hogy a fiatalok is 

megismerjék az akkori történelmi eseményeket.

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.

Kedves Olvasók, 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.

FELHÍVÁS

Tárnok polgármestere közölte, a 

kivitelezővel egyeztetve megtud-

ta, hogy a közművek szükséges 

kiváltásával kezdődnek majd a 

munkák, ami a forgalmat még 

nem fogja jelentősen akadályoz-

ni. A nyári időszakra tervezik a 

legnagyobb korlátozásokat, ak-

kor akár a Rákóczi úti ág időleges 

teljes lezárása is felmerülhet, mi-

vel ez jelentősen meggyorsítaná 

a munkákat. Ennek lehetőségét 

még vizsgálják. 

Őszre már csak a Sóskúti–Vad-

lúd és a Vadlúd–Zámori „negyed” 

részleges lezárásával számolnak. 

A munkával 2023 tavaszáig kell 

elkészülniük, de a tél beállta előtt 

végezni szeretnének. 

„Az biztos, hogy 2022-ben, 

az építkezés alatt sok türelem-

re és megértésre lesz szükség 

a lakosság részéről. A lámpás 

forgalomkorlátozás hosszú vá-

rakozási időket, végeláthatatlan 

dugókat fog eredményezni. Itt 

állva gondoljon mindenki arra, 16 

év várakozás után valóra válik a 

tárnokiak álma, egy biztonságos, 

könnyen átjárható körforgalom a 

Vadlúd utcai kereszteződésben! 

Aki teheti, az építkezés alatt 

kerüljön a Dózsa György út–7-es 

út irányába, számítva arra, hogy 

a Fehérvári út–Zámori út keresz-

teződésében is átépítési munkák 

folynak majd!” – írta a szomszéd 

település vezetője. 

erdmost.hu

Még idén elkészülhet  
a Vadlúd utcai körforgalom
Sok türelemre és megértésre lesz szükség

Akár még az idén átad-

hatják a Vadlúd utcai 

körforgalmat, közölte 

Lukács László, Tárnok 

polgármestere a Face-

bookon. Múlt héten 

ugyanis aláírták a ge-

nerálkivitelezési szer-

ződést, így hamarosan 

meg lesz a támogatási 

szerződés is, és akkor  

a terület átadásával 

megindulhatnak a mun-

kálatok.
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Hangyássyné Zsuzsa fest-

ményeiből nyílt kiállítás múlt 

csütörtökön a Topoly utcai 

Idősotthonban. 

ikor érettségi után választha-

tott a képzőművészeti (ahová 

felvételt nyert) és a vegyipari 

főiskola között, ő a biztosabb jövőt 

választotta: vegyész lett. A battai Kőolaj-

finomítóból ment nyugdíjba, és ekkor vet-

te újra a kezébe az ecsetet. Hangyássyné 

Zsuzsának az elmúlt években számtalan 

kiállítása volt, a csoportos tárlatok mel-

lett sok egyéni is, többek közt Százha-

lombattán, a Balaton-felvidéken, Zalában, 

Budapesten, Ajkán, Gyulán és persze Ér-

den, ahol most, március 3-án nyílt kiállítás 

a műveiből a Szociális Gondozó Központ-

ban. Főleg portrékat, tájképeket készít, 

ahogy mondani szokta, „a valóságot úgy 

festem meg, ahogy az bennem van”. 

„Huszonhárom képet hoztam erre a ki-

állításra, többek közt azt a festményemet 

is, amin a családomat XVII. századi ruhák-

ban ábrázolom” – mondta lapunknak Zsu-

zsa. „Realista festő vagyok, nem alkotok 

modern stílusban. Azt festem, amit látok: 

először vázlatot vagy fényképet készítek, 

és otthon nekiállok az olajfestékkel. Ami 

a jövőt illeti, nagy terveim nincsenek: 

folytatom a festést, emellett az unoká-

immal, illetve a családommal töltöm az 

időmet” – tette hozzá Zsuzsa. 

Ahogy Szűcs Gábor alpolgármester a 

megnyitón utalt rá, a Poly-Art Alapítvány 

és a Képzőművészek Érdi Közössége 

oszlopos tagjaként Zsuzsa nevét és 

munkáit jól ismerik a városunkban, illetve 

Százhalombattán is, ahol a Battai Napok 

keretében a családi házuk kertjében ren-

dezi kiállításait. „Annak a valóságnak, ami 

benne él, jelentős közös metszete van a 

mi valóságunkkal, így alkotásai számunk-

ra is otthonosak, el- és befogadhatók” – 

hangsúlyozta Szűcs Gábor. 

A Szociális Gondozó Központ idősott-

honában ez a hetedik kiállítás. Mint Szilaj 

Krisztina tagintézmény-vezetőtől megtud-

tuk, az idősek életében nagyon fontosak 

ezek az alkalmak, hiszen ilyenkor kinyílik 

számukra a világ: a kiállításmegnyitókon 

„külsős” közönség is van, fellépők érkez-

nek, beszélgethetnek az alkotókkal, és 

persze a képeket is megcsodálhatják. Ez 

különösen fontos most, hiszen a járvány-

veszély miatt egy-két hónapig szüneteltek 

ezek az alkalmak. Igaz, a belső rendezvé-

nyeket – farsang, terápiás foglalkozások 

– megtartották, ami sokat segített abban, 

hogy az idősek megőrizzék mentális 

egészségüket. Mostanra pedig az élet 

visszatért a rendes kerékvágásába, ismét 

fogadhatnak látogatókat, és ha a jár-

ványhelyzet engedi, ezzel az első, tavaszi 

megnyitóval újraindulnak a kiállítások is az 

idősotthon épületében.

Ádám Katalin 

„A Covid miatt 2020 novemberétől 

2021 májusáig nem tudtunk napközbeni 

fejlesztést biztosítani. Késő tavasszal 

indítottuk újra délelőtti fejlesztő nap-

közinket a halmozottan sérült gyerme-

keknek, délutánonként pedig különféle 

foglalkozásokat szerveztünk SNI-s, 

ADHD-s, autista, értelmileg érintett, 

mozgássérült gyermekeknek. Zenés fog-

lalkozás, kutya- és víziterápia, tudomá-

nyos ismeretkör várta a tagcsaládjaink 

gyermekeit. Újraindítottuk a tematikus 

szülőklubokat, illetve a kreatív foglalko-

zásokat: az élményfestést, horgolást. 

