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Így segít Érd  
a menekülteknek
Érd is kiveszi a részét az ukrajnai menekültek ellátásából 

és elszállásolásából. Csőzik László polgármester a közgyű-

lés március 10-i ülésén beszámolt az aktuális helyzetről. A 

testület döntött arról, hogy a humanitárius feladatellátás 

céljára egyelőre 5 millió forintot biztosít.

CIKKÜNK A 2. OLDALON

Választás 2022
Hat jelölt indul Pest megye 1. számú egyéni választóke-

rületében az országgyűlési képviselői mandátumért. La-

punk hasábjain hétről hétre bemutatkoznak programjuk-

kal a jelöltek. Most Ignáth Kittivel, az MKKP országgyűlési 

képviselőjelöltjével  és dr. Aradszki András (Fidesz–KDNP)  

országgyűlési képviselővel beszélgettünk.  

INTERJÚNK A 4–5. OLDALON

A rockzene is 
rendszerkritikus műfaj
Március 14-én a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében az 

1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójának 

alkalmából rendezett eseményen adott koncertet a Pál 

Utcai Fiúk zenekar. Ez alkalomból Leskovics Gáborral, 

művésznevén Lecsóval, az együttes frontemberével 

beszélgettünk.

INTERJÚNK A 10. OLDALON

Több mint 800 millió 
forintot nyert Érd  
bölcsődeépítésre

Egészen pontosan 827 148 845 forintot nyert Érd váro-

sa egy új, 56 férőhelyes bölcsőde megépítésére a Rozs-

nyói utcában – jelentette be közösségi oldalán Csőzik 

László. Érd polgármestere azt is írta, a projekt várható-

an áprilisban indul, és 36 hónap alatt fejeződik be.
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2022. március 15. 

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 11. szám

6. OLDAL 8. OLDAL

Önkormányzatiság
Csőzik László polgármestert arról 

kérdeztük, mire számít, ha Márki-

Zay Péternek sikerül legyőznie 

Orbán Viktort április 3-án.

3. OLDAL

AVL Hungary
Letették az AVL Hungary új érdi   

járműcsarnokának alapkövét. Ebből 

az alkalomból beszélgettünk Dirk 

Janetzkóval.

Szabadság, szerelem
Stencinger Norbert anno remek tanul-

mányt írt arról, milyen szerepet játszott 

Érd a ’48-as szabadságharc küzdelmei-

ben. Ebből idézünk.

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

ciális Gondozó Központ biztosít 

szállást a menekülteknek: a 

Topoly utcai intézményben 

eddig hetvenhét ember fordult 

meg, közülük negyvenhárom 

már továbbment, ők csak átme-

neti szállást és ellátást kértek. 

Március 10-én harminchárom 

Ukrajnából menekült felnőttnek 

és kilenc gyermeknek biztosítot-

tak lakhatást (nem az idősott-

hon szárnyában, hanem az 

épület másik részében helyezik 

el a menekülteket). Tíz árvaházi 

gyermek és kísérőjük érkezését 

is várják.

A Topoly utcai intézmény 

legfeljebb 65 menekültet tud 

fogadni. A szálláson kívül tisz-

tálkodási lehetőséget, meleg 

és hideg élelmet is adnak a 

menekülőknek, és elvégzik a 

Covid-tesztet is (eddig mindenki 

negatív volt). Pozitív eredmény 

esetén az intézmény izolációs 

helyiségében tudják elhelyezni a 

fertőzött embereket.

Fontos beszélni arról is, mi 

lesz a menekült gyerekek isko-

láztatásával. Két gyereket már 

beírattak az Érdligeti iskolába, a 

többi kiskorú iskolai elhelyezése 

még folyamatban van. Ami az 

orvosi ellátást illeti, a gondozó-

központ megállapodást kötött 

dr. Gyöngyösi Eszterrel, a SOTE 

oktatóorvosával, városunk egyik 

gyermekorvosával a gyerekek 

ellátására, de még nem kel-

lett igénybe venni az orvosnő 

szolgáltatásait. A menekültekkel 

rendszeresen foglalkozik egy 

pszichológus, és ha szükséges, 

a Bevándorlási Hivatalba is 

elkísérik a szállást kérőket, hogy 

elindíthassák az úgynevezett 

menedékes eljárást. Az intéz-

mény munkatársai segítenek 

abban is, hogy a menekültek 

eljussanak az érdi vasútállo-

másról Simonpusztára. Mint 

azt korábban megírtuk, a Szőcs 

Géza Nemzeti Lovasközpont is 

fogad menekülteket. „Simon-

pusztán jelenleg harmincnyolcan 

vannak, tíz nő és huszonnyolc 

gyermek. Úgy néz ki, hogy a 

Szeretet Misszionáriusai (Teréz 

Anya Nővérei rend) is megnyitja 

Nyírfa utcai épülete ajtaját a 

menekültek előtt” – tette hozzá 

a polgármester.

Csőzik László arról is be-

számolt, hogy a Megyei Jogú 

Városok Szövetsége nemrég 

kétnapos tanácskozást tartott 

Nógrád megyében, és az egyik 

fő téma a menekültkérdés ön-

kormányzati szintű kezelése volt. 

„Közösen fordulunk a kormány-

hoz, próbálja meg koordinálni az 

önkormányzatok segítő tevé-

kenységét: mi az, amiben részt 

tudunk venni, amiben részt kell 

vennünk, és amiben az állami 

szereplőket ki tudjuk segíteni. 

Leginkább a központi régióba 

érkeznek a menekültek, vannak 

viszont olyan országrészek, aho-

vá viszonylag kevesen mennek. 

A nagyvárosi polgármesterek 

keresik az együttműködési lehe-

tőségeket, és megállapodtunk 

abban, hogy a legjobb gyakorla-

tokat megosztjuk egymással” – 

hangsúlyozta Érd polgármestere, 

aki mindenkinek megköszönte a 

segítséget. 

Hogyan segíthetünk?

Bereiné Petrik Mária, a Szociális 

Gondozó Központ intézményve-

zetője a közgyűlésen elmondta, 

ha valaki adományozni szeret-

ne, száraz élelmiszert, mosó- és 

mosogatószert köszönettel 

fogadnak, erre nagy szükségük 

is van: „Az önkormányzat bizto-

sította számunkra a szükséges 

mennyiségű ágyat, és kaptunk 

tíz óvodai mobil fekhelyet is. 

Vettünk két mosógépet, amiket 

már használhatnak a menekül-

tek.”

A Szociális Gondozó Központ 

olyan adományokat is fogad, 

amelyeket az önkormányzat 

Ukrajnába szállít. Az első szállít-

mány már eljutott Ungvárra, a 

helyi kórházba. „Egyeztettem 

Beregszász és Bátyú polgármes-

terével, ők is várják a segítsé-

get, a második kontingens oda 

megy majd, a harmadik pedig 

egy Técső melletti városkába” – 

tette hozzá Csőzik László, aki 

utalt arra is, hogy egy-másfél 

éve keres már Érd kárpátaljai 

testvérvárost, és ez a folyamat 

most felerősödött.

A testület döntött arról, hogy 

az ukrajnai háború következ-

tében jelentkező helyi huma-

nitárius feladatellátás céljára a 

költségvetés általános tartaléka 

terhére 5 millió forint előirány-

zatot biztosít. Határoztak 

arról is, hogy a lakosságtól és a 

vállalkozásoktól érkező pénzbeli 

felajánlásokat egy elkülönített 

számlán fogadják.

T. Mészáros András (Fidesz–

KDNP) kevesellte az ötmillió 

forintos összeget, ezzel kapcso-

latban Csőzik László hangsúlyoz-

ta: ha ez a felülről nyitott összeg 

nem lesz elég, akkor valószínű-

leg olyan helyzet és probléma 

áll elő, amelynek megoldásához 

már érdemes újra összeülnie a 

testületnek. 

T. Mészáros András azt is meg-

említette: az Összefogás Egyesü-

letnél is számtalan adományt 

leadtak az ukrán menekültek 

megsegítésére, és arra kérik az 

adományozókat, hogy ruhát már 

ne hozzanak – a gyógyszerek, az 

élelmiszerek, higiéniai eszközök 

és pelenkák viszont nélkülözhe-

tetlenek. 

Döntöttek az óvodai  

beiratkozásról

Határoztak az óvodai beiratko-

zás időpontjáról is: a következő 

nevelési évre az önkormányzat 

által fenntartott óvodákban 

május 2-án, hétfőn, 8–18 óráig, 

május 3-án, kedden, 8–17 óráig 

és május 4-én, szerdán, 8–17 

óráig írathatják be gyermekü-

ket a szülők.  A beiratkozáshoz 

szükség lesz a gyermek nevére 

kiállított személyazonosságot 

igazoló hatósági igazolványokra, 

valamint a gyermek tajszámá-

ra. Ki kell tölteni a beiratkozási 

adatlapot is, ami letölthető az 

önkormányzat honlapjáról, de 

kitölthető a személyes beiratko-

záskor is, a helyszínen.

Szeptemberben nyit  

az Ég-Ígérő Óvoda

A képviselő-testület csütörtöki 

ülésén úgy döntött, hogy közne-

velési szerződést köt az Érdligeti 

Református Egyházközséggel, 

óvodai nevelés ellátása céljából. 

A szerződés szeptember 1-jétől 

2027. július 31-éig szól.

„Örömmel jelenthetem, hogy 

várhatóan szeptembertől 

megnyitja kapuit az Érdligeti 

Református Egyházközség fenn-

tartásában működő, Ég-Ígérő 

Érdligeti Református Óvoda. Az 

intézmény hatcsoportos, százöt-

ven férőhelyes lesz. A fenntartó 

ennek nyolcvan százalékáig 

terjedő mértékben biztosítja 

az érdi gyermekek felvételét az 

intézménybe, így az egyházzal 

karöltve jobban tudjuk teljesí-

teni ellátási kötelezettségünket. 

Hiszen még mindig el lehet mon-

dani, hogy Érden még legalább 

két óvodára lenne szükség” – 

jegyezte meg Csőzik László.

Egyéb döntések

A testület döntött arról is, hogy 

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

igazgatói munkakörének ellátá-

sával továbbra is a régi vezetőt, 

Sebestyénné Majchrowska Ewát 

bízza meg 2027. április 1-jéig. 

A közgyűlés az utolsó költ-

ségvetés-módosítással lezárta 

a tavalyi év pénzügyeit. Elindí-

tottak egy olyan programot is, 

amelynek keretében felszámol-

ják az elhagyott, illetve roncsau-

tókat: elvitetik a hónapok, évek 

óta kint hagyott járműveket a 

közterületekről.  

Ádám Katalin
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Az Ég-Ígérő Érdligeti Refor-
mátus Óvoda új vagy akár 
használt, de még jól hasz-
nálható játékokat, gyerek- és 
mesekönyveket, tisztálkodó- és 
higiéniás szereket, használati 
és tisztítóeszközöket, valamint 
pénzadományt vár, melyeket a 
Duna utcai templomnál gyűjte-
nek. Azt kérik, az adományozott 
eszközöket becsomagolva 
helyezzék az oda készített 
műanyag tárolókba, melyeket 
naponta ürítenek. Könyveket és 
játékokat várhatóan március 
31-éig gyűjtenek, míg a pénz-
adományokat a 64800028-
12020005 számlaszámra 
várják (Takarékbank Zrt.)

Újabb befogadó állomás nyílhat Érden
Érd is kiveszi a részét az ukrajnai menekültek ellátá-

sából és elszállásolásából. Csőzik László polgármes-

ter a közgyűlés március 10-i ülésén beszámolt az 

aktuális helyzetről. A testület döntött arról, hogy a 

humanitárius feladatellátás céljára egyelőre 5 millió 

forintot biztosít.

A harmadik hetében jár az 
ukrajnai háború, amelynek egyre 
több civil esik áldozatául. Az ENSZ 
mai adatai szerint eddig 2,5 millió 
ember hagyta el keleti szomszé-
dunkat, közelíti a 200 ezret a Ma-
gyarországra menekültek száma. 
Érden az önkormányzatunk Topoly 
utca 2. szám alatti Szociális Gon-
dozó Központja eddig 84 főt látott 
el, rövidesen 10 gyerek és egy 
felnőtt kísérő érkezik egy ukrajnai 
árvaházból.

A tegnapi közgyűlés egyhangú 
döntése értelmében önkormány-
zatunk tartalékai terhére 5 millió 

forintot különített el az Érdre 
érkező menekültek megsegíté-
sére. Ez az „alap” felülről nyitott, 
ha szükséges, további forrást 
szabadítunk fel.

 Nyitottunk az állampolgári 
pénzadományok számára is egy 
külön számlát, az ide érkező 
felajánlásokat – amit előre is 
köszönünk az érdieknek – a me-
nekültek ellátására fordítjuk.  
Az adományokat erre a szám-
laszámra várjuk:
11784009–15731254–10360006
Neve: Érd MJV Háborús Mene-
kültek Befogad.
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„Márki-Zay Péterrel az utóbbi 

években többször volt alkalmam 

a Megyei Jogú Városok Szövet-

ségében és a Magyar Önkor-

mányzatok Szövetségében 

(MÖSZ) eszmét cserélni a hazai 

önkormányzatok problémáiról. 