2021 májusa már jobb időszak volt, de 

az azt megelőző pár hónapot nagyon 

megszenvedték a szülők és a gyerekek 

egyaránt, hiszen az online fejlesztés 

nem egyenértékű azzal, amit a szakem-

ber végez, és a közösségi élményektől 

is elestek, márpedig a gyerekeknek és 

szüleiknek erre nagyon nagy igényük és 

szükségük van. Nagyon vártuk a nyitást. 

Felszabadító érzés volt újrakezdeni az 

életünket” – mondta lapunknak Ömböli 

Ágnes, az egyesület elnöke.

A terápiás foglalkozások nyáron 

sem szüneteltek; emellett piknikekkel, 

kirándulásokkal, egyéb, élményeket adó 

programokkal tették színesebbé a nyarat. 

EMMI pályázati forrásból kommunikációs 

tréninget szerveztek, civil összefogással 

szépülős napot tartottak az anyukáknak, 

ősszel pedig folytatták a régi kerékvágás-

ban. „A Covid miatt óvatosabban szerve-

zünk programokat, hiszen a gyermekek, 

különösen a súlyosan sérültek egészségi 

állapotára, arra, hogy ne fertőződjenek 

meg, nagyon oda kell figyelni. Ugyanak-

kor a fejlesztő foglalkozásokat sem szü-

neteltetjük: a zenés foglalkozás, a vízi- és 

a kutyaterápia folyamatosan megy, emel-

lett ősszel indítottunk egy mentorszülő-

képzést is – szintén pályázati forrásból 

–, és azok a tagjaink, akik ezt elvégezik, 

más, SNI-s gyermeket nevelő sorstárs 

szülőknek tudnak érzelmi támogatást 

nyújtani. Szeptember végén ötmillió fo-

rinttal gazdagodtunk: ez az összeg a DM 

jótékonysági focitornáján gyűlt össze, és 

egyesületünk kapta meg. Ezt a pénzt mi 

a víziterápiánk finanszírozására fordít-

juk: egy éven át hetven gyerek részesül 

ingyen víziterápiában, ami nagyon nagy 

segítség a családjainknak” – hangsúlyoz-

ta Ági. Mivel pályázati és egyéb forrás-

ból a zene- és a kutyaterápiát is ingyen 

tudták biztosítani, az egyesület foglalko-

zásai ingyenesek voltak. Ez nagyon nagy 

segítséget jelentett az érintetteknek, 

hiszen a fejlesztések sokba kerülnek, és 

ezekben a családokban rendszerint csak 

egy kereső van.

„Ahogy 2020 év végén, úgy 2021-ben 

is részt vehettünk a Civil Liciten: novem-

ber hónapban rekordösszeg, 2,2 millió 

forint gyűlt össze egyesületünk javára, 

a helyi társadalomnak köszönhetően. 

Ez fantasztikus eredmény volt! Nagyon 

sokat dolgoztunk érte, de megérte. Ezt 

az összeget a napközink és az egyéb 

fejlesztő foglalkozásaink finanszírozására 

fordítjuk” – tette hozzá Ági.

Decemberben az életfás gyerekekhez 

ellátogatott a Mikulás, és tizenöt, sérült 

gyermeket nevelő rászoruló családot pe-

dig tartós élelmiszerrel és ajándékokkal 

segítettek, támogatóik jóvoltából.

„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 

mi, szülők önkéntes munkánkkal mennyi 

mindent tudtunk, tudunk megvalósítani – 

tavaly így újítottuk meg a weboldalunkat 

is –, ugyanakkor nagy szükségünk van az 

anyagi támogatásra, hogy programjain-

kat meg tudjuk szervezni, ezért nagyon 

örülünk minden civil és egyéb pályázati 

forrásnak, és amikor tudunk, élünk a pá-

lyázati lehetőségekkel. Bár a járványnak 

nincs vége, foglalkozásaink nem szünetel-

nek, elérhetőek egyéni gyógypedagógiai 

és mozgásfejlesztő alkalmaink is. Továb-

bá folyamatosan keresünk és tesztelünk 

olyan foglalkozásokat is, amelyek eddig 

nem voltak nálunk elérhetőek” – tette 

hozzá Ági.

Az Életfa szülőcsoportnak jelenleg 

470 tagcsaládja van, foglalkozásaikon 

110-120 család vesz részt hetente. „Szülői 

programjaink idén még nem indultak be, 

de hamarosan ezekre is sor kerül. Most, 

év elején készítettünk egy saját licitol-

dalt, ezt szeretnénk ismertebbé tenni. 

Sok saját termékünk van, amelyeket mi, 

anyukák készítünk a foglalkozásainkon, 

illetve otthon: szappanok, horgolt díszek, 

kiegészítők, és ezeket a licitoldalunkon 

folyamatosan elérhetővé tennénk, és ter-

mészetesen köszönettel fogadjuk mások 

felajánlásait is. Ez természetesen nem egy 

nagy, a Civil Licithez mérhető weboldal, 

viszont lehetőséget nyújt azok számára, 

akik szeretnének minket, illetve az álta-

lunk képviselt célokat, ügyeket év közben 

támogatni. Ezekből a bevételekből 

szeretnénk továbbra is kedvezményesen 

biztosítani a foglalkozásainkat, a napközi-

be fejlesztő eszközöket beszerezni, illetve 

olyan programokat szervezni, amelyek-

be a családok, különösen a testvérek is 

bekapcsolódhatnak. A szülőtréningeket 

is folytatnánk, hiszen mi mindent magunk 

tervezünk, bonyolítunk, és csak akkor 

tudunk fejlődni, és mindig valami pluszt 

nyújtani, ha a gyarapodnak az ismerete-

ink” – zárta szavait az Életfa elnöke. 

Ádám Katalin

Növekedés a Covid árnyékában

2021 óta már ez a közhasznú egyesület 
is fogadhatja a személyi jövedelemadó 
egy százalékát, így aki őket kívánja tá-
mogatni, az alábbi adószámon megtehe-
ti: 18871603-1-42 (Bővebb információk: 
www.eletfacsoport.hu).

A kiállítás megtekinthető a Szociális 
Gondozó Központ Topoly utcai épüle-
tében, március 30-áig minden szerdán 
17–19 óra között, vagy előzetes idő-
pontegyeztetéssel (06/20/333-6031). 

Az Életfa Csoport Egyesület tagcsaládjai számára nehéz, de 

annál változatosabb volt a 2021-es év: az SNI-s, illetve súlyos, 

tartós betegséggel élő gyermekeket nevelő szülők által még 

2015-ben alapított csoport mindennapjait ugyan befolyásolta 

a vírushelyzet, elképzeléseiket, terveiket mégis várakozáson 

felül tudták megvalósítani.

„Úgy festem meg, ahogy az bennem van”
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Sebestyénné Majchrowska Ewa igazgató-

val és helyettesével, Nida Judittal sétálgat-

tunk a tömött polcok előtt. Egy nagy szek-

rény tele fotókkal, egy másikban könyvek, 

amott szakdolgozatok. És ez még nem 

minden. A Zenei Könyvtárban őrzik Bíró 

András hagyatékát, a Jószomszédság 

Könyvtárában Csuka Zoltán könyveit. Ezt a 

hatalmas gyűjteményt évtizedek munkájá-

val gyarapították, dolgozták fel, és tették 

kutathatóvá az érdi könyvtárosok.

A városi könyvtárat 1954-ben alapítot-

ták, a helytörténeti gyűjtemények összeál-

lítását a ’70-es években kezdték a nagyobb 

városokban, Érden azonban ez nem így 

történt. Mint Ewa visszaemlékszik rá, a 80-

as években, mikor ő Érdre került, alig volt 

helytörténeti témájú anyag a könyvtárban. 

„A ’90-es évektől rendszeresen hirdet-

tünk helytörténeti pályázatot, a jelentke-

zők pedig feldolgozták egy-egy templom 

vagy épp cukrászda történetét. Ezek az 

írások adalékot jelentettek a további 

kutatáshoz. Miklósi Csabáné Éva, korábbi 

kollégánk, aki már sajnos nem él, elhiva-

tott kutatója volt a helytörténeti témájú 

írásoknak. Akkoriban erre nagyobb volt 

az igény, mint manapság: az Érd várossá 

válásának 25-ik évfordulóján rendezett 

vetélkedőnkön nyolc csoport vett részt, és 

alig győztük kirostálni a jelentkezőket. A 

40-ik évfordulón, pedig könnyebb kérdé-

sekkel készültünk, már alig jelentkeztek” 

– tette hozzá az igazgató. 

Ennek oka lehet az is, hogy sok ideköltö-

ző nem érzi (még) magát érdinek, nem ala-

kult ki benne semmilyen fokú lokálpatrio-

tizmus, amit egyébként is főleg otthonról, 

a szülőktől, nagyszülőktől hoz az ember, 

észrevétlenül átvéve a régi történeteket, 

emlékeket, Érdről is. „A betelepülők jóré-

sze alvóvárosként tekint Érdre, kevesen 

szeretnének kötődni a városhoz. Az évek 

során ez persze megváltozik, de ahol nem 

alakulnak ki helyi kapcsolatok, illetve akik 

csak aludni járnak haza, azok nem igazán 

kapcsolódnak be a város életébe. Sokan 

még csak azt sem tudják, hogy Érden 

egyáltalán létezik olyan, hogy könyvtár. E 

tekintetben nagyon sokat jelentene, ha a 

Parkvárosi Közösségi Ház épületére felke-

rülne az is, hogy könyvtár” – fűzte hozzá 

Nida Judit. 

A helytörténet, az identitás erősítése 

terén az első nagy lépés a helyi „ki kicso-

da” összeállítása volt. Ez hatalmas munka 

volt, amire első ízben 1995-ben, majd ezt 

követően 2005-ben került sor. Ez utóbbi 

változat már digitális formában került fel 

a könyvtár honlapjára, és folyamatosan 

frissítik. „Több mint ötszáz kérdőívet küld-

tünk ki, és alig 230 jött vissza. Ez szomorú 

arány. Vannak, akik nem kívántak részt 

venni a gyűjteményben, és ezt nekünk 

tiszteletben kell tartanunk” – jegyezte 

meg Ewa. 

Nemcsak az Érddel foglalkozó cikkeket, 

könyveket, fotókat gyűjtik, hanem az 

Érden élő írók, költők műveit is. Ez nem 

egyszerű, hiszen a mai világban előfordul, 

hogy valaki csak három-négy évet tölt a vá-

rosban, aztán elköltözik, és gyakran nem is 

jut a könyvtár tudomására, hogy a művész 

Érden (is) élt. „Nagyon örülünk, ha valaki 

eljön hozzánk, adományoz pár kötetet. 

Számukra természetesen író-olvasó talál-

kozókra is lehetőséget biztosítunk, ahogy 

a Poly-Art Alapítvány tagjai is rendszere-

sen bemutatkozhatnak nálunk” – tette 

hozzá Ewa, hangsúlyozva: minden könyv, 

folyóirat, Érdről szóló cikk feldolgozásra 

került, így kutatható. Csak épp nem min-

den szabadpolcon: vannak ugyanis olyan 

pótolhatatlan anyagok (például szakdol-

gozatok, fényképalbumok), amelyekre 

úgy vigyáznak, mint a szemük fényére, 

mert ha eltűnik valami (és erre volt már 

példa), akkor azt nem lehet pótolni. „Az 

online katalógusunkban mindent szere-

peltetünk. A 2021. évi statisztikánk szerint 

1488 helytörténeti dokumentumunk van, 

ezen felül még nagyon sok fényképünk, 

képeslapunk, folyóiratcikkünk, amelyek 

nyilvántartásba kerültek” – hangsúlyozta 

Judit. Ewa hozzátette: az érdi írók könyvei 

általában megtalálhatók a zárt helytörté-

neti gyűjteményben, de szabadpolcon is. 

Kivéve az olyan művek, amelyek például 

Jovicza Ignác (álnevén Sándor) munkái, 

amelyekből szintén van a könyvtárban, de 

nem kölcsönözhetők, csak a helyszínen 

forgathatjuk őket, mert annyira régi és 

ritka kiadásokról van szó – pótlásuk szinte 

lehetetlen. 

„Ha otthon leülök a gép elé, nem egy 

játékot veszek elő, hanem antikváriumok 

weboldalain nézelődöm, így sikerül újabb 

és újabb példányokhoz jutni” – jegyezte 

meg Ewa. 

Ami a helytörténeti munkákat illeti, mér-

földkőhöz érkezett a könyvtár: az orszá-

gos digitalizálási stratégiához csatlakozva 

megkezdték az anyag feldolgozását, ko-

moly digitalizálási tervet állítottak össze. 

A megvalósulásához szükség lenne még 

emberre és eszközre, no meg forrásra. Ha 

mindez összejön, hamarosan elkezdődhet 

a tényleges munka is.

Arról nincs szó, hogy a gyűjtemény teljes 

lenne, mindig tovább és tovább bővíthető. 