Azóta is többször egyeztettünk, 

hogy a koronavírus-járványra 

hivatkozva a kormány jelentős 

forrásokat vont el a települések-

től. Péterrel évek óta jó barátok 

vagyunk, polgármesterként 

hasonló hajóban evezünk: Érd 

és Hódmezővásárhely is úgy 

megyei jogú város, hogy közben 

nem megyeszékhely, kertváro-

sias település. Mindkét várost 

sújtja a kormány diszkrimina-

tív forráselvonó politikája. Az 

ellenzéki miniszterelnök-jelölt 

többször leszögezte, kompen-

zálni kell ezeket az elvont forrá-

sokat, megígérte, ha kormányra 

kerül, meg is teszi. Örülök, hogy 

most már beemelte az eljövendő 

kormánya programjába is, ez 

nagyon jó hír Érdnek.

Ugyanis csak a kisvállalkozá-

sok iparűzési adójának felezése 

miatt 2021-ben az érdi önkor-

mányzat 1,25 milliárd forinttól 

esett el, amiből 777 milliót kom-

penzált a kormány, és közben 

nem biztosította azt a plusz 700 

milliós működési támogatást 

sem, amit korábban, 2019 előtt 

rendszeresen, évente megka-

pott a város. Ráadásul – mivel 

„gazdagnak” minősítette Érdet 

– 231 millió forint szolidaritási 

hozzájárulás fizetésére kötelez-

te a települést, továbbá elvonta 

a gépjárműadót, a reklámadót, 

ami két év alatt 650 milliós 

kiesést okozott. Idén jelentősen 

növekednek majd a kiadásaink is 

a minimálbér-emelés hatásai, a 

tomboló infláció, az energiaárak 

elszabadulása miatt. A kormány 

döntései nyomán lényegében 

üres a kassza, ami kevés forrá-

sunk volt, azt fel is áldozzuk az 

útburkolás oltárán.

Ha Márki-Zay Péternek 

sikerül legyőznie Orbán Viktort 

április 3-án, bízom abban, hogy 

esély nyílik az önkormányzati 

reform megvalósítására is, hogy 

a települések visszakapják sza-

badságukat, pénzügyi önállósá-

gukat. Visszakapják az iskolákat 

és az építésügyi hatásköröket. 

A kompenzáción túl a szektor 

teljes reformjára is szükség 

van, a finanszírozás módját kell 

átalakítani. Egyetértek abban a 

MÖSZ-szel, hogy a kompenzáció 

már nem elég, az önkormány-

zatok konszolidációjára van 

szükség.”

erdmost.hu

N Y E R T Ü N K

A Polgármesteri Hivatalban nem-

rég kidolgoztak egy pályázatot 

a Rozsnyói utcába tervezett 

bölcsőde építésére, majd bead-

ták a koronavírus-járvány okozta 

válság kezelésére szolgáló, uniós 

pénzeket kezelő Helyreállítási 

Alaphoz, adta hírül a polgármes-

ter pár hete a közösségi oldalán.

Csőzik László a minap egyik 

legfrissebb posztjában örömmel 

jelentette be, hogy: nyertünk!

A polgármester hangsúlyozta, 

a négycsoportos bölcsőde terve-

zése során fontos szempont az 

energiahatékonyság és a tájba 

illeszkedő területhasználat.

Kitért arra is, hogy a pénzre 

óriási szüksége van a város-

nak, mert az Érden üzemelő 

két önkormányzati bölcsőde 

kihasználtsága folyamatosan 

százszázalékos, és a várólista is 

száz feletti: 

„Mivel az elmúlt két évben 8 

ezer új lakosa – zömében csa-

ládos vagy gyerekvállalás előtt 

álló fiatalok – lett városunknak, 

a meglévő bölcsődék leterhelt-

sége nőttön-nő, újabb és újabb 

intézményeket kell építeni.”

A projekttel kapcsolatban a 

polgármester posztja alatt a leg-

többen azt a kérdést tették fel, 

miért tart 3 évig a megvalósítás.

Csőzik László válasza: „A 36 

hónap természetesen a meg-

valósítás tervezett ideje, mi 

igyekszünk ennél rövidebb idő 

alatt megvalósítani a projektet. 

Természetesen az ilyen, uniós 

támogatásból megvalósuló be-

ruházásoknak van egy jogszabá-

lyok meghatározta menetrend-

je, amitől eltérni nem lehet. Így 

rövidesen aláírjuk a támogatói 

okiratot, utána jöhet a valódi 

terveztetés, hiszen a posztban is 

látható képek még csak látvány-

tervek. A műszaki tartalom, a 

mérnöki tervek kialakítása még 

hátra van, ezeket csak akkor 

szabad megrendelni, ha az ön-

kormányzat biztos benne, hogy 

megvan a projektre a támoga-

tás, ugyanis a kiviteli tervek nem 

kevés pénzbe kerülnek. A kiviteli 

tervek mutatják meg azt is, hogy 

pontosan mit és pontosan – a 

mai építőipari árak mellett – 

mennyiért lehet megépíteni. 

Aztán meg kell találni a kivite-

lezőt, amit közbeszerzés útján, 

versenyeztetéssel választunk ki 

a jelentkezők közül. Ezt köve-

tően indulhat az építkezés, a 

kert kialakítása, az épület, udvar 

berendezése, játékok vásárlása, 

pedagógusok felvétele. De mint 

jeleztem, igyekszünk a lehető 

leggyorsabban sikerre vinni a 

projektet.”

erdmost.hu

Több mint 800 
millió forintot  
nyert Érd  
bölcsődeépítésre

„Az önkormányzatok  
konszolidációjára van 
szükség”

A szomszédban zajló háborúra 
utalva Márki-Zay Péter azzal 
kezdte programbemutató beszé-
dét, hogy a következő kormány 
megtartja a határkerítést, de 
visszaállítja a határőrséget. 
Falurendőrségi program lesz, 
és béremelés a rendőrségen. Új 
külpolitika: a Nyugathoz tarto-
zunk, nem a Kelethez. A körözés 
alatt álló „Fidesz-migránsokat” 
kiutasítják.
» A családtámogatások marad-
nak. Biztonságot az euró ad, öt 
éven belül bevezetik. Addig is 
szakítani kell a forintgyengítés 
politikájával.
» Felső szja-kulcsként marad 
a jelenlegi, de a minimálbér 
adómentessé válik. Megdupláz-
zák a családi pótlékot, a gyest, a 
gyedet. Marad a 13. havi nyugdíj, 
és visszahozzák a svájci indexá-
lást. Újranyitják a jelzáloghitele-

sek ügyeit, bevezetik az elsétálás 
jogát.
» Az elszámoltatásban visszave-
szik a lopott vagyonokat. Csatla-
koznak az Európai Ügyészséghez, 
és saját antikorrupciós ügyészsé-
get alapítanak.
» Az energiapolitikában nélkü-
lözhetetlen az orosz gáz, de a ki-
tettséget csökkenteni kell. Évente 
százezer lakást felújítanak, akár 
önrész nélkül.
» Érdemi béremelés az egész-
ségügyi szakdolgozóknak és a 
tanároknak, hogy megállítsák az 
elvándorlást. A várólistákat csök-
kentik, akár a magánszolgáltatók 
is ingyenesen vehetők igénybe. 
Minden Covid-oltás hozzáférhető 
lesz, de kötelező oltás nem.
» A KLIK-et megszüntetik, a 
szabad tankönyvválasztást visz-
szahozzák, az oktatás ismét az 
önkormányzatoké lesz. Ingyenessé 

teszik az első diploma megszer-
zését, a Fudan Egyetem helyett 
megépítik a Diákvárost. A közokta-
tásban azonos támogatást kapnak 
az egyházi és világi intézmények.
» Az agráriumban visszaveszik 
az ellopott földeket, új pályázattal 
a helyben lakóknak adják őket. A 
multik helyett a hazai vállalkozá-
sokat segítik, a kötelező kamarai 
díjat eltörlik.
» Változik a sportfinanszírozás: a 
tao-támogatásoknál csak a tel-
jesítmény számít. Felszámolják a 
fideszes médiakonglomerátumot 
és a médiatanácsot. Az ügynök-
aktákat megnyitják.
» Új alkotmányt készítenek nép-
szavazással. Arányos választási 
rendszer lesz, a külhoni szavazók 
azonos jogot kapnak. Minden 
kisebbség mellett kiállnak, 
bőrszíntől, szexuális beállítódástól 
függetlenül.

AZ EMELKEDŐ MAGYARORSZÁG PROGRAMJA LEGFONTOSABB PONTJAI

Béremelés az egészségügyben és az oktatásban, 

euró öt éven belül, elszámoltatás. Többek között 

ezekről is szó volt az Egységben Magyarországért 

miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter programbe-

mutató beszédében. Csőzik László polgármestert  

a beszéd és a program kapcsán arról kérdeztük, 

mire számít, ha Márki-Zay Péternek sikerül legyőz-

nie Orbán Viktort április 3-án.

Egészen pontosan 827 148 845 forintot nyert Érd 

városa egy új, 56 férőhelyes bölcsőde megépítésére 

a Rozsnyói utcában – jelentette be közösségi olda-

lán Csőzik László. Érd polgármestere azt is írta, a 

projekt várhatóan áprilisban indul, és 36 hónap alatt 

fejeződik be.

Igen, a vá-

ros 827 148 

845 forintot 

nyert az új, 56 férőhe-

lyes, Rozsnyói utcai 

bölcsőde építésére.  

A beruházás a polgár-

mester szerint akár 

már áprilisban elkez-

dődhet, és 36 hónap-

pal később be is feje-

ződhet.

VÁLASZTÁS 2022
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„Vicces pártként” aposztrofálják 

magukat. Mi az, amit mégis komolyan 

vesznek?

Magunkat. Ezért szeretnénk bekerülni a 

parlamentbe. A politikusi manővereket 

nem szeretjük, inkább az alulról jövő kez-

deményezéseket kedveljük, az a mi valódi 

bázisunk. Ha minket megkeres valaki egy 

eldugott kis faluból, hogy nincs vacsorája 

vagy buszmegállója, a passzivista máris 

ott van. A pandémia idején is nagyon so-

kat segítettünk, például főtt étellel az idő-

seknek. Most, a háború idején adományt 

gyűjtünk, segélyakciókat szervezünk. 

Érden és környékén melyek a legége-

tőbb problémák? Az agglomeráció 

Budapest közelsége miatt speciális 

helyzetben van. 

Igen, elég, ha csak a dugókat nézzük. A 

megoldás az lehetne, ha folyamatosan 

átírnánk a városhatárokat, Érdet mintegy 

közelebb húzva a fővároshoz: minden 

esztendőben két-két méterrel közelebb 

kerülnénk Budapesthez, így egy idő után 

eljutnánk oda, hogy autózás helyett sétál-

hatunk. Így a mi családi házunk sem lenne 

már olyan távol a fővárostól. 

Ön Érden él? 

Huszonhárom éves koromig laktam 

Érden, és a mai napig itt él az anyukám, 

a nagymamám, a rokonaim és barátaim. 

Hozzájuk rendszeresen visszajárok. Szó-

val én már nem élek Érden, de a szívem-

ben ott él a város. 

Fiatalként mire keresné a megoldást, 

ha megválasztanák országgyűlési 

képviselőnek? 

Többek között arra, hogy éjszaka haza 

lehessen jutni. Az is probléma, hogy az 

érdi vendéglátóhelyek nem a mi korosz-

tályunkat vonzzák, így a fiatalok nemcsak 

dolgozni és tanulni, hanem szórakozni is 

a fővárosba járnak. Egyébként pedig nem 

hiszem, hogy engem választanak majd az 

érdiek, nem is ezért jelentkeztem, hanem 

azért, hogy a Kutyapártnak meglegyen 

a 71 jelöltje, és szavazhassanak a Kutya 

Pártra. Ha mégis bekerülnék valami csoda 

folytán, a nagyobb, már kidolgozott 

kutyapártos ügyeket támogatnám, hiszen 

ezek Érdet is érintik. Ilyen például a 

korrupció megelőzésére irányuló elkép-

zeléseink. Az elszámoltatást annyira nem 

forszíroznánk, mert szerintünk ez nem 

lehetséges, de van egy képviselőjelöl-

tünk, aki kicsit hasonlít Jézusra, ő lenne a 

megváltó, az összes politikus bűnéért őt 

ültetnénk le. 

Bevállalta? 

Még nem sikerült ráerőltetni, de nem sok 

választása van, ez a sorsa. Ő az út, a villa-

mos és a bérlet, ingyen sörré változtatja a 

vizet, és egyéb csodákat is végrehajt. 

Visszatérve a főkérdésre: a helyi ügye-

ket illetően mit vinne a parlament elé?

Például a marihuána legalizációját, ami 

Érdet is érinti – igaz, az óvoda mellett 

növő vadkenderen kiakadó konzervatív 

emberek szemléletét ehhez még formálni 

kell. 

Mi az, amit másképp csinálna, mint az 

elődei? 

Én az elődömnek a 2018-as kutyapárti 

képviselőjelöltet tartom, nem pedig 

Aradszki András országgyűlési képvise-

lőt. Ha megválasztanának, biztos nem 

csinálnám azt, amit a Fidesz–KDNP csinált 

Soros Györggyel, azaz soha nem mon-

danám, hogy ő a sátán. Aradszki nagyon 

büszke volt a templomfelújításokra, ame-

lyeket a pandémiás időszakban végeztek 

el – én úgy érzem, ennek nem akkor 

lett volna az ideje, mert a vírusveszély 

idején lett volna sok más helye is annak 

a pénznek. Örülök, hogy felépült, de én 

azt tapasztaltam, hogy főként a saját be-

tegségével foglalkozott, a térség problé-

máinak megoldása pedig az önkormány-

zatokra hárultak. Általánosságban, ha 

pozitív döntést kell kiemelnem, a Fidesz 

törvényei közül a nemdohányzók védel-

mében hozott törvény az egyetlen, amely 

valóban az emberek érdekét és védelmét 

szolgálja – de ennek is ott az árnyoldala: a 

dohányboltokkal kapcsolatos mutyizás. 