Ebben a könyvtár nagyon számít a lakosok 

segítségére. Ne felejtsük el azt sem: a 

jövő helytörténeti anyaga most készül, 

ezért kérik az Érden élő, működő írókat, 

költőket, hogy jöjjenek el a könyvtárba, 

és hozzák el saját alkotásaikat, cserébe a 

könyvtár bemutatkozási lehetőséget biz-

tosít nekik, ahogy már annyi éve teszi.

Ádám Katalin

C S U K A L I B

Érd múltjáról A-tól Z-ig
Nem hittem volna, hogy a könyvtár „hátsó termeiben” – elzárva 

a nagy nyilvánosság elől – micsoda kincsekre bukkan az ember: 

ritka, antikváriumokban is nehezen fellelhető könyvek, szakdol-

gozatok, cikkek, képeslapok. A közös bennünk, hogy valamilyen 

módon Érd múltjához kapcsolódnak, dokumentálva vagy épp 

kutatva azt, ami elmúlt, és amit megőrizni, feldolgozni és bővíteni 

közös érdekünk. 

Kedves Olvasóink!
Értesítjük Önöket, hogy 2022. március 
12–16. között könyvtárunk minden  
részlege zárva tart.
2022. március 26-án, szombaton:
Felnőttkönyvtár, Gyermekkönyvtár, Park-
városi Fiókkönyvtár: nyitva 8–16 óráig
A Jószomszédság Könyvtára,  
Zenei Könyvtár: zárva

Számokkal alátámasztott beszámolót 

készített a Csuka Zoltán Városi Könyv-

tár, amiből kiderült, hogy a könyvtárba 

járó érdiek tavaly átlagosan 29,7 db 

könyvet olvastak el. Egyébként 671-en 

iratkoztak be a könyvtárba, ahol már 

3709 olvasó van, akik 85 620 alkalom-

mal látogattak el a bibliotékába. 110 

366 alkalommal kölcsönöztek könyvet, 

annak ellenére, hogy a pandémia miatt 

csak 176 napot volt nyitva a könyvtár 

(koronavírus-mentes időszakban 240 

nap a nyitva tartás). A távhasználat 

száma 58 526 alkalom, míg helyben 81 

752 dokumentumot használtak az ol-

vasók. A könyvtárosok 1632 könyvcso-

magot raktak össze, és 4271 kérdésre 

válaszoltak. 

Átlagban közel 30 könyvet olvastak tavaly az érdiek
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A tizedik helyen nyolc győze-

lemmel és kilenc vereséggel 

álló Szent Pál Akadémia HSE 

vendégeként vívott középházi 

rangadót a 9-8-as győzelmi arány-

nyal nyolcadik helyezett érdi Gia 

Form-VMG DSE a férfi kosárlabda 

NB II Közép A-csoportjának 19. 

fordulójában.

Bár a vendég érdiek Naser Ali 

Ahmed tripláival és Riskó Dávid 

palánk alatti kosaraival ígére-

tesen kezdtek, a házigazda az 

első negyedben négy hármast 

is elsüllyesztett, és a második 

negyedben néhány eladott érdi 

labda után hatpontosra növelte 

előnyét (40–34).

A térfélcsere után viszont az 

érdiek Miháczi Ádám betörése-

ivel és Valaczkay Gábor triplá-

ival fordítottak, és tízpontos 

előnybe kerültek. Bár Szántó 

András kipontozódott a harma-

dik negyedben és Felházi Barna 

bokája, illetve Riskó Dávid térde 

is megsérült, az utolsó negyedet 

csere nélkül is jól bírta a VMG, 

amely végül 76–65-re győzte le a 

Szent Pál Akadémiát.

„Örülök, hogy egy jó csapatot 

sikerült idegenben legyőznünk, 

ezúttal lényegesen fegyelmezet-

tebb, okosabb játékkal, mint az 

elmúlt meccseken. A harmadik 

negyedben mind védekezésben, 

mind támadásban koncentráltak 

voltunk, és tízpontos előnyt 

alakítottunk ki, amit taktiku-

san meg is őriztünk a végéig. 

Gratulálok a srácoknak, és bízom 

benne, hogy sérültjeink állapo-

ta nem vészes” – fogalmazott 

Valaczkay Gábor, a VMG játékos-

edzője.

A klubhoz kapcsolódó hír még, 

hogy Ondima Oliver személyé-

ben új irányítóval erősítettek. A 

fiatal tehetség – aki korábban 

megfordult a Jászberény NB I A-

csoportos és a Vasas, az Óbuda 

és az Újpest NB I B-csoportos 

csapataiban is – március végén 

mutatkozhat be az érdieknél.

Az érdiekre március 8-án, 

kedden 19.45-től újabb középhá-

zi rangadó vár, hiszen a 9-9-es 

mérleggel kilencedik Közgáz SC 

és DSK/B csapatához látogatnak.

D. B.

Fontos meccset nyert 
idegenben a VMG
Sérülések miatt kissé megfogyatkozva is jól bírta a 

második félidőt és fontos idegenbeli meccset nyert 

76–65-re a Szent Pál Akadémia HSE vendégeként a 

férfi kosárlabda NB II Közép A-csoportjának 19. for-

dulójában a Gia Form-VMG DSE.

Folytatja a 2020/21-es szezon 

előtt megkezdett munkát, és a 

következő szezonban is az ÉRD 

női kézilabdacsapatát irányítja 

Horváth Roland.

„Két éve komoly fiatalítást 

kezdtünk, bíztam benne, hogy 

tetszik a klubvezetőknek ez 

a folyamat, és folytathatjuk a 

közös munkát. Elindultunk egy 

úton, amelyen fiatal magyar 

kézilabdázóknak adunk lehe-

tőséget. Ennek már látszódnak 

apró eredményei, mint például, 

hogy Csáki Lilla vagy Kiss Doroty-

tya is meghívót kapott a junior 

válogatottba” – fogalmazott a 

klub honlapján a vezetőedző, 

aki a következő szezonban is 

azt szeretné, hogy stabil NB I-es 

csapata legyen Érdnek.

A klub beszámolt arról is, 

hogy a háttérben már zajlanak 

a tárgyalások a következő idény 

csapatának kialakításával kap-

csolatban, és jövő héten számos 

bejelentést tesznek a maradó, 

a távozó és az újonnan érkező 

játékosokról is.

D. B.

Horváth Roland marad 
az ÉRD edzője
Meghosszabbította Horváth Roland vezetőedző 

szerződését a K&H női kézilabda liga 2021/22-es sze-

zonjában tizenhat forduló után tizenkettedik helyen 

álló ÉRD – tudatta a klub hivatalos honlapján.