Milyen érdi akcióik voltak az elmúlt 

időszakban, és mire számíthatunk még? 

A városfelújítás jegyében négy kezdemé-

nyezésünk volt. A városközpont egyik 

büféje odébb költözött, a régi bódé 

csempemaradványait azonban senki nem 

tüntette el. Ezt mi kifestettük, kvázi emlé-

ket állítva a régi helynek. Érdre egyébként 

jellemző, hogy egy-egy ilyen projektet 

nem fejeznek be, hanem félbehagynak, 

ettől olyan szedett-vedett az utcakép. 

Padokat is felújítottunk az elmúlt időszak-

ban. Tavaly gyűjtöttünk a Lea Otthonnak, 

két nap alatt 224 ezer forint gyűlt össze, 

és ajándékutalványt vásároltunk rajta, 

amit fehérneműre válthattak be az ott 

élő anyák. Idén a közpénztékozló pályá-

zatunkból támogatjuk őket. Sok ötlet 

érkezik a járókelőktől: látják a felújított 

padot, és mondják, hol van másik, amit 

rendbe hozhatnánk. Én ezeknek a kez-

deményezéseknek nagyon örülök. Van 

egy komolyabb tervem is, ez a vízelve-

zetéssel kapcsolatos. Az önkormányzat 

több helyen próbálkozott már szikkasztó 

árkokkal, de ezek inkább autócsapda-

ként működnek. Szerintünk az esőkertek 

jobb megoldást jelentenek a lezúduló víz 

megállítására, javítják az utcaképet, vala-

mint tárolják és tisztítják is a csapadékot. 

Ezt mindenképp szeretném megoldani 

a részemre juttatott kampánypénzből, 

azaz ehhez még csak megválasztaniuk 

sem kell engem a szavazópolgároknak. 

Izgalmas feladat ez számomra, mert még 

sosem dönthettem arról, hogyan költsek 

el egymillió forint közpénzt. 

Ádám Katalin

VÁLASZTÁS 2022

Egy aktív passzivista
Politikusi manőverek helyett alulról jövő kezdeményezések, Érd  
„arrébb mozgatása”, esőkertek és padfestés – Ignáth Kittivel,  
az MKKP országgyűlési képviselőjelöltjével beszélgettünk célokról, 
vágyakról és arról, mi mindenre költené az egymillió forintos kam-
pánypénzt. 

Azt olvashatjuk az óriásplakátokon, 

hogy a magyar családok veszélyben 

vannak, meg kell őket védeni. A saját 

környezetében mit tapasztal, milyen 

szempontból vannak veszélyben a 

családok?

A Fidesz–KDNP kormányok számos intéz-

kedéssel igyekeztek védeni a családokat. 

2010-ben megígértük, hogy egymillió új 

munkahelyet teremtünk, és ezzel meg-

erősítjük a családok létbiztonságát. Ma 

már inkább munkaerőhiány van, mint 

munkanélküliség, és a családok tudnak 

tervezni. Fontos törekvésünk volt, hogy 

minél több gyerek szülessen, és örömmel 

mondhatom, hogy 1,5% fölé emelkedett a 

reprodukciós ráta. Az otthonteremtésben 

is afelé haladunk, hogy a gyermekvállalás 

ne járjon együtt a szegénység vállalásával. 

Van tehát mit féltenünk, és úgy gondoljuk, 

hogy a családi élet integritását kell megvé-

denünk. Soha nem gondoltam volna, hogy 

a magyar alaptörvény családdal foglalkozó 

passzusait ki kell egészíteni azzal, hogy 

az apa férfi és az anya nő. De az európai 

uniós előkészítési folyamatban olyan gon-

dolatok merültek föl, és a tengerentúlon 

olyan törvénykezési folyamatok indultak 

meg, amelyek az alaptörvényt alapjaiban 

ráznák meg. A magánélet természetesen 

szent, mindenki úgy él, ahogy akar, de azt 

nem lehet megengedni, hogy gyerekek 

szülői engedély nélkül nemváltoztató 

műtéten essenek át. Ettől azért kell őket 

megóvni, mivel a gyerek sok rossz döntést 

hozhat életében. Sajnos találkoztam ilyen 

esetekkel. Ezért is mondom, hogy szük-

séges az óvatosság, és ne lehessen ezt a 

korosztályt a szülői beleegyezés megke-

rülésével propagandával befolyásolni, és 

lehetőséget adni arra, hogy visszafordítha-

tatlan döntéseket hozzon. Már az egészen 

fiatal korosztályt is annyi impulzus éri az 

interneten keresztül, hogy akár a korszel-

lem, a divat, az elvárásoknak való megfe-

lelés, akár a hírnévhez jutás is motiválhat 

egy ilyen visszafordíthatatlan döntést. 

Ezért fontos, hogy erről a magyar társada-

lom elmondhassa a véleményét.

A jelenlegi érdi városvezetéssel nem 

felhőtlen a kapcsolata. Miért?

A szocialista Tóbiás Józseffel, Miklós Lász-

lóval és Jánosi Györggyel is végig jó szak-

mai, szinte baráti kapcsolatokat ápoltam 

annak idején. A környékbeli települések 

polgármestereivel – színüktől függetlenül 

– együtt tudok dolgozni: rendszeresen 

találkozom velük, felhívjuk egymást, ha 

egyeztetni valónk van, vagy ha segítségre 

van szükségük. Ha nem akarják agyag-

ba döngölni az embert, ha megadják a 

tiszteletet (nehéz helyzetében is), akkor 

lehet együtt dolgozni. Csőzik Lászlóval 

ilyen találkozások nem történtek meg. 

Remélem, április 3-a után új lapot tudunk 

nyitni, mert nem jó, ha egy polgármester 

nem próbál egyeztetni az országgyűlési 

képviselővel. Enélkül egyikünk munkája 

sem lehet kellően sikeres.

Ez kin múlott? Csőzik László békejob-

bot nyújtott önnek a választások után 

„A város érdekeit soha  
nem tekintettem személyes ügynek”
Egyszerre vallja magát kereszténydemokratának és fideszesnek, a 
KDNP tagja 1990 óta. Azt mondja, nem a párt a fontos, hanem hogy 
miben hisz valaki, és miként viszonyul az embertársaihoz. Állít-
ja, mindenkivel együtt tud dolgozni, aki erre hajlandó és nyitott. 
Aradszki András (Fidesz–KDNP) országgyűlési képviselővel be-
szélgettünk.
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Helyszíni tudósítóink március 11-én péntek 

délelőtt mintegy 40 tekintélyes termetű 

személy vonult a simonpusztai Szőcs Géza 

Nemzeti Lovaskultúra Központba, hogy fe-

lelősségre vonja és behajtsa a tartozást. A 

kapuban található őrbódét és a kiszolgáló 

egységeket (étterem, lovarda) elfoglalták. 

Állításuk szerint 24 óránként váltják egy-

mást, és nem tágítanak, amíg nem kapják 

meg a pénzüket. 

Információink szerint a helyszínen tett-

legesség is történt, emiatt a rendőrség is 

kivonult. A területfoglalók azt mondták, 

másnap nem lesz koncert, míg a Szőcs 

Géza Nemzeti Lovaskultúra Központ 

vezetői kitartottak amellett, hogy minden 

rendben, a programokat megtartják.

István Gábor, a Szőcs Géza Nemzeti 

Lovaskultúra Központ vezetője később az 

Érd Médiacentrumnak elmondta, való-

ban van folyamatban lévő jogvitája egy 

céggel, azonban úgy gondolja, ezt törvé-

nyes keretek között szükséges intézni, 

nem úgy, hogy valaki illegálisan kivonul 

hozzájuk, és önbíráskodik. Kérdésünkre 

azt is elmondta, a területfoglalók később 

elhagyták az ingatlant, és természete-

sen minden meghirdetett programot 

megtartanak, hiszen a jogvita nem érinti 

a közönség számára tervezett rendezvé-

nyeket! Valóban így is történt. 

erdmost.hu

Botrányos reggel  
Simonpusztán

– egy nyílt levélben –, amit Ön nem 

fogadott el.

Én nem így emlékszem. Korábban nem 

voltunk olyan ellenséges viszonyban, 

hogy békejobbra lett volna szükség. 

Kértem egy morális alapot adó tisztázást, 

amit nem tett meg. Ettől függetlenül 

ismét kezdeményeztem az együttműkö-

dést, de választ nem kaptam.

Akkor Érd ezért nem kapta meg a Kósa 

Lajos által megígért 60 milliárd Ft-ot az 

úthálózat bővítésére?

Az előző városvezetés 2019 nyarán 

hozott egy határozatot, amiben benne 

volt, hogy mit kell az önkormányzatnak 

elvégeznie ahhoz, hogy a folyamat elin-

duljon. Ez a Késő Géza-terv, amely része 

volt ennek a bizonyos határozatnak. Azt 

a városvezetést 2019 őszén leváltották. 

Azóta ez a munka leállt, ráadásul erről 

semmilyen kommunikációt nem kezde-

ményezett a városvezetés se az érdiek-

kel, se velem. A kormány kész az útfel-

újításokra is biztosítani egy 60 milliárdos 

keretet, ha elé kerül végre egy koncepció, 

hiszen az útépítés jelenleg a legnagyobb 

problémája Érdnek. Ehhez kellett volna és 

kellene ma is az együttműködés. Én erre 

két és fél éve készen állok.

2021-ben Érd 1,25 milliárd forint ipar-

űzési adóbevételtől esett el, ebből 777 

milliót kompenzált a kormány. Közben 

nem biztosította azt a 700 milliós 

működési támogatást, amit a város 

korábban rendszeresen megkapott. 

Elvonta a gépjármű- és a reklámadót, 

ami két év alatt 650 milliós bevétel-

kiesést okozott. Önnél is így néz ki a 

matek?

A kormány gazdaságpolitikájának köszön-

hetően 2010 óta Érd iparűzési adóbevéte-

le megduplázódott. A mikro- és közép-

vállalkozásoknál hagyott adók miatti 

bevételkiesést 2021-ben a kormány teljes 

mértékben kompenzálta, és így tesz idén 

is. 2021-ben a város – a 2020-as évhez ké-

pest –1,9 milliárd Ft-tal több költségvetési 

támogatást kapott működési költségre, 

beleértve a szabad felhasználású kere-

teket is. Két év alatt legalább 3 milliárd 

forinttal több forráshoz jutott Érd, mint 

a korábbi városvezetés alatt. A 700 millió 

Ft pedig nem „jár”, ezért minden évben 

meg kellett küzdenem – nekem mint 

képviselőnek. Érd egyre inkább kiszorul 

abból a körből, amely azért, mert a pénz-

ügyminisztérium méltányosnak találja a 

kérést, megkapja a támogatást. Itt is az 

együttműködés hiányát tudnám hangsú-

lyozni.

Amiatt, hogy rossz az együttműkö-

dés Ön és a városvezetés között, úgy 

gondolta, hogy nem küzd meg a város 

pénzéért?

Ez a központi költségvetés pénze, és 

engem nem kértek, hogy küzdjek érte. Az 

előző városvezetés mindig megkeresett 

azzal, hogy szeretne többlet támogatást 

kapni. Meghallgattam az indokaikat, 

bemutatták a kérésük pénzügyi alapjait. 

Ennek birtokában tudtam elérni a külön 

támogatást, amely általában 700 millió 

forint volt. Miután semmilyen megkere-

sést nem kaptam a város vezetésétől, 

joggal gondolom, hogy a város költségve-

tése rendben van. 

De lehet ez személyes ügy? Nem a 

városról van szó?

A város érdekeit én soha nem tekintet-

tem személyes ügynek.

Mi történt Érden az elmúlt négy év-

ben, amely az Ön képviselői tevékeny-

ségét is dicséri?

Számos óvoda, bölcsőde, iskola és az 

orvosi rendelők mindegyike megújult, 

újak is épültek. A Kós Károly szakképző 

centrum is épül, a szociális központ, az 

új rendőrségi épület elkészült, a napok-

ban adják át a bíróság és az ügyészség 

épületét. Kezdeményezésemre és 

közbenjárásomra megtörtént az Iparos 

úti csomópont kialakítása, és megépült 

ott az Interspar. Befejeződött számos 

útkereszteződés kivitelezése, és most 

kezdődik – a tárnokiakkal is egyeztetve – 

egy nagyobb csomag keretében a Vadlúd 

utcai körforgalom megvalósítása, amely-

nek a fedezete és kivitelezője rendelke-

zésre áll. Megújult és bővült a szakorvosi 

rendelőintézet, a maradványpénzből 

indulhat a napelemes fejlesztés. Azt tehát 

nem lehet mondani, hogy Érden semmi 

nem történt az elmúlt időszakban, más 

kérdés, hogy nem volt szalagátvágás. 

Készen áll ugyanis a Tállya utcai szociális 

központ, a Batthyány iskola, de senki sem 

tud róluk, mert az érdieket megtisztelő 

ünnepélyes átadások elmaradtak. Hét hó-

napja kész a fenyves-parkvárosi oktatási 

és sportcentrum, fűtik az uszodáját, de az 

iskolások nem költözhetnek be, mert au-

gusztus óta nincs berendezve. Azt kell te-

hát mondanom, hogy az új városvezetés 

nem megfelelően menedzseli a Modern 

Városok Programot. Úgy is fogalmazhat-

nék, hogy szabotálták a végrehajtását. Ha 

jól tudom, két bölcsődeépítés volt cső-

ben, amikor az új városvezetés átvette 

a hatalmat, aztán ezek szépen elhaltak. 

Ennek éppen ellentéte Tárnok: Lukács 

László nem jobboldali polgármester rög-

tön leült velem: mit tegyünk, szükséges 

még forrás stb. – mindent elintéztünk, az 

óvoda tavaly nyáron megnyílt. 

A Tállya utcai bölcsődei beruházás 

nem a városon múlt, hanem a kor-

mánynál került tartaléklistára.

Igen. De van jó hír is, hiszen most lehető-

ség nyílik bölcsőde építésére. 

Mihalicz Csilla

Érd önkormányzatának hivatalos adatai szerint a város 2021-ben 986 millió forint 
működési támogatást kapott, ebben benne van a helyi iparűzési adó kiesése miatt kapott 
777 milliós kompenzáció. Benne van továbbá az a rendkívüli támogatás is, amelyből 126 
millió forintot a korábbi vezetés hibájából előállt per költségeire kellett fordítani (Műszer-
automatika-ügy), 27,5 millió forintot pedig az óvodaberuházási kartell miatt kiszabott 
bírság kifizetésére (részletesebben lásd múlt heti cikkünkben). Maradt tehát 55,5 millió 
forint. (Érd önkormányzata 2020-ban egyáltalán nem kapott működési támogatást.)
A normatívatöbblet 2020-hoz képest 2021-ben 465 millió forint volt. Az a plusz tehát, 
amivel Érd 2020-hoz képest gazdálkodhatott, 1,451 millió forint, mínusz a fent említett 
többletkiadások, vagyis összesen 520,5 millió forint.  A szerk.

EGY KIS MATEK: MENNYI AZ ANNYI?

Az Összefogás Egyesület úttörő hulladék-

gazdálkodási projektet hirdetett az érdi 

roma nemzetiségű lakosság körében, 

akikkel közösen kívánják megtisztítani 

Érdet a szeméttől. A roma lakosságnak 

a hulladékgyűjtéshez szükséges eszkö-

zöket adtak át, és arra kérték őket, hogy 

március 17-én éjfélig egy helyre (Érd, 

Beszterce tér) gyűjtsék össze a környék-

ről a lomokat, hogy azokat március 18-án 

elszállíthassák.

Az érzékenyítő és szemléletformáló 

rendezvény célterülete a Zólyomi, a Kés-

márki, a Liptói, a Búvár, a Kornélia utca és 

Kerülő út. Ezekben az utcákban 194 roma 

család él, ez mintegy 161 ingatlant érint, 

akiket bevonnak a programba. 

A roma lakosság a védőfelszerelések 

mellé egy prevenciós, képzési kiadványt 

is kapott, amiben részletesen leírják, 

hogyan és miként válogassák a hulla-

dékot, hogyan gyűjtsenek szelektíven, 

de arra vonatkozóan is összegyűjtötték 

a leghasznosabb információkat, hogy 

Érden hogyan és miként használható 

a hulladékudvar, és hogy a lakosság 

részére milyen szelektív gyűjtőedények 

igényelhetők. 

Aradszki András, a FIDESZ–KDNP 

országgyűlési képviselője azt közölte, 

hogy a program során számos érdi körzet 

utcáiban élő roma és nem roma lakosság 

bevonása mellett környezettudatos hul-

ladékgazdálkodás és környezettudatos 

életmóddal kapcsolatos érzékenyítésre 

törekszenek. 

A találkozón Balogh Csaba, az Érdi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

megköszönte az együttműködést, és azt 

mondta, hogy a környezetvédelmi pro-

jektben az érdi romák partnerek, hiszen 

az ő céljuk is egy tiszta, élhető Érd.  (X)

Március 11-én reggel akciófilmbe illő 

jelenet játszódott le a Szőcs Géza 

Nemzeti Lovaskultúra Központban 

Simonpusztán. Az ÉrdMost infor-

mációi szerint egy korábbi közbe-

szerzésben érintett cég biztonsági 

őrökkel vette körbe és foglalta le az intézményt. Azt állítják, 

több mint 1 milliárd forinttal tartoznak nekik. 

Az érdi romák partnerek
Kesztyűket, láthatósági mellényeket és képzési kiadványt osz-

tottak szét szombat délelőtt a Beszterce téren az érdi romák 

részére, akikkel együtt akarják felszámolni az illegális szemét-

halmokat. „A tisztaság második egészség – szemléletformáló 

projekt 2022” program célja a környezetvédelem.
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Milyen mértékű bővítésbe fogott a 

cég?

Az AVL érdi irodaháza a jelenlegi 5600 

négyzetméteres épület mellett egy új, 

3250 négyzetméteres, háromszintes 

irodaházzal is bővül 2023 nyaráig, ahol 

300 munkaállomást alakítunk ki, számos 

rekreációt szolgáló térrel. A járműcsarnok 

terveink szerint 2022 végére készül el. 

Most mintegy 350 ember dolgozik itt, és 

700 főre fogjuk bővíteni az érdi munkavál-

lalóink számát. Nagy munka előtt állunk, 

hiszen nincs túl sok időnk, hogy embe-

reket találjunk, a következő két-három 

évben fel kell állnia a csapatnak.

A koronavírus padlóra küldte az autó-

ipart az egész világon. A kutatás-fejlesz-

téssel foglalkozó AVL hogyan vészelte 

át az elmúlt két évet?

Természetesen az AVL-t is érintette a koro-

navírus-járvány és a nyomában járó gazda-

sági válság is. A megrendeléseink számán 

érzetük ezt leginkább. A legfőbb törekvé-

seink arra irányultak ebben az időszakban, 

hogy megtartsuk az összes alkalmazot-

tunkat. Az időt arra használtuk föl, hogy 

tréningezzük és fejlesszük az embereket, 

és új technikai területeket készítettünk 

elő. Tehát a jövőre koncentráltunk, és nem 

a jelenre. Azt hiszem, egészen jól kezeltük 

a problémákat.

A fosszilis energiaforrások várható 

kimerülése, és az üvegházgázok kibo-

csátásának korlátozása arra sarkallja a 

céget, hogy inkább az új technológiák 

irányába forduljon?

Előre kell lépni az új technológiák kutatá-

sában is, de azt nem lehet állítani, hogy 

a hagyományos meghajtású motorok 

fejlesztése felett eljárt az idő. Inkább az 

a kihívás, hogyan tudunk egyre maga-

sabb energiahatékonyságú modelleket 

kialakítani a fosszilis energia meghajtású 

járművek vonatkozásában.

Az üzemanyagért lassan már harcolni 

kell, így ez a technológia igencsak 

megdrágul. Mégis úgy érzi, van jövőjük 

a belső égésű motoroknak is?

Igen, ahogyan említettem, a gazdasági 

folyamatok negatív következményeit pont 

a kutatással és fejlesztéssel lehet kivédeni. 

Bizakodó vagyok, hiszen azt látjuk, hogy 

kutatás-fejlesztés tevékenységnek egyre 

növekvő szerep jut, és ez szerencsére 

független a gazdasági helyzettől. Így elő 

tudunk állni új meghajtási rendszereken 

alapuló koncepciókkal.

Az orosz–ukrán háború és a nyomá-

ban járó szankciók mennyire érintik a 

céget?

Nincsenek közvetlen üzleti kapcsolataink 

a két országgal, de azért a háború általá-

nos gazdasági hatása biztosan jelentkezik 

nálunk is majd. 

Az autóipar – ahogy egyébként a többi 

iparág is – munkaerőgondokkal küzd. 

Az AVL honlapján most éppen 44 mun-

katársat keresnek. Nehéz megfelelően 

képzett munkatársakat találni?

Egy ilyen mértékű növekedéshez, ami 

nálunk most megvalósul, idő kell. Nem 

elég megtalálni a megfelelő kollégákat, 

őket fejleszteni, tanítani is kell. Az AVL-

nél nagyon komplex feladatok vannak: 

a dizájntól a szimuláción, a tesztelésen 

és a validáción át a kész jármű kibocsá-

tásáig igen összetett munkafolyama-

tokat végeznek a munkatársaink. Ezért 

tehetséges, jó képességű, fejlődésre 

nyitott kollégákat keresünk. Nem minden 

esetben felsőfokú végzettségű embe-

rekre van szükségünk, hanem olyanokra 

is, akik rendelkeznek bizonyos gyakorlati 

tudásokkal, szakmai tapasztalattal. Előnyt 

élveznek azok, akiknek van valamilyen 

jártasságuk az elektronika területén. 

Tettünk már lépéseket annak érdekében, 

hogy az érdi szakképző centrummal jó 

kapcsolatot alakítsunk ki, és olyan új 

irányvonalat kezdeményezzünk az ok-

tatás területein, amely biztosítani képes 

számunkra a munkaerő-utánpótlást. Az 

ittlétünk nyilván nagy lehetőséget kínál a 

környéken élők számára.

Nem probléma a Budapesttől való 

távolság?

Határozottan állíthatom, hogy jó döntés 

volt bázisunknak Érdet választani. Az is 

nagyon fontos, hogy jó a kapcsolatunk 

a helyi önkormányzattal, és van ígére-

tünk arra, hogy továbbra is támogatják a 

törekvéseinket. A hely kiválasztása azért 

is telitalálat, mert a tevékenységeinkhez 

nagy térre van szükségünk, ez volt az 

egyik oka annak, hogy ki kellett jönnünk 

a fővárosból. Ez a távolság Budapesttől 

még nem okoz gondot a munkavállalók 

számára, akár a fővárosban, akár Érden és 

környékén élnek.

Ön is Érden lakik?

Nem, de közel, autóval tíz perc.

És vannak közlekedési problémái?

Nincsenek, mert én mindig ellenkező 

irányban haladok, mint a többség, ez az 

előnye annak, hogy Érden dolgozom. Mi-

előtt eldöntöttük volna, hogy ide költö-

zünk, megvizsgáltuk, hogyan fog fejlődni 

a magyar társadalom és a környék. Tíz 

évvel ezelőtt még nagy probléma lett 

volna a közösségi közlekedés hiánya Bu-

dapest és Érd viszonylatában. Rengeteg 

parkolóhelyet kellett volna biztosítanunk 

a sok ingázó számára. Ma már ez nem 

probléma. Törekszünk arra, hogy segít-

sünk a dolgozóink számára megtalálni 

a munka és az élet egyensúlyát, és ha 

tudunk, lehetőséget adunk a távmunká-

ra, így csökkenthető az ingázásra fordított 

idő. Amikor a koronavírus-járvány kitört, 

nekünk már volt egy működő home office-

rendszerünk, amit csak gyorsan hozzá 

kellett igazítanunk a kialakult helyzethez. 

Talán mondhatom, hogy mi voltunk az 

elsők az iparágban, akik ezt megléptük.

A munkavállalók többsége magyar, 

vagy sok a külföldi?

A dolgozóink 99 százaléka magyar, de van-

nak külföldi kollégáink is, többek között 

én is. Cégünk sikere nagyban köszönhető 

munkatársainknak. Ebben nagyon sok a 

tudatosság is, fejlesztjük a kollégáinkat. 

Mind szakmai előrelépés, mind vezetői 

karrierút lehetséges számukra. Mi valóban 

szeretnénk megadni az embereknek a 

fejlődés lehetőségét, hiszen akkor tudunk 

előrelépni, ha megbízhatunk bennük, 

fejleszteni tudjuk a képességeiket. Nagyon 

jók a tapasztalataink e téren. A körülöttem 

dolgozó kollégák inspirálnak engem is, 

hogy tanuljam a magyar nyelvet. Még van 

hová fejlődnöm, de nagyon igyekszem.

Szép gesztus volt, hogy 2021 őszén 

az AVL vállalta, hogy főtámogatója 

legyen az Érdi Jazzfesztiválnak. Jó ta-

pasztalatai voltak a kulturális esemény-

nyel kapcsolatosan? Szereti a jazzt?

Nagyon szerettem a művészeket és a 

programot egyaránt. Általában is sze-

retem a zenét, nemcsak a jazzt, például 

az egyik kedvenc rockzenekarom, a 

Jethro Tull is a jazzből indult. Egyébként 

mi magunk is hoztunk kulturális esemé-

nyeket Érdre még a Covid-járvány előtt: 

a művészet és a technológia viszonyát 

boncolgató kiállítást az Érdi Galériában 

rendeztük meg a városközpontban. A két 

kedvenc képem itt látható az irodámban, 

érdekes megfigyelni rajta, mennyire eltérő 

a művészet és a technológia képviselőinek 

gondolkodása a világról, hogyan próbálja 

az egyik megérteni a másikat. A társadalmi 

felelősségvállalás programunknak fontos 

része a kultúra támogatása, úgyhogy idén 

is szándékunkban áll folytatni ezt a – talán 

mondhatom így – hagyományt.

Mihalicz Csilla

Hajtásláncban profi

A grazi központú AVL a világ legnagyobb 
független vállalatcsoportja, amely belső 
égésű, hibrid, valamint elektromos moto-
rok és hajtásláncok fejlesztésével foglalko-
zik. 2002-ben alapított magyarországi vál-
lalatának több száz fős szakembergárdája 
az érdi központ és két budapesti telephely 
mellett Zalaegerszegen és Kecskeméten 
dolgozik. Az AVL műszaki innovációi ma 
már öt kontinens személyautó-, nehéz-
gépjármű-, munkagép- és hajóiparában 
jelennek meg.

Az AVL Hungary árbevétele 2021-ben 
6,6 milliárd forint volt. Jelenleg a központ-

ban és a telephelyeken mintegy 500 főt 
foglalkoztat. Az épülő érdi járműcsarnok 
két részből áll majd, a kisebbik részében 
jármű-, motor- és elektromos hajtáslánc 
elemeket szerelnek, illetve itt kap helyet 
például a raktár, a hegesztő- és megmun-
káló műhely és egy irodahelyiség is. Az 
épület nagyobbik részében a tesztelési 
terület és prototípustároló helyezkedik 
el, ahol a prototípusautók zárt parkolója 
mellett elektromos hajtáslánc tesztelése, 
állóhelyzeti járműves tesztelés és ha-
szongépjárművek, buszok szerelése folyik 
majd.