Több mint hatvan felajánlásnak 

köszönhetően százezer forintnál 

is többet gyűjtöttek februárban 

a Civil Licit Érd jótékonysági ár-

verésen az Érd Körbe Egyesület 

jubileumi kerékpáros túrájára.

„Ez a kezdeményezés, amit 

a Civil Licit Érd tesz hónapról 

hónapra, elismerendő tevé-

kenység, hiszen nagyon sok 

embert hozott össze” – húzta 

alá Csengeri Attila, az Érd Körbe 

alapító-főszervezője, hozzáté-

ve, hogy az árverésen befolyt 

összegből az április 24-i rendez-

vény programjainak egy részét 

finanszírozzák.

Hangsúlyozta, az idei város-

kerülés nem csak a szokásos 

biciklis felvonulás lesz, hiszen a 

Papi földeken egész napos prog-

rammal várják az érdeklődőket.

Terveik szerint lesznek színpa-

di és cirkuszi produkciók, kipró-

bálható különleges kerékpárok, 

triál bemutató, kerekesszékkel 

kipróbálható akadálymentes pá-

lya is. Emellett Kerékpárral sza-

badon címmel rajzpályázatot is 

kiírtak (amit a QR-kód leolvasá-

sával érhet el), melynek eredmé-

nyét majd az Érd Körbe napján 

hirdetik ki, valamint városszerte 

húsz különböző biciklit is kiállíta-

nak. A főszervező megjegyezte, 

várják helyi egyesületek, fellé-

pők jelentkezését is a jubileumi 

eseményre az alábbi elérhető-

ségeken: erdkorbe2002@gmail.

com, +3620/417-9626.

Csengeri Attila kitért arra is, a 

március 3-i fejlemények szerint 

az április 24-i rendezvényen már 

nem lesznek életben a koronaví-

rus miatti védelmi intézkedések, 

így az Érd Körbén bárki részt 

vehet.

Ismertette azt is, változtattak 

a megszokott, 30 kilométeres 

útvonalon, amely így valamivel 

rövidebbé válik, hiszen ezúttal 

nem mennek el Fenyves-Park-

városig, hanem a Sulák-patak 

mentén új túraútvonalat mutat-

nak be.

„Megváltozott útvonalon fog-

juk vinni a résztvevőket, hogy 

ezzel is felhívjuk a figyelmet 

arra, nemcsak kijelölünk útvona-

lat, hanem bizonyos részét meg 

is tisztítjuk” – utalt a március 19-

ére meghirdetett szemétszedő 

akcióra Csengeri Attila, melyet 

a 6-os főút és az M6-os közöt-

ti, Sulák-patak melletti erdős 

területre szerveznek. Ezen az 

útvonalon az Érd Körbe koráb-

ban számos családi túrát tartott, 

jelenlegi tervei szerint pedig egy 

séta- és kerékpáros túraútvona-

lat alakítana ki a területen.

„Kellemesebb hangulatú 

területen fogjuk végigvinni a 

mostani Érd Körbét” – húzta alá 

Csengeri Attila, megjegyezve, 

ezúttal például nem viszik el a 

résztvevőket az M7-es túlolda-

láig, de mint mondta: „Így is 

színes kavalkád, tavaszi nyitó-

fesztivál is lesz egyben, amire 

még nem volt példa, és abban 

bízunk, hogy a Papi földeket is 

meg fogjuk tudni tölteni élet-

tel, és egy nyüzsgő vasárnapot 

tudunk odavarázsolni.”

Domonkos Bálint

Megváltozott útvonalon 
halad az idei Érd Körbe
Idén 20 éves az Érd Körbe Egyesület, amely az április 

24-én tartandó jubileumi városkerülő túrájára egész 

napos programsorozattal készül a Papi földeken, 

miközben a résztvevőket új útvonalon vezeti keresz-

tül a városon.
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Credobus Mosonmagyaróvár – Érdi 
VSE 1–0 (0–0)
Mosonmagyaróvár, 300 néző. V.: Horváth 
Patrik (Nagy M., Tóth Cs. J.)
MTE: Heinrich - Czingráber, Debreceni, 
Deák I. - Simita, Végh B., Illés D. (Szegő, 
84. p.), Tóth L., Nagy K. (Horváth K., 70. p.) 
- Szalka (Tóth M., 84. p.), Nagy Z. (Boros, 
55. p.)

Vezetőedző: Varga László
Érdi VSE: Kertész F. - Gubacsi, Csiszár, 
Németh G. V. - Szabó R., Révész (Kolle-
ga, a szünetben), Pallagi, Koós, Gera D. 
(Kertész B., 69. p.), Petrezselyem - Kürti 
(Bartos, a szünetben)

Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gól: Debreceni (74. perc - 11-esből)

NB III, NYUGATI CSOPORT, 24. FORDULÓ

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűléseken megjelentem, részt vettem a mun-
kájában. Megpróbáltam mindig a témák és a város 
felé terelni a szót, hogy ne a sárdobálásról és az értel-
metlen politikai vádaskodásokról szóljanak.

Tagja vagyok a Fenntarthatósági Bizottságnak, a 
Szociális és Egészségügyi Bizottságnak és a Köz-
nevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottságnak. Ezek 
munkájában, ülésein részt vettem, a témától függően 
néha passzívabbul, néha aktívabban. 

A Virágzó Érdi Porta pályázat elbírálási rendszerére 
kidolgoztam egy javaslatot, amit a bizottság elfoga-
dott, és ezentúl könnyebben és anonim módon tu-
dunk majd szavazni a pályázatokról.

A Tehetséggondozó Ösztöndíj és az Esélyteremtő Ösztöndíj feltételeit és ér-
tékelését értelmezhetőbbé tettük, és ez a jövő évi kiírásban már szerepelni fog. 
Ebben személyesen részt vettem, összeszedtem az ötleteket, egységes formá-
ba öntöttem, amit a bizottság elfogadott.

Részt vettem a legtöbb városi megemlékezésen, ünnepen, eseményen és 
összejövetelen.

Folyamatos kapcsolattartás és információszolgáltatás a lakóknak telefonon, 
Facebook-üzenetekben, e-mailben. Nagyon változatos kérdésekkel kerestek 
meg, az illegálisan lerakott hulladéktól kezdve a kidőlt (vagy ledöntött?) közle-
kedési táblákon át a kátyúzásig sok mindennel.