A járművek hajtáslánc-rendszereinek kutatásában és fejlesztésében 
élen járó AVL List GmbH magyarországi központja Érden rendezke-
dett be, és most újabb 6,3 milliárd forint értékű beruházásba kezdett, 
amelyhez a magyar állam 1,5 milliárd forint állami támogatást adott. 
Múlt héten Dirk Janetzko, az AVL Hungary ügyvezető igazgatója 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Aradszki 
András országgyűlési képviselő társaságában letette a cég új érdi 
járműcsarnokának alapkövét. Ebből az alkalomból beszélgettünk Dirk 
Janetzkóval.
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Tauser Péter amatőr régész, a 

Közösségi Régészeti Egyesület 

tagja elmondta, hogy néhány 

éve, a 2020 júniusában elhunyt 

Ábel András, érdi helytörténész 

hívta fel a figyelmet a történetre, 

mely szerint Érden, a Hamzsabég 

téren állt egy Szűz Mária-szobor, 

mellette pedig egy kút, amelybe 

állítólag belelökték a szobrot. Egy 

évvel ezelőtt egy radar segítsé-

gével meg is találták a kút pontos 

helyét.

Az amatőr régész elmondta, 

főleg azért voltak kétségeik, 

mert nem tudták, milyen mély a 

kút: „Két kútgyűrű levétele után 

azonban megtaláltuk a szobor 

alját, amely fejjel lefelé állt, majd 

magát a szobrot is. Bár hiányoz-

nak belőle darabok, a fejrész és 

a karrész sem került elő, de nem 

tudtunk már lejjebb ásni, mert 

megjelent a víz, és úgy döntöt-

tünk, megállunk”.

Az ő feladatuk eddig tartott, 

ezt követően egy szobrász-

mesterhez kerül a szobor, aki 

megpróbálja - amennyire lehet 

- rendbe tenni. Majd pedig az 

önkormányzattal és a lakosokkal 

keresnek neki egy megfelelő 

helyet a téren.

Laczik Csaba szobrász-restaurá-

tor vállalta a szobor helyreállítá-

sát. Elmondása szerint az 1700-es 

évek második felében kezdték el 

ezeket a szobortípusokat állítani 

és valószínűleg sváb betelepülők 

hozták ide. A szobor felújítható, 

de annyira már nem lesz tartós, 

mint új korában. Hozzátette, 

több hónap, mire egy szakember 

egy ilyen állapotban lévő szobrot 

restaurál.

erdmost.hu
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Mária  
a mélyből
Nem mindennapi eseménynek lehettek szemtanúi az 

ófalusiak az elmúlt héten. A Hamzsabég téren Taus-

er Péter érdi amatőr régész megtalálta a 40-es évek 

elején az egykori kútba bedöntött Mária-szobrot.

Ahogy azt korábban megírtuk, 

Érden lesz az ország első klíma-

parkja, a munkálatok folytatásá-

val most újabb lépést tettünk a 

megvalósulás felé.

A polgármester a Facebookon 

azt írta, március és április folya-

mán pihenő padokat telepítenek 

az ÉrdKöve Egyesülettel együtt-

működve, illetve a klímavéde-

lemmel kapcsolatos tájékoztató 

táblákat helyeznek ki. A tervek 

között szerepel egy mezítlábas 

ösvény megépítése, amely a 

klímabarát park koncepcióhoz 

illeszkedve a természetes és 

mesterségesen burkolt felületek 

hőmegtartó képessége közti 

különbséget mutatja majd be.

„Sokan kérdezték az utób-

bi időben, miért nem halad a 

Klímabarát Park fejlesztése, hogy 

állunk a projekttel, hiszen 2020 

végén egy kérdőívvel kerestük 

meg a környék és a város lakóit, 

hogy mondják el véleményüket 

a Darukezelő utcában található, 

mintegy 2,6 hektár nagyágú 

terület hasznosításával, alakí-

tásával kapcsolatban. A város-

rész lakói örömmel fogadták a 

kezdeményezést, közel 800 lakos 

töltötte ki a kérdőívet és mondta 

el a véleményét, elvárásait. El is 

indítottuk az ‘Érd első Klímabarát 

Park’ koncepció kidolgozását, ám 

a megvalósítással nem tudunk 

úgy haladni, ahogy azt eltervez-

tük. Nemcsak a járvány újabb és 

újabb hullámai, de a központi 

pénzelvonások okozta forrása-

padás is akadályozta a kibonta-

kozást” - írja a városvezető, aki 

kitért arra is, hogy bár nem volt 

annyira látványos, azért dolgoz-

tak a projekten:

•a Magyar Agrár és Élettudo-

mányi Egyetemmel együttmű-

ködve 2021-ben végzős tájépítész 

hallgatók töltöttek egy-egy hetet 

városunkban, akik különféle 

terveket dolgoztak ki;

•előkészítettük, majd beadtuk 

azt a nagyszabású pályázatot, 

amely révén – amennyiben nye-

rünk – milliárdokat költhetünk a 

város parkosítására a Horizon – 

„Európa első 100 klímasemleges 

városa” program keretében. 

•Most nagyobb fokozatra kap-

csolunk, a következő hetekben 

több akció is indul:

•folytatódnak márciusban 

a Klímabarát Park ligetesítési 

munkálatai, a rengeteg szemét 

összeszedése, elhordása;

•folytatódik a Csiszoló utca fe-

lőli oldal rendezése gépi erővel is;

•egy későbbi fázisban meg-

történik majd Csiszoló utca felőli 

oldalon található mélyedés és 

a romos pince környezetének 

megtisztítása.

Érden lesz az ország első klíma-

parkja / Korábbi cikkünket a QR-

kód leolvasásával érheti el:

Folytatódnak a Darukezelő 
utcai park munkálatai
Az Érdi Közterület-fenn-

tartó Intézmény mun-

katársai felszámolták 

a dzsumbujt, kiirtották 

a környékünkön honos 

növényekre veszélyes 

idegen, invazív fajo-

kat, terepegyengetést 

végeztek és elindult a 

ligetesítés is, számolt 

be a közösségi oldalán 

Csőzik László.

A televízió közel húsz éves 

fennállása alatt folyamatosan do-

kumentálta Érd és környékének 

eseményeit, mára pedig olyan 

archívummal rendelkezik, amely 

igazi kortörténeti különlegesség. 

A gondos archiválásnak köszön-

hetően közel ötezer DVD őrzi a 

múlt emlékeit. 

Akkori híradásainkban beszá-

moltunk többek között a Tesco, 

az városközponti aluljáró és az 

Érd Aréna építéséről, hogy csak 

néhányat említsünk azok közül, 

amely épületek megléte már min-

denki számára természetes. 

A csatornán a napi híradók 

mellett megtalálhatók a régi 

stúdióbeszélgetések, tematikus 

magazin- és szórakoztató műso-

rok is. A csatorna naponta új tar-

talmakkal bővül, tehát érdemes 

követni az oldalt. Amennyiben 

Önöknek is vannak Érd életéből 

régi képek és videók, küldjék el 

nekünk az erdtvretro@erdmedi-

acentrum.hu címre. Dokumentál-

juk közösen a múlt emlékeit!  

erdmost.hu 

Az Érd TV retrócsatornája a QR-

kód leolvasásával is elérhető:

Megelevenedik a múlt
Elindult az Érd TV retrócsatornája  
a Youtube-on  

Leegyszerűsítve az számít holt 

nyelvnek, amit már nem beszél-

nek. De Somfai tanár úr szerint 

óvatosan kell ezzel bánni, mert 

a Vatikánban például a beszélt 

nyelv az olasz, az írott nyelv 

viszont a latin. Mint mondta, 

körülbelül 100 évvel ezelőtt a 

Sorbonne Egyetemen, Párizsban, 

még latin nyelven folytak az elő-

adásuk és latin nyelven vizsgáz-

tak a diákok.

Amikor 1993-ban megalakult 

a VMG-ben a 8 osztályos gimná-

zium, akkor merült fel, mi lenne, 

ha harmadik idegen nyelvként a 

latint tanulnák a diákok, hiszen 

az elősegíti a többi idegen nyelv 

tanulását is. „Ha valaki később 

spanyolt vagy olaszt tanulna, 

akkor a latin nyelv birtokában 

tulajdonképpen a szókincse már 

meg is lenne hozzá, csak a nyelv-

tannal, illetve a nyelv modernsé-

gével lenne dolga.” 

10 évesek voltak azok a 

gyerekek, akik először kezdtek 

latint tanulni. Somfai tanár úr 

azt mondta nekik, ők valójában 

nagyon sok latin szót ismernek 

már, persze a gyerekek értetlenül 

álltak a dolog előtt. Azt a felada-

tot kapták, mondjanak, -ció végű 

szavakat, persze záporoztak a 

válaszok: vakáció, reakció, injek-

ció. Somfai István az előadásában 

is rengeteg latin eredetű szóra 

hívta fel a figyelmet, mint például 

a szervusz, a persze, a lavór, de 

további példákat is hozott a latin 

nyelv élő voltára.

Somfai István arról is beszélt, 

hogy Magyarországon 1844-ig a 

latin hivatalos nyelv volt, minden 

írásos rendelkezés, törvény, sza-

bály latinul íródott, még az iskolai 

bizonyítványok is. „A latin nyelv 

halálhoz hozzájárult az is, amikor 

az 50-es évek elején, a kommu-

nizmus sújtotta években az egy-

ház nyelve volt a latin és háttérbe 

szorította az állami vezetés.”

Somfai István a VMG-ben 

egyébként 1993-tól 20 éven át 

tanította latinra a diákokat, ez 

idő alatt 900-an tanultak latinul. 

Most, szintén pedagógus fia, 

Somfai Péter már ötödik éve adja 

át latin tudását a fiataloknak az 

intézményben. 

Az ország 500 gimnáziumából 

70-ben folyik még latin tanítás, 

ezt is Somfai tanár úrtól tudom.

Szabó Réka Nikoletta

Vakáció, reakció, injekció
Holt nyelv-e a latin? címmel tartott előadást a 

Magyar Földrajzi Múzeumban Somfai István, aki 

20 éven át tanított a Vörösmarty Mihály Gimnázi-

umban. 
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rd ebben az időben mezővárosi 

rangú település volt, a többnem-

zetiségű lakosság elsősorban 

mezőgazdasággal foglalkozott. Az 1830-as 

években pusztító kolerajárvány, illetve az 

1838-as árvíz súlyos csapást mért Érdre 

– a mezővárosban több mint háromszáz 

ház omlott össze, a lakosság kétharmada 

maradt fedél nélkül. A Duna apadása után 

következett az újjáépítés: a házakat elő-

relátóan a folyótól távolabbra építették, 

ekkor jött létre az újvárosi rész. 

1820 és 1840 között épült az az épület, 

ami ma a Magyar Földrajzi Múzeumnak ad 

otthont. 

A forradalom kitörésének híre gyorsan 

eljutott a városkába, bár jelentős esemé-

nyek itt nem történtek. A település ekkor 

még Fejér megyéhez tartozott, így az az 

ötvenöt fiatalember, aki nemzetőrnek 

jelentkezett, Székesfehérvárra vonult be 

(májusban tizennégy fiatal csatlakozott 

hozzájuk, az újabb toborzó felhívásra). 

Egy magas rangú követség Érden

1848 őszén a honvédsereg vereséget szen-

vedett Schwechatnál a császári hadtól, 

ami fordulópontot jelentett a szabadság-

harc további menetében: az osztrák csa-

patok ellentámadásba lendültek, a magyar 

had hátrálni kényszerült. Decemberben 

Mórnál Perczel Mór vereséget szenvedett 

a Jellasics vezette császári csapatoktól, en-

nek következtében az ellenség a fővárost 

fenyegette. A hátráló magyar csapatok 

Érdet is elérték: 1949. január elsején már 

itt tartózkodott az általa vezetett dandár-

ral együtt Poeltenberg Ernő. 

December utolsó napján történt, hogy 

az országgyűlés viharos fogadtatás után 

elfogadta gróf Batthyány Lajos azon 

javaslatát, hogy küldjenek követséget 

az ellenséges csapatok fővezéréhez. A 

követség tagjai voltak: Majláth György 

országbíró, gróf Majláth Antal, Lonivich 

József érsek, gróf Batthyány Lajos és Deák 

Ferenc. Megbízatásuk az volt, hogy „az 

ellenség fővezérétől fegyvernyugvást és 

czéloztatott békekötést iparkodjanak; sőt 

a körülmények úgy hozván magukkal ő 

cs.k. felségéhez Ferenc Józsefhez is járulja-

nak…” 

A küldöttség útra kelt Promontorra, Gör-

gey Artúr főhadiszállására, hogy tájéko-

zódjanak arról, miként léphetnek kapcso-

latba az ellenséggel, ám a fővezért nem 

találták ott – ő épp az előcsapatokat ment 

megszemlélni. Pusztelnik alezredes fogad-

ta a követeket, és két huszárt rendelt mel-

léjük kísérőül. Így ért el a követség Érdre, 

ahol Poeltenberg Ernő fogadta őket. Ha-

diszállása a mai múzeum épüle tében volt. 

A tábornok szívélyesen fogadta a delegá-

ciót, katonai kíséretet adott melléjük, ám 

azt ő sem tudta megmondani, hol találják 

az osztrák had előörsét. Mind Deák írta: 

„csodálkozásomra azzal menté magát Pöl-

tenberg, hogy nincs pénz a kémek tartása 

pedig igen sokba kerül. A derék tábornok 

hosszasan és igen bizalmasan beszélgetett 

velünk…”

A delegáció tagjai végül is kalandos útjuk 

végén megérkeztek Bicskére, ahol ered-

ménytelen tárgyalásokat folytattak, majd 

visszatértek a fővárosba.

Harcok Téténynél

Amíg az Érdről eltávozott küldöttség 

tárgyalásokat kezdeményezett, addig 

Téténynél a fegyvereké volt a szó. Görgey 

így írt erről visszaemlékezésében: „Január 

2-án hat dandárom már Tétényben, Érden, 

előcsapatai Ercsinek és és Martonvásár 

felé, Sóskúton előcsapataival Tárnok, Zá-

mor és Barátháza felé, Budaörsön előcsa-

pataival Bia felé, Óbudán kívül, előörseivel 

Kovácsi, Vörösvár és Szentendre felé s a 

budai Krisztinavárosban állt…”.

Görgey kiadta a parancsot a szerve-

zett visszavonulásra az alakulatainak, 

de az utasítást végrehajtó Poeltenberg 

hibát követett el. „Bevonta előcsapatait, 

mielőtt a felváltásukra Tétényből kiindí-

tott osztagok beérkeztek, és megkezdte 

a visszavonulást Buda felé, anélkül, hogy 

észrevette volna azt az osztrák hadtestet, 

amely Martonvásár felől előrenyomulva 

követte őt…” Ezért nagy árat fizettek 

volna, ha nem érkezik meg a helyszínre a 

Kmety-dandárhoz tartozó, századnyi Vil-

mos-huszár, akik azonnal megtámadták 

az érdi csapatokat követő és megtámad-

ni szándékozó Wallmoden-vérteseket. 

(Ezek korábban Mórnál fegyvertelen 

foglyokat és futókat koncoltak fel – ezt a 

huszárok Téténynél kamatosan fizették 

és torolták meg.  „A huszárok a koncolás-

nál egyre azt kiáltották rájuk: Moórért!” 

– emlékezett vissza a rövid ütközetre 

Zámbelly Lajos szemtanú.)

Az ellenség megfutamodása eredmé-

nyeképp a tétényi dandárnak elég ideje 

maradt csatarendbe fejlődni. Ezalatt az 

Érdről távozó és Buda irányába haladó 

Poeltenberg-dandárt is visszafordította 

Görgey. A két alakulat a Székesfehérvár-

ról Budára vezető út két oldalán bonta-

kozott ki: jobb oldalon a Kmety-dandár, a 

másikon a Poeltenberg vezette alakulat. 

A fővezér később azt írta az ütközetről: 

„A helyszínen hamarjában csak mintegy 

4000 ember állt rendelkezésemre, mégis 

elvoltam tökélve, hogy támadólag nyo-

mulok előre. Alig öltött a csata némileg 

élénkebb jelleget, amikor egy Pestről 

hozzám küldött tiszt sietve azzal a jelen-

téssel termett a csatatéren, hogy Vetter 

tábornok üzeni, ne bocsátkozzam sem-

miféle támadó csatába, mert az ellenség 

Érden alul már átkelt a befagyott Dunán, 

és a fővárost bal part felől fenyegeti.” Az 

érkező hír nem volt valós, de az ütközet-

nek így vége szakadt.

Habsburg fennhatóság alatt

A főváros kiürítése után a megszálló csá-

szári csapatok rendezkedtek be a környé-

ken. Felszólították a községek elöljáróit, 

hogy I. Ferenc József iránti hűségüket 

fogalmazzák meg, és az osztrákellenes 

hangulat felszámolásának érdekében a 

honvédsereg széthullásának hírét terjesz-

tették.  Az érdiek, ahogy más településeik 

lakosai is, ellenálltak: nyíltan megtagad-

ták a fegyverek beszolgáltatását, sőt, a 

mezőváros bíráját megfenyegették, mert 

nem zárkózott el a hűségnyilatkozat 

aláírásától. Csak a katonaság bevonulá-

sával sikerült a helyzetet megoldani. A 

megszálló császári csapatok jelenléte 

nagy feszültséget keltett a lakosokban, 

amit növeltek a folyamatos rekvirációk. 

A ’49 tavaszán lezajlott hadjárat sikerei 

következtében hamarosan ismét ma-

gyar irányítás alá került a mezőváros és 

környéke. 

A fogoly miniszterelnök Érden

1849 áprilisában különös menet vonult 

keresztül Érden a Budát Székesfehérvárral 

összekötő úton: az elfogott és rabságban 

tartott miniszterelnököt és társait mene-

kítették a császáriak a közelgő honvédcsa-

patok elől a fővárosból. Gróf Batthyány 

Lajost, amint visszatért a különös követ-

járásból, azonnal elfogták a császári kato-

nák, és 1849. január 8-ától a budai Várban 

tartották fogva. 

Mivel a honvédcsapatok sikeresen 

harcoltak a császáriak ellen, és egyre 

közelebb kerültek ahhoz, hogy meg-

kezdjék az elfoglalt főváros ostromát, a 

fogoly miniszterelnököt és társait tovább-

szállították Sopron felé. A kocsikból és 

ökrösszekerekből álló delegáció nagyon 

lassan haladt, így a hírük megelőzte őket: 

a kíváncsiskodók sok helyütt az út szélén 

várták elhaladásukat. A kísérők parancs-

ba kapták, hogy hárítsanak el minden 

kiszabadítási kísérletet, és ha „a körül-

ményekből az tűnnék ki, hogy a foglyok 

kiszabadítása sikerülhet, mindenek előtt 

agyon kell lőni a foglyokat”.  Arra vonat-

kozó forrást, hogy történt-e valami atro-

citás Érden, még nem sikerült felkutatni, 

de hogy az út nem volt konfliktusoktól 

mentes, az bizonyos, ezt támasztja alá az, 

hogy „Hoffer őrnagy már Martonvásáron 

jónak látta az ominózus parancsot megis-

mételni”. Batthyány erről így írt feleségé-

nek: …„én voltam kénytelen faluról-falu-

ra szónokolni a néphez, hogy elkerüljük a 

magunk és cselédeink lemészárolását és 

szegény parasztok veszedelmét…”

A szabadságharcot az 1849-es katonai 

sikerek ellenére leverték, és kemény meg-

torlással büntették a résztvevőket. Az, 

hogy ekkor mi történt Érden, egy újabb 

kutatás feladata lesz.

(A Magyar Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 

2007. évi 16. számában megjelent „Érd és 

Környékének szerepe az 1848–49-es sza-

badságharc küzdelmeiben című tanulmány 

alapján összeállította: Ádám Katalin)

Érd szerepe  
a szabadságharc 
küzdelmeiben
Stencinger Norbert, a VMG történelemtanára anno remek 

tanulmányt írt arról, milyen szerepet játszott Érd a szabad-

ságharc küzdelmeiben. Az írás segítségével idézzük fel lapunk 

hasábjain ezt az időszakot.

Barabás Miklós Batthyány Lajos, 1848

Móri ütközet 1848

É
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Nem megyünk üres csomagtar-

tóval. Viszünk egy nagy sza-

tyornyi szendvicset, melyet érdi 

gyerekek készítettek menekült 

családok számára – Nagy Zsófia, 

az ötéves Varga Bernadett és 

idősebb testvérei, Barnabás és 

Zsombor, szüleik segítségével. 

Ezen kívül háromládányi tartós 

élelmiszert, gyümölcsöt, gyógy-

szert, tisztálkodószert, takarót 

és törülközőt – az Érd Média-

centrum munkatársainak ado-

mányait. Budapesten felveszünk 

még egy gyűjtőpontról műanyag 

babafürdető kádakat, papucso-

kat – hisz kinek is jutna eszébe 

házipapucsot elcsomagolni?! –, 

gyerekjátékokat, pelenkacsoma-

gokat, és irány az ukrán határ. 

Van még egy küldetésünk is: 

meggyőződni arról, hogy vajon 

a sok gyerekkel menekülő roma 

családokat is szíves fogadta-

tás és odaadó ellátás várja-e? 

Merthogy felröppentek hírek az 

ellenkezőjéről. 

Azért jó, hogy Békési Róbert 

autóját én vezethetem, mert 

így ők harmadik útitársunkkal, 

a 24 éves Ágostonnal szabadon 

nosztalgiázhatnak, hogy is volt, 

amikor még a Szíriából és Afga-

nisztánból menekülőket kísérve 

az utcán arról kellett győzködni 

a magyar rendőröket, hogy nem 

embercsempészek, csak migráns-

simogatók. Óh, a régi szép idők, 

amikor szerelvényt gründoltak 

a Déli pályaudvaron, és hozzá 

mozdonyvezetőt, aki elvállalta, 

hogy letéve műszakját elvezesse 

a vonatot Bécsig! Ágoston 17 

éves volt akkor, zirci gimnazista. 

Most szociológia mesterképzésre 

jár az ELTE-re. Békési Róbert még 

17 sem volt, amikor először ment 

embereket menteni – egy tanára 

hívta, árvíz idején –, és 81 éves 

korára sem szokott le róla, most 

ő az egyik „szállító”. A kilenc nap 

alatt ez már a harmadik útja az 

ukrán határszélre. 

Egy férfi, 46 nő és gyerek

Három címre visszük a holmit, 

első állomásunk az 1100 lélekszá-

mú Tisza-parti Kisar. A külde-

ményeket a művelődési házban 

kialakított raktárbázisra szemé-

lyesen Toldi Tamás alpolgármes-

ter segít behordani. A menekült 

családokat a szomszédos – szé-

pen felújított református lelkészi 

hivatallal szemközti – sport-

csarnokban szállásolták el, ahol 

önkéntesek és az önkormányzat 

dolgozói segítenek az ellátásuk-

ban. Jelenleg 47-en vannak a 

tábori ágyakkal, asztalokkal, szé-

kekkel berendezett csarnokban: 

egy férfi, a többi nő és gyerek. 

Valamennyien magyarul beszél-

nek. A közeli beregsurányi kerü-

letből jöttek, láthatóan szegény 

roma családok, a legidősebb (60 

év körüli) nő lányai és gyerekeik 

alkotják a magot. Az egyik 18 év 

körüli nő 2 hét múlva szül majd a 

közeli fehérgyarmati kórházban. 

A többség náthásan, hasmenés-

sel érkezett, őket a helyi orvos 

ellátta. Az egyik nő férjéért 

aggódnak leginkább, aki egy 

betegségből kifolyólag sérült, 

mégsem engedték át a határon 

–  a hadköteles korú 18 és 60 év 

közötti férfiaknak ugyanis ma-

radniuk kell –, vele nem tudják 

tartani a kapcsolatot. (Egy fiatal, 

kis termetű férfi valahogy mégis 

átcsúszott.) A határszélen nin-

csenek ugyan harcok, de félnek 

hazamenni, mondják, itt bizton-

ságban érzik magukat, egyedül 

a wifiszolgáltatást keveslik. Van 

ugyan két okostelefonjuk, de 

mobilnettel nem rendelkeznek, 

és mivel magyar regisztrációval 

kaphatnának SIM kártyát, nem 

tudunk nekik szerezni. A segítők 

azt mondják, meg szokták velük 

osztani a saját mobilnet szol-

gáltatásukat, így szerintük nem 

égető a probléma. Az asszonyo-

kat az nyugtalanítja még, hogy 

az egyik családtagjuk, egy 16 

éves lány az egyéves kisfiával 

Biharkeresztesen kapott elhe-

lyezést, őket nagyon szeretnék 

maguk mellett tudni.

„A pogány megszánta 

volna!”

GPS-ünk nehezen fogadja el, 

hogy bár vezet rövid út Kömö-

rőre, az még egy orosz tankot 

is foglyul ejtene. Hiába próbál 

visszafordítani minket, inkább 

Fehérgyarmat felé kerülünk. Bár 

az 500-600 lelkes faluban nehéz 

eltévedni, elsőre nem találjuk a 

művelődési házat. Az asszony, 

aki útba igazít minket – a volt 

polgármester felesége, Ica –, el-

mondja, hogy a falu készségesen 

segít a menekültek befogadá-

sában. Tőle épp tegnap ment el 

egy ukrán család. Arra figyeltek 

föl, hogy egy férfi álldogál hosz-

szan egy gyerekkel az útszélen a 

közeli Turistvándiban, és mikor 

kérdezték, mire vár, azt felelte, a 

feleségére, aki a szüleit próbálja 

kihozni Kijevből. Őt előreküldte 

a tízévesforma kisfiukkal, és 

megbeszélték, hogy a határnál 

találkoznak. Talán a gyerek miatt 

engedték ki a férfit, vagy lefizet-

te a határőröket, találgatjuk, de 

ilyen kérdéseknek itt nem tesz-

nek föl a menekülőknek, elég a 

bajuk. Az ukrán család jómódú 

lehet, mert két autóval mene-

kült, a férfi egy kijevi autósza-

lonban dolgozott, a feleségének 

utazási irodája volt. Az asszony 

végül két nappal később érke-

zett meg – a szülei nélkül.

„Két napot maradtak – mond-

ja Ica –, és hát a pogány meg-

szánta volna azt az asszonykát, 

ahogy esténként a gyertya mellé 

kitette az ikont, és sírva imádko-

zott a szüleiért.”

Végül továbbindultak Német-

országba, ahol a férfi munkát 

kap majd. Ica gyerekei tudtak 

velük angolul szót érteni, és 

megígérték, hogy segítenek, ha 

a szülőknek is sikerül átjutni a 

határon.