Részt vettem a közvilágítás alkonykapcsolóra átállásának előkészítésében, 
ami idén közmegelégedéssel le is zárult. Képviselőtársaimmal összegyűjtöttem 
a lakosok által kért gyalogosátkelőket, ezeket továbbítottam a városüzemelte-
tésnek. Ha a jelenleg folyamatban lévő pályázatok lezárulnak és megépülnek 
a zebrák (jelenleg a tervezési pályázatot elbíráló szakaszban tartunk), akkor a 
legközelebbi kiírásnál ezeket a helyszíneket veszik figyelembe.

A Petőfi Sándor–Vörösmarty Mihály utcák kereszteződésben a csapadékvíz-
elvezetést rendbe hozattam. Több helyen is folyamatban van a felmérés és 
az egyeztetés, hogy a csapadékvizet valami normális mederbe tereljük, és ne 
hagyjuk az ingatlanokra befolyni.

A Velencei úton egy fa kikezdte a járdát, amin gyalogosan még csak-csak, de 
babakocsival vagy kerekesszékkel már lehetetlen volt átmenni, ezt helyrehozat-
tam: a járda most teljesen járható, miközben a fa is megmaradt.

Jelzésemre a Bethlen Gábor–Vörösmarty Mihály–Koppány utca lekopott fele-
zővonalát felújították és a Bethlen Gábor–Tompa Mihály kereszteződés tőolda-
lán a MÁV-területen lévő veszélyesen behajló fákat is sikerült végül eltávolítani.

Elintéztem, hogy az Érdi Újságot folyamatosan kapják az Időseket Ellátó Köz-
pontban.

Elindítottam egy felderítési folyamatot, aminek köszönhetően a Polgármesteri 
Hivatal kiderítette a Jegyző utcában szemetet lerakó kisteherautó rendszámát, 
és megtették a feljelentést.

Különféle civil szervezetekkel tartom a kapcsolatot, segítem munkájukat, hol 
anyagiakkal, mint például amikor az Emberi Hang Alapítvány átmenetileg baj-
ba került, és minden összegnek örültek, hogy átvészeljék; hol eszközzel, mint 
amikor a Szikra Tehetséggondozó Egyesületnek mikrofont adtam kölcsön; hol 
munkával, mint a Járókelő Egyesületet, aminek évek óta önkéntese vagyok és 
az Érddel kapcsolatos eseteket kezelem, most már három társammal együtt.

Felszólaltam az építkezések általános rendetlensége ellen, és megkértem a 
polgármester urat, hogy fontolja meg az elharapódzó társasház-építkezések 
ellen az ideiglenes változtatási tilalom bevezetését. Ezt ugyan nem vezettük 
be, de elindult az új HÉSZ kidolgozása, ami nem fog minden gondot megol-
dani, mivel az önkormányzat hatásköreit eléggé megnyirbálták ezen a téren. 
Az „építésügy” már nem önkormányzati, hanem kormányhivatali felelősség, és 
nincs olyan, hogy „miért adtunk építési engedélyt”, hiszen a 300 négyzetméter 
alatti lakóházakhoz nem kell és az ennél nagyobbaknál vagy a nem lakóhá-
zaknál sem az önkormányzat adja. Pedig az önkormányzat tudja, hogy milyen 
a környék, felborítja-e a közlekedést, ha odaköltözik 5-10-15 család, hogy a 
közművekkel hogyan áll a terület és így tovább.

Elkészítettem, frissítem és karbantartom a város koronavírussal foglalkozó 
weblapját. Az erd.hu weblap végre kapott egy dedikált munkatársat, akinek se-
gítségére vagyok, amikor csak kéri, segítek neki az elmúlt minimum egy évtized 
összevisszaságát felszámolni, értelmes formába önteni.

Részt vettem a Civitas Sapiens Okos Város konferencián, illetve online be-
kapcsolódtam több konferencia előadásaiba az önkormányzatiságról és az ön-
kormányzatok leginkább informatikai lehetőségeiről.

Idén (illetve első körben, ami jövőre is átcsúszik) a Péter utca maradék részét 
fogják aszfaltozni. Ennek nem csak az ott élők fognak örülni, hanem azok a 
szülők is, akiknek gyermeke oda jár óvodába, mivel a hátul lévő játszótérre 
folyamatosan szállt a por.

Részt veszek az Ez a minimum! munkacsoport munkájában, ami az átlátha-
tóbb és érthetőbb önkormányzatot próbálja tető alá hozni. (Az erd.hu átalakítá-
sa is az egyik lépés ezen az úton.)

Nem szeretnék senkit kiemelni, mert félek, nem lenne teljes a lista, hiszen 
annyian álltak mellettem: köszönöm mindenkinek, aki segített szóval vagy tettel 
ebben az évben!

2021. december 3.

Balla Imre

BESZÁMOLNAK AZ ÉRDI KÉPVISELŐK

Az érdi képviselők 2021-ben sem tétlenkedtek. Hogy egészen ponto-
san ki mit tett le tavaly a közös asztalra, arról a törvény szerint részle-
tes beszámolót kell benyújtaniuk a Közgyűlésnek. Hétről hétre közöl-
jük ezeket a szövegeket. A sort most Balla Imre (Szövetség Érdért), 
a 4. választókerület képviselője folytatja.

Legutóbb még szeptember végén szen-

vedett vereséget az NB III Nyugati cso-

portjában a Credobus Mosonmagyaróvár, 

amely az Érdi VSE elleni meccse előtti 

tizennégy mérkőzéséből tizenhármat 

nyert meg egy döntetlen mellett. Igaz, 

Limperger Zsolt, a vendégek vezetőedző-

je ezúttal már Koós Gáborra és Németh 

Gábor Vincére is számíthatott.

A mérkőzés az előzetes várakozások-

nak megfelelően hazai fölényt hozott, 

de hiába dolgoztak ki sok helyzetet a 

Lajta-partiak, Kertész Ferencnek igazán 

nagy védést nem kellett bemutatnia. Más 

kérdés, hogy a túloldalon az érdiek csak 

elvétve jutottak el az óvári kapuig.

A kifejezetten dinamikus első félidő 

után a másodikra kissé alábbhagyott a 

felek lendülete, de a Mosonmagyaróvár 

a 74. percben mégis megszerezte a veze-

tést, amikor egy buktatás miatt megítélt 

tizenegyest Debreceni András higgadtan 

passzolt a bal alsóba (1–0).

Bár a hajrára felélénkültek és több 

támadást is vezettek az érdiek, egyenlíte-

ni már nem tudtak. Bár megnehezítették 

a Mosonmagyaróvár dolgát, mégis 1–0-s 

vereséget szenvedtek.