Átsétálok a művelődési házba, 

ahol önkéntesek és az önkor-

mányzat dolgozói segítenek 

behordani az adományokat. Hi-

ába van még csak 17 menekült a 

fogadásukra kiürített óvodában 

– három nő, egy mozgássérült 

apuka és 13 gyerek –, a fölhalmo-

zott készletekre nagy szükség 

lesz. Sira Edit polgármester 

kávéval kínál minket, közben 

beszélgetünk. Először Turistván-

diban jelentek meg emberek, és 

kértek menedéket, mondja, ak-

kor még mind magyarok. Az első 

elképzelésen – hogy Turistvándi-

ban fogják elszállásolni őket, és 

Kömörőn lesz a raktár – hamar 

túllépett az idő.

„Előbb negyvenen jöttek, 

aztán hetvenen, majd százötve-

nen… – mondja a polgármester 

asszony. – Az első vasárnap éjsza-

ka telefonált egy jó ismerősöm 

a Máltai Szeretetszolgálattól, 

hogy ha tudunk, segítsünk, mert 

nagyon hideg van. Akkor éjsza-

ka pakoltattam ki az óvodát. A 

máltaiak sátrában rengeteg em-

ber próbált melegedni, nagyon 

megrázó volt látni őket, úgyhogy 

elhoztunk közülük 17-et.”

Romák mind. Óvatosan 

kérdem a polgármester asszony-

tól, hogy ez nem probléma-e a 

falubelieknek.

„Kistelepülés vagyunk – feleli 

–, és eddig is együtt éltünk a 

romákkal, minden konfliktus 

nélkül. A települések tudomásul 

vették, hogy jelenleg ők a rászo-

rulók, ebben a helyzetben arra 

van szükség, hogy ember ember-

nek – függetlenül a származásá-

tól – segítsen. Ukrán családokat 

is befogadnak, akik egy éjszaka 

után már mennek is tovább. 

Sokaktól hallom, hogy azért 

imádkoznak, ne kapjon találatot 

a Kijev melletti atomreaktor. 

Mándon olyanok vannak, akik 

harcok elől menekültek, és 

egyre csak siratják az otthon 

maradottakat. Ahonnan ők 

jöttek, ott nem maradt senki a 

településen.”

Menekültek, 

nem migránsok

Rengeteg adomány érkezik. 

Elsősorban az Ausztriában élő 

Krempf Mónika és a székesfe-

hérvári Juhász László szervezi a 

gyűjtést – ma is jött egy kamiony-

nyi adomány –, de jönnek osztrák 

egyetemisták is megrakott kis-

buszokkal. Gyógyszer is van elég, 

ma jött éppen három doktornő, 

akik megvizsgálták az embereket 

Kömörőn és Turistvándiban.

(Folytatás a 10. oldalon) 

Az érdi gyerekek szendvicseit átadtuk
Két „migéjdes” veteránnal Tiszabecsre tartunk, 

adományokat viszünk. A „hősidőkben”, amikor 

a Migration Aid Magyarországon megalakult, 

a menekülőket migránsnak kellett hívni, és aki 

segítette őket, az ördöggel cimborált. Az ukrajnai 

borzalomnak egy haszna van, az, hogy visszake-

rült a magyar nyelv szótárába a „menekült” kifeje-

zés, és ismét legális érzés a részvét egy borzalmas 

háború vétlen áldozatai iránt.

A határ 

közelsége 

miatt sok itt 

a vegyes házasság, 

családok települtek át 

a magyar oldalra. Nem 

idegenek tehát ők 

nekünk, az ukránok 

mégis tartózkodóak, 

szégyellnek kérni. 

Érdi gyerekek 

készítettek 

szendvicseket  

a menekülteknek



10 | 2 0 2 2 .  m á r c i u s  1 5 . P Á L  U T C A I  F I Ú K

Mit jelent számodra március 

15.?

Március 15. szellemisége szá-

momra azt jelenti, amikor a fia-

talok fellázadnak, végre feleme-

lik a hangjukat, és forradalmat 

indítanak. Minden normálisan 

gondolkodó tízen-, huszonéves 

fiatal, ha muszáj, lázad a fennálló 

hatalom ellen. Azt gondolom, a 

világot azok a dolgok viszik elő-

re, amikor a fiatalok kitalálnak 

valamit, és odacsapnak.

A rockzene is rendszerkritikus 

műfaj. Az ilyen témájú dalok 

nálunk kezdettől fogva műsoron 

vannak, és amikor ezeket éne-

kelem, ugyanúgy érzem magam, 

mint amikor 18-20 éves korom-

ban megírtam őket.

Szóval a 30 évvel ezelőtt 

íródott dalaitok ma is idősze-

rűek?

Biztos így van, mert egy na-

gyobb koncerten több generá-

ció is képviseli magát, sokan a 

gyerekeikkel jönnek. Mindenki-

nek mást mondanak a dalok, de 

például „A bál”, amit 17 évesen 

írtam, ugyanúgy megfér amel-

lett, ami az ötvenes éveimben 

született. Ki gondolta volna, 

hogy ez a zenekar 40 évet meg-

él? Az biztos, hogy mindig az 

volt a feltétel, próbáljunk meg 

úgy írni, hogy a dalok ne aktuális 

dolgokról szóljanak, ne a mai 

napról, hanem olyasmiről, amit X 

év múlva is meg lehet hallgatni. 

Azt viszont nem is reméltem, 

hogy eltelik 40 év, és „A bál”-t 

ugyanúgy fogják szeretni a mos-

tani tizenévesek is.

Milyen érzés, hogy az akkori 

fiatalok ma már a gyerekük-

kel térnek vissza a koncertje-

itekre?

Rettentő jó érzés. Amikor 17 éve-

sen lementünk a próbaterembe, 

a garázsba, és nekiálltunk dalo-

kat írni, erre nem gondoltunk. Én 

mindig csak arról tudok írni, ami 

éppen foglalkoztat, ami éppen 

bennem van, ami őszintén jön. 

Abból sosem sült ki semmi jó, 

amikor nekiálltam okoskodni. 

Hogy ez a mai napig egy csomó 

embert, különböző korosztályo-

kat érdekel, az az igazi visszaiga-

zolás. Nem magamat dicsérem 

ezzel, hanem a dalt, hogy túlélt 

évtizedeket, és ez a zenekarnak, 

az előadónak is nagyon jó érzés.

Gyakran koncerteztek kisebb 

klubokban. Jobban szeretitek 

ezeket a helyszíneket, mint a 

nagy tömegeket vonzó csar-

nokokat?

A 10 éves jubileumi koncertün-

ket az akkori Budapest Sport-

csarnokban tartottuk. Ez a 90-es 

évek eleje volt, akkor volt a 

zenekar a legnépszerűbb, de ne-

kem abból borzasztóan elegem 

lett. Rengeteget szerepeltünk 

a fiataloknak szóló magazinok-

ban, napi 50-100 levélre kellett 

válaszolni, autogramkártyákat 

aláírni. 

Az akkori menedzsmentünk 

viszont abba az irányba vitte 

a zenekart, hogy minél keve-

sebb koncertet adjunk, minél 

nagyobb helyen, és én ezt 

nem szerettem. Igen, sokkal 

jobban szeretek egy klubban 

játszani. Szakítottunk is a 

menedzsmenttel, és a zenekar 

10 év után elkezdte járni a saját 

útját. Aztán a Pál Utcai Fiúk 

beállt magától egy bizonyos 

szintre. Az biztos, hogy nem mi 

folyunk a vízcsapból, persze azt 

nem mondhatom, hogy milyen 

elégedett vagyok ezzel, mert 

nyilván szeretném, ha többet 

játszana minket a rádió, de nem 

szívesen áldoznám fel ezért 

a zenekar önazonosságát. Ha 

olyan felkérést kapunk, ami sze-

rintem nem áll jól nekem vagy 

nem áll jól a zenekarnak, akkor 

azt nem vállaljuk el. Általában 

klubokban játszunk, illetve 

jönnek nyáron a fesztiválok, 

ott azért az ember több ezer 

ember előtt zenél, és van néha 

egy-egy születésnapi fellépés is. 

Jövőre lesz 40 éves a zenekar, 

na, akkor biztosan csinálunk 

egy nagy koncertet. És persze, 

ha akkor megtöltjük az Arénát, 

nagyon boldogok és büszkék 

leszünk, de ha év közben egy 

koncertünkre nem nyolcezren 

jönnek el, hanem csak háromez-

ren, arra is hihetetlenül büszke 

vagyok, hiszen az is rengeteg 

ember, és nagyon sok zenekar 

ezt a pozíciót is irigyelné. És, 

ami nagyon fontos, ezt úgy 

értük el, hogy megtartottuk a 

saját arcunkat, a zenekarunk 

mindig vállalható volt.

Szabó Réka Nikoletta

A rockzene is rendszerkritikus műfaj
Érden lép fel a Pál Utcai Fiúk zenekar

(Folytatás a 9. oldalról)

Az óvodásokat áttelepítették az 

iskolába, és ha még több helyre 

lesz szükség, a katasztrófavéde-

lemtől kérnek sátrat. 

Nem állom meg, hogy ne kér-

dezzem a polgármester asszony-

tól: 2015 óta halljuk a „migráns 

takarodj!” jelszót. Akik most 

Ukrajnából jönnek, ugyanúgy a 

háború elől menekülnek, mint 

a szírek és az afgánok. Ők vajon 

nem migránsok?

„Nem! A Kárpátalján élő ma-

gyar emberek hogyan lennének 

migránsok!? – vágja rá Szira Edit. 

– Szíria nem a szomszédunk, az 

onnan menekülőket inkább a 

környező iszlám országoknak 

lett volna kötelességük befogad-

ni. Ráadásul ők nem is itt akartak 

megtelepedni, hanem Németor-

szágban. Az ukránok szeretné-

nek az otthonaikba visszatalálni, 

ezért ők sem migránsok.”

Egy professzionális 

fogadóbázis

Tiszabecsre már ráesteledett, 

mire odaérünk. Az utcákon 

nincs mozgás, már azt hisszük, 

eltévedtünk, amikor a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskolánál utol-

érjük a történelmet. A kapuban 

zöld és narancssárga mellé-

nyes segítők terelnek minket 

az udvarba, ahol óriás molinó 

hirdeti a Híd Kárpátaljáért állami 

összefogást. A kivilágított lán-

gossütödéből szűrődő illatokkal 

az orrunkban lépünk az aulába, 

a Baptista Szeretetszolgálat által 

működtetett professzionális 

fogadóbázisra. A tér közepét 

„terülj asztalkám” foglalja el, 

ahonnan bárki bármit elvehet. 

Nincs olyan sarok, ahol valamit 

ne osztanának, nincs olyan 

kérdés, amire ne lenne válasz a 

falakra ragasztott információs 

táblákon. Egy beugróban né-

hány fiatal forró levest kanalaz, 

az egyik magyarul is tudó fiatal-

emberrel beszélgetésbe elegye-

dünk. Mint kiderül, Bécsből és 

Németországból jöttek, és olyan 

mozgó alakulatként működnek, 

amely ott segít, ahol kell. Mind-

járt rájuk is testálom a feladatot, 

hogy vigyék el Biharkeresztesről 

Kisarra a fiatal anyukát, amit a 

fiú meg is ígér.

Benézek a tornaterembe, ahol 

láthatóan van még hely tábori 

ágyaknak. Fiatal apukák – szinte 

még maguk is gyerekek – apró 

tipegők nyomába erednek. Egy 

másik beugróban fekete kucs-

más idős emberek kuporognak 

némán. A legmagányosabb egy 

szép szőke lány fonott copfok-

kal, mintha Iluska lépett volna 

ki a János vitézből. Oldalra néz, 

a semmibe. Megkérdezem, be-

szél-e magyarul, int, hogy nem. 

Kérdezem angolul, honnan jön. 

Lvivből, feleli halkan, hogy alig 

értem. Lábánál nagy szatyor, 

benne mindene. Elképzelem, 

vajon én mit tömtem volna a 

szatyorba. Elképzelem, ha a lá-

nyom volna – korban lehetne –, 

mit mondanék most neki arról, 

hogy milyen életet gondoltunk 

volna neki, még akár 10 nappal 

ezelőtt is? Kérdezem, hol az 

otthona, és hogy ott vannak-e 

már harcok? Kérdezném még, 

hogy Lviv a lengyel határhoz van 

közel, talán nem jól értem, hogy 

onnan jön? De már sír. Sír, és ráz-

za a fejét, hogy ne haragudjak. 

Ne haragudjak, hogy sír! Hogy 

én ne haragudjak…?!

Nincs már dolgunk. Az érdi 

gyerekek szendvicseit átadtuk. A 

Médiacentrum dolgozóinak ado-

mányait elhelyeztük a raktárban. 

Indulunk haza. Nekünk még van 

hová. 

Mihalicz Csilla

Március 14-én a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében  
az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójának 
alkalmából rendezett eseményen adott koncertet a Pál 
Utcai Fiúk zenekar. Ez alkalomból Leskovics Gábor-
ral, művésznevén Lecsóval, az együttes frontemberé-
vel beszélgettünk.

Ami az 

úgynevezett 

sztársághoz 

tartozik, abból nem 

annyira kértem, én 

csak zenélni akartam, 

dalokat írni, kiállni a 

színpadra és énekelni. 
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Középházi rangadót vívott a 

nyolcadik helyen álló Gyirmót 

FC Győr II-vel a forduló előtt 

tizenharmadik helyen álló Érdi 

VSE, mert bár a felek között öt 

helyezés volt a tabellán, ez csak 

négy pontnyi különbséget jelen-

tett. Limperger Zsolt, az Érdi VSE 

vezetőedzője is jó előjelekkel 

várhatta a találkozót, hiszen töb-

ben visszatértek sérülésükből, 

így a kezdő mellett a kispadra 

is kilenc játékost nevezhetett a 

hazai szakvezető.