„Masszív csapat az Érd, de a játék képe 

és a helyzetek alapján rászolgáltunk a 

győzelemre. Ha az első félidőben pon-

tosabbak vagyunk, akkor egy könnyebb 

meccs is kikerekedhetett volna belőle. Így 

egy kicsit izgalmasabbá vált a vége, de 

a lényeg a három pont” – értékelt Varga 

László, a Credobus Mosonmagyaróvár 

vezetőedzője.

„Sokat melóztak a fiúk. Azt gondolom, 

legalább egy pontot megérdemeltünk 

volna. Ártalmatlan szituációban kaptuk a 

büntetőt. Igaz, hogy ellenfelünk nyomott 

és dominált, de igazán nagy helyzet 

nélkül játszott. Bosszús vagyok, hogy a 

játékvezető így belenyúlt” – fogalmazott 

Limperger Zsolt, az Érdi VSE vezetőedző-

je.

Az érdiek legközelebb március 13-

án lépnek pályára, amikor 14 órától a 

Gyirmót FC Győr II-t fogadják az Ercsi úti 

Sporttelepen.

Domonkos Bálint

Csak egy büntetővel  
tudta legyőzni az éllovas  
az érdieket
Hiába dolgozott ki számos helyzetet és játszott szinte a teljes 

mérkőzésen mezőnyfölényben, csak a hajrában szerzett Deb-

receni András-tizenegyessel tudta legyőzni az Érdi VSE-t a lis-

tavezető Mosonmagyaróvár az NB III Nyugati csoportjának 24. 

fordulójában.
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APRÓHIRDETÉS
EGÉSZSÉG

FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 

VÁLLALOM garanciával. Házhoz me-

gyek! Hívjon bizalommal!  

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

ALBÉRLET

ÉRDI LAKÓTELEPI 3 SZOBÁS LAKÁS 

KIADÓ. Részben bútorozott, kaució 

szükséges. Tel.: 06/20 425 1476 78/2022)

SZOLGÁLTATÁS

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORS SZOLGÁ-

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

elzáró szerelés. Fürdőszobák teljes 

körű felújítása burkolással.  

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

TETŐFEDÉS, ÁCSMUNKÁK, BÁ-

DOGOZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, 

generálkivitelezés, kőművesmunkák, 

térkövezés, villanyszerelés, vízszere-

lés a hét minden napján. Minőségi, 

megbízható munka. https://megbizha-

to-tetofedo.hu/  

Tel.: +36/30 662 1984 80/2022)

ÁCSMUNKÁT, TETŐKÉSZÍTÉST, 

ZSINDELYEZÉST, tetőfedést, javítást, 

felújítást, tetőtér beépítést, előtető-

garázs készítést vállalok kimagasló 

minőségben. Tel.: 06/30 563 5544 

 47/2022)

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)

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

vásárolok készpénzért kis és nagy 

hanglemzeket, műsoros kazettákat. 

Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      

 (31/2022)

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)

(
1
9

/2
0

2
2

)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (
9

/2
0

2
2

)

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)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (

2
/2

0
2

2
)

(
7

5
/2

0
2

2
)

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.

HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

Érden portaszolgálat, nem feltétel 
a személy- vagyonvédelmi igazolvány. 

MEGBÍZHATÓ munkaerőt keresek, 
lehetőleg friss nyugdíjas személyében. 

Tomits János – 20/3794277
(84/2022)
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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 14. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND
259 A KÖNYV TESTE PÁL CSABA GRAFIKUS
10:00 7 nap
10:25 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021- 

ORBAY LILLA GROUP
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd 7
14:20 Sztárportré 341. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Turnébusz TV - Gingerbear
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese  

– kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Érd- Alba Fehérvár KC
21:15 Partizán tv – Jakupcsek Gabriella:  

Kiherélte a férfiakat a metoo
l22:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:00 Mondjuk a magunkét
23:00 Párbeszéd
00:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 15. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
8:45 Turnébusz TV - Gingerbear
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Mozgás - Fitnesz percek
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Párbeszéd
12:55 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Kézilabda
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek 
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese  
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
 Érdi VSE-GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ
22:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:35 Film- Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 16. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- October Sun
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:40 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
12:35 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Érd- Alba Fehérvár KC
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:50 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat

17:20 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora 
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak  
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Film – Nem tudom, 
 halljátok-e ti is (2019), 
 dokumentumfilm, 
 Rendező: Takács Edina, Surányi Ádám
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:55 Mondjuk a magunkét
21:05 Partizán Tv - Mucsi Zoltán: Nincs 

idegrendszerem a politikával foglalkozni
22:45 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport, Érdi VSE- 

GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ
 0:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 17. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND - 259 A KÖNYV TESTE PÁL 

CSABA GRAFIKUS
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz-Illetve
10:55 Képújság
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff – sportmagazin
13:00 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz-Illetve
16:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Turnébusz- October Sun
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Kézilabda 2021-2022. Női NB I 

Érd- Alba Fehérvár KC
20:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:10 Film-Film... (2000), 
 magyar filmdráma, Szereplők: Temessy 

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

Március 18. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet
 143 ART MARKET 2021 02 Rész
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15   Mondjuk a magunkét
13:00 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
 Érdi VSE-GYIRMÓT FC GYŐR II.
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak  
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora

19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00  A kajakozásban nőttem fel 
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:00 Partizán tv – Majka: Nem vagyok 

fideszes, sőt, a baloldaliság áll hozzám 
közel 

21:20 Film -Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm, rendező: Surányi 

András 
23:05 Érdi történetek
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 19. SZOMBAT
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Monda és valóság határán
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:35 Monda és valóság határán 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 143 ART MARKET 2021 02 Rész
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak  
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35  Film – Nekem már egy hét 

után 
 honvágyam van..(2018), 
 portréfilm, Rendező: Babiczky László
21:50 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András
00:00 7 nap

Március 20. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
10:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I  Érd- Alba Fehérvár KC
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:25 Hit és Lélek ism.
 A Római katolikus- és
 a Református egyház üzenete
15:25 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
15:45 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NB I Érd- Alba Fehérvár KC
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese  

– kicsiknek és kicsit nagyobbaknak  
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:30 Playoff - sportmagazin
20:35  Film - A kajakozásban
 nőttem fel (2019) portréfilm 
21:30 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991) 
 rendező: Surányi András

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

A KÖVETKEZŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

Március 12-én, szombaton 14 órától a Parkvárosi 

Közösségi Házban kerül sor az Én-idő következő 

programjára. Ezúttal Tóth Évi olyan problémákról 

beszél, mint például az inkontinencia, az aranyér, 

a meddőség, a szervsüllyedések, a stressz vagy a 

szétnyílt hasizom.