Ennek ellenére a találkozó ele-

jén a vendég gyirmótiak voltak 

támadóbbak, akik a nyolcadik 

percben megszerezték a veze-

tést, amikor egy eladott érdi 

labdát Bagó Bálint vezethetett 

kapura, majd tizenöt méterről 

lőtte ki a rövidet (0–1). Nem sok-

kal később meg is duplázhatta 

volna előnyét a vendégcsapat, 

de Dán Krisztián csak a kapufát 

találta el.

Ezt követően pedig az érdiek 

egyre inkább átvették az irányí-

tást, melynek köszönhetően 

egyre több lehetőséget is kidol-

goztak. Aztán a félidő derekán 

Gera Dávid indított egy érdi 

kontrát, amely után a baloldalon 

meglóduló Kollega Krisztián 

által középre tett labdát Szabó 

Richárd juttatta a rövidbe (1–1).

Újabb bő öt perccel később 

Szabó és az érdiek meg is fordí-

tották az állást, amikor Kertész 

Bence jobboldali beadása után 

Szabó a védő szorításában, 

sarokkal szerzett mesteri gólt 

(2–1).

A térfélcserét követően 

sem változott a játék képe és 

továbbra is az érdiek akarata ér-

vényesült, majd bő tíz perc után 

növelték az előnyt, amikor egy 

kiugratás után Kollega Krisztiánt 

buktatta a vendégek kapusa, 

Iváncsics Péter. A jogosan 

megítélt tizenegyest Koós Gábor 

higgadtan értékesítette.

Bár a folytatásban a Gyirmót II 

minden mindegy alapon próbált 

támadni, az érdi védelem ezúttal 

remekül teljesített, melynek 

köszönhetően a vendégek 

nem voltak veszélyesek az érdi 

kapura, ellenben hátul nagyobb 

területeket hagytak. Ezt kihasz-

nálva a hajrában újabb kontra 

után két érdi csere hozta össze 

a negyedik hazai gólt, amikor Ré-

vész András beadását a középen 

tökéletes ütemben érkező Bar-

tos Norbert juttatta a kapuba, 

beállítva ezzel az Érdi VSE 4–1-es 

sikerét.

„Választottam egy formációt, 

amit az első tíz perc után meg is 

változtattunk, mert nem műkö-

dött, hiszen kaptunk egy gólt. 

Átálltunk egy másik rendszerre, 

ami már sokkal jobban műkö-

dött. Ennek köszönhető, hogy 

75 percen keresztül uraltuk a 

játékot és ellenfelünknek nem 

voltak lehetőségei, mi pedig rúg-

hattunk volna még gólt, de nem 

vagyunk elégedetlenek. Nagyon 

örülünk a három pontnak és an-

nak, hogy egyre több játékosunk 

szállingózik vissza és egyre jobb 

állapotba kerülnek, szóval biza-

kodó vagyok a jövőt illetően” – 

értékelt Limperger Zsolt, az Érdi 

VSE vezetőedzője.

Az Érdi VSE győzelmével két 

helyet előrelépve a tabellán 

jelenleg a tizenegyedik helyet 

foglalja el. Az együttes legköze-

lebb március 20-án, 14 órától lép 

pályára, amikor az NB III Nyugati 

csoportjának 26. fordulójában 

a Kelen SC vendégeként lépnek 

pályára Koós Gáborék.

Domonkos Bálint

Hátrányból nyert 
az Érdi VSE
Szabó Richárd két mesteri góljával már a szünet-

ben fordított, majd a fordulás növelte a különb-

séget, és végül 4–1-re győzte le a Gyirmót FC Győr 

második csapatát az Érdi VSE az NB III Nyugati 

csoportjának 25. fordulójában.

A 22 éves érdi sportoló a ne-

gyeddöntőben a török Samet 

Ocakot 6-4-re győzte le, majd a 

legjobb négy között, a döntőbe 

jutásért rendezett mérkőzésen 

6-1-es vereséget szenvedett 

az azeri Islam Ilyasovtól, így 

a harmadik helyért léphetett 

szőnyegre.

A bronzmeccsen a georgiai 

Riveri Mitsituri ellen az első 

menetben 3-1-es előnybe került 

az érdi tehetség, aki a második 

menetben sem állt le, és végül 

7-4-es sikerrel állhatott a dobogó 

legalsó fokára a 97 kilogrammos 

szabadfogásúak között az U23-

as Európa-bajnokságon.

D. B. 

Végh Richárd  
bronzérmet szerzett

Remekül kezdett és öt 

perc után már 6–1-re 

vezetett, de nem tudta 

legyőzni az Alba Fehér-

várt a K&H női kézilab-

da liga 17. fordulójában 

az ÉRD.

Közel kéthetes felkészülés 

előzte meg az Alba Fehérvár 

és az ÉRD alsóházi rangadóját 

a női kézilabda NB I-ben, ami 

alatt a vendég Pest megyeiek-

hez visszatérhetett a csapatba 

az elmúlt két mérkőzésen csak 

néhány percet a pályán töltő 

Szabó Kitti, így Horváth Roland 

legerősebb keretével tudott 

kiállni Székesfehérváron.

Koncentráltan kezdte a mér-

kőzést a vendégcsapat, amely 

Kopecz Barbara vezérletével 

remekül rajtolt és már hat perc 

után 6–1-re vezetett, de Józsa 

Krisztián, a Fehérvár edzőjének 

időkérése után a hazaiak is egyre 

jobban belelendültek a mecs-

csbe és ennek köszönhetően a 

16. percben Töpfner Alexandra 

góljával ledolgozták a hátrányt 

(9–9). Sőt, nem sokkal később 

már fordítottak is a Fejér megye-

iek (11–10). Más kérdés, hogy az 

ÉRD sem hagyta magát, majd 

nagyot küzdve végül 16–15-ös 

előnnyel vonulhatott szünetre.

A térfélcsere után is a Fe-

hérvárnak kellett rohannia az 

eredmény után, hiszen Fekete 

Bozsanáék folyamatosan lépése-

lőnyben voltak. Aztán a 39. perc-

ben Töpfner megint egyenlített 

(20–20), és miután a következő 

percekben elhibázta támadásait 

az ÉRD, a fehérváriak a játékrész 

derekára ismét fordítottak, majd 

előnyüket kétgólosra növelték.

Innentől kezdve az Alba 

Fehérvár taktikus játékkal őrizte 

a különbséget és végül 31:29-re 

győzte le az ÉRD-et az alsóházi 

rangadón.

A mérkőzés legeredménye-

sebb játékosa a hazai szélső, 

Töpfner Alexandra lett 12 talá-

lattal, míg az ÉRD-nél Kopecz 

Barbara 11 gólt szerzett.

Horváth Roland együttese 

legközelebb március 19-én, jövő 

szombaton javíthat, amikor 

18 órától az MTK Budapestet 

fogadja az ÉRD Arénában.

Domonkos Bálint

Jó kezdés után kapott ki 
Fehérváron az ÉRD

A bronzmeccsen 7-4-re győzte le a georgiai Riveri 

Mitsiturit és a dobogó legalsó fokára állhatott a 

bulgáriai Plovdivban zajló U23-as birkózó Európa-

bajnokságon az Érdi Spartacus 97 kilogrammos 

szabadfogású birkózója, Végh Richárd.
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

JOGTISZTA HELYZETBEN kétszintes 

ikerház egyik fele, déli fekvésű nagy 

terasszal, plusz 152 m2 telek külön ut-

cai bejárattal, 3m2-es tárolóval eladó a 

XXII. kerület Kiránduló utcában. Irányár 

85M Ft. Tel.: 20/5784302 59/2022)

MUNKA

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT 

,tetőkészítéshez magas kereseti lehe-

tőséggel felveszek. Tel.: 30/563 5544 

 17/2/2022)

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)

ÁCSMUNKÁT, TETŐKÉSZÍTÉST, 

ZSINDELYEZÉST, tetőfedést, javítást, 

felújítást, tetőtér beépítést, előtető-

garázs készítést vállalok kimagasló 

minőségben. Tel.: 06/30 563 5544 

 47/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

val. Tel.: 06/30 797 1037 33/2022)

EGYÉB

TAVASZI METSZÉS, LEMOSÓ  

PERMETEZÉS, sövénynyírás, gyepszel-

lőztetés, kerttisztítás, térburkolás és 

gyeptelepítés. Kapuvári Tamás agrár-

mérnök. Tel.: 06/30 560 8052. www.

kapukert.hu (28/2022)

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)

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)

ELADÓ 7 M3 KAZÁN-ÉS KANDALLÓ 

MÉRETŰ VEGYES TŰZIFA. Fenyő- és 

tölgy fűrészárú, 5 m3  2,5-4 cm vas-

tagságú deszka,  50 fm 60/50 mm-es 

vascső, 5 m
3
  különféle márványlap. 

Tel.: +36/30 934 4329 (88/2022)

MAGAS ÁRON VÁSÁROLUNK 

MINDENNEMŰ RÉGISÉGET! Helyszíni 

készpénzfizetéssel! Bútort (koloniált 

is), csillárt, festményt, dísztárgyakat, 

órákat, érmeket, hanglemezeket, 

könyveket, hangszereket, ezüsttár-

gyak, bronztárgyakat, Herendi Zsolnay-

tárgyakat. Hagyatékfelvásárlás akár 

teljes kiürítéssel. www.antikceg.hu 

Díjtalan kiszállás értékbecslés!  

Tel.: 0620 365 1042  (86/2022)

MUNKÁT VÁLLALUNK. Árokásás, 

tereprendezés, házkörüli, kézi föld-

munka, sitt, szemét, elektronikai és 

zöldhulladék elszállítása, lomtalanítás. 

Tel.: 30/689 0363 (82/2022)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (
9

/2
0

2
2

)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site
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MARDO SZÉNHIDRÁTCSÖKKENTETT 
GLUTÉNMENTES FRISS PÉKÁRU MINDEN 

NAP AZ ÉRDI STOPSHOP SPARBAN. 
A HOZZÁADOTT CUKORTÓL MENTES 

GRANOLÁKAT IS KERESD A KENYEREK 
ALATT AZ ÁLLVÁNYON! (55/2022)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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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 / Városfejleszté-
si és Városüzemeltetési Iroda, 

Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Csoport

VÁROSFEJLESZTÉSI 
MÉLYÉPÍTÉSI 
ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újság  
2022. március 8-i számában.

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

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2022. április 30.

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 21. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND – 260 TOMAS PIARS  

és PLANK ANTAL SWIFT CLASH
10:00 7 nap
10:20 Érdi történetek
10:45 Érdi Jazz fesztivál 2021 

DRESCH QUARTET
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Párbeszéd
12:35 Érdi történetek
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Sztárportré 342. rész
14:05 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között
 könyvbemutató  

a Magyar Földrajzi Múzeumban
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:10 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:05 Mozgás - Fitnesz magazin
19:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB/I  Érd- MTK Budapest
21:10 Partizán tv –  "Nagyon gyorsan 

felzabálta a popzenét 
a NER" - Lovasi András

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

Március 22. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Turnébusz tv-October Sun
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Érdi Jazz fesztivál 2021 
 DRESCH QUARTET
12:55 Egy nap a világ – Telaviv
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd7
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás – Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport: 
 Érdi VSE- GYIRMÓT FC GYŐR II.
21:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:00 Tiszta románc (2002), 
 dokumentumfilm, R.: Surányi Judit
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 23. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Lopott Idő
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:00 Hírek
16:10 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat

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

László
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Partizán tv – Majka: Nem vagyok 

fideszes, sőt, a baloldaliság áll hozzám 
közel

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

Március 24. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz tv- Lopott Idő
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:10 Párbeszéd
14:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz tv- Lopott Idő
16:00 Érdi napló– napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
16:30 Vajtó és a Világ 
 - Hanna kert különkiadás 1.rész.
17:00 Turnébusz tv- Lopott Idő
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 műsora
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15 Film – Gumikalapács (2010), 
 dokumentumfilm, R.: Kőszegi Edit
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NBI   Győri Audi ETO-Érd
22:50 Film-A film magyar filmdráma 
 Rendező: Surányi András, Szereplők: 

Darvas Iván, Temessy Hédi, Básti Juli
0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 25. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
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10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Eötvös 10 online – Elérhető kultúra 

az otthonodban – Enyedi Ildikó, Balázs 
Béla -díjas filmrendező, forgatókönyvíró, 
érdemes művész, Pinceklub extra

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

20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15  Film - A kajakozásban 
 nőttem fel (2019) portréfilm, 
 Rendező: Babiczky László  
21:15 Partizán tv  -Mucsi Zoltán: Nincs 

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

Március 26. SZOMBAT
8:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
10:00 Híradó - napi hírösszefoglaló
10:15 Juhász Árpád: Emberevők
 unokái között– könyvbemutató  

a Magyar Földrajzi Múzeumban
12:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Hírek
14:30 Ki-beszélt Művészet 
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16:00 Hírek     
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
  Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin
19:50 7 nap
20:10 Playoff - sportmagazin
20:25  Film - Eötvös Péter 75, (2020), 
22:10 7 nap
23:00 Film - Erózió, (1991), 
 dokumentumfilm, r.: Surányi András
00:00 7 nap

Március 20. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
 9:50 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NBI   FTC-Rail Cargo Hungaria-Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:35 Hit és Lélek ism.
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
15:25 Negyedik