Március 12-én, szombaton 16.30-kor ismét 

mesedélután a Parkvárosi Közösségi Házban. 

A mesemondó ezúttal Némedi-Varga Tímea 

színművész lesz.

Március 14-én, hétfőn 14 és 20 óra között Talpra 

Érd néven családi napot rendeznek a Magyar 

Földrajzi Múzeum Kertjében, így emlékezik Érd 

a forradalom napjára és a szabadságharcra. A 

családi napon megismerkedhetünk a huszárok-

kal, lesz fotószínház, kézműves foglalkozások és 

koncert is színesíti a programot.

Március 14-én, hétfőn 18 órakor a Magyar Földrajzi 

Múzeum kertjében ingyenes koncertet ad a Pál 

Utcai Fiúk zenekar. 

Március 16-ig tekinthető meg Kovács Judit 

„FÉNYEK ÁRNYAK SZÍNEK” című fotókiállítása a 

Parkvárosi Közösségi Házban.

Március 16-án, de amúgy minden szerdán 15.30-18 

óráig a lakótelepi klubövezetben Szövőszakkört 

tartanak. A foglalkozások során 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 16-án, szerdán 18.00–19.30 között a 

Szepes Gyula Művelődési Központban a fazekas 

keramikus szakkör következő foglalkozására 

kerül sor. A kezdők megtanulhatják az agyag 

összetevőit, jellemvonásait, lelőhelyeit, meg-

munkálási lehetőségeit, feldolgozását, formázá-

sát, szárítását, festését, díszítését, kiégetését. 

Megismerhetik a megmunkálás alapfogásait, a 

kézi formázás technikáit.  

(Huber Kinga +36 20 559 79 79)

Március 17-én, csütörtökön 9.30–10.15-ig a Szepes 

Gyula Művelődési Központban, és 18-án pénte-

ken 10.00-10.45-ig a  Parkvárosi Közösségi Ház-

ban Pamacsoló pamacska foglalkozást tartanak. 

Ez egy kis létszámú, komplex fejlesztő foglalko-

zás 1-3 éves gyermekeknek, ahol a szülővel közös 

élményt szerezve festhetnek, gyurmázhatnak, 

ragaszthatnak, alkothatnak a kicsik, miközben 

játékosan fejlődnek. A foglakozásokat minden 

héten megtartják. (Bejelentkezés és érdeklődés: 

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

Március 19-én, szombaton 16 órakor nyílik meg 

a Parkvárosi Közösségi Házban a Poly-Art kép-

zőművész Köre (KÉK) Tavaszi rügyek című cso-

portos kiállítása. A kiállítást Hangyássyné Zsuzsa 

nyitja meg, a tárlat április 16-ig tekinthető meg.

Március 20-án, vasárnap 14 órától Húsvétváró 

kerámia workshopot rendeznek a Szepes Gyula 

Művelődési Központban. A foglalkozás ingye-

nes, de regisztrációhoz kötött, a szilvasi.dora@

szepesmk.hu e-mail címen lehet jelentkezni. 

Az elkészült tálalók, sütis vagy hímestojás-

tartók égetése és mázazása külön díj ellené-

ben lehetséges. A foglalkozást Huber Kinga 

fazekas-keramikus, népi játszóház vezető vezeti. 

További információ kérhető: +36 20 559 79 79-es 

telefonszámon.

PROGRAMAJÁNLÓ

Egértudósok

– Negyvenhét év kutatás után megállapítottuk, hogy nem 

sajtból, hanem kétszersültből van a Hold!
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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: siriusalapit-

vany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt 

pedig megtalálja a 

www.siriusalapit-

vany.hu weboldalon. 

Sirius Állat- és Termé-

szetvédelmi Alapít-

vány, Érd. Adószám: 

18707379-1-13,  

Bankszámlaszám:  

10403136-49534949-

49521015

Emira

6 év körüli, ivartalanított szuka, kis-közepes 

méretű. Különleges keverék, nagyon kedves, 

játékos, emberbarát, de kissé makacs termé-

szetű.

Kicsi

Barátságos, nyugodt természetű, 7 év körüli, 

kis-közepes, ivartalanított kan kutyus, kertes 

házba költözne szívesen. Általában más ku-

tyákkal is jól kijön.
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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 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 

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.

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái
                       

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

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

ÓVODAI DAJKA
munkakör betöltésére.

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

                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

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

A nevelő -oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása, valamint az intézmény helyiségeinek takarítása.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint 
a(z) Érd Megyei Jogú város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatottak juttatásairól szóló 35/2013.(XI.7) 

önkormányzati rendelete alapján, éves cafetéria juttatás és egyéb minősítési pótlék az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:
• 8 Általános, óvodai dajka,
•  3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak szóló 

erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok 
másolatai,fényképes szakmai önéletrajz,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• óvodai dajka képesítés megléte,

Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés
• Kiváló szintű megbízhatóság
• Kiváló szintű kommunikációs készség
• Kiváló szintű gyermekközpontúság

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 Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ).  

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  
160/2022, valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 8.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓI
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései  
az irányadók. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
intézményi takarítói feladatok

Munkakör betöltésének feltételei: 
minimum 8 általános iskolai végzettség, magyar

állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány
másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó 
Piroska intézményvezető nyújt, a 06/23/365-140-es telefonszám 101-es 

mellékén, vagy a pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu 
e-mail-címen keresztül 

PÁLYÁZAT
az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

ISKOLATITKÁR 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok:
iskolatitkári feladatok ellátása 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései  

az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Középfokú képe-

sítés, gyakorlott 
szintű MS Office 
(irodai alkalma-
zások)

• büntetlen előélet 
Elvárt kompetenciák: 

• Pontos, korrekt 
munkavégzés, 
terhelhetőség, 
együttműködési 
és alkalmazko-

dási készség, 
lojalitás. 

A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, 
igazolások:

• szakmai önélet-
rajz, motivációs 
levél, erkölcsi 
bizonyítvány, 

• végzettséget 
igazoló okiratok 
másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
Legkorábban 2022. május 2. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. április 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Pintérné Bernyó Piroska nyújt,  

a 06/23/365-140 -es telefonszámon, vagy a pinterne.
piroska@gardonyi-erd.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére  

a 
pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu  e-mail címen 

keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje:  

2022. április 26. 

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 pályázat benyújtásának határideje:  
2022. március 31. 
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. március 1-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 
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.
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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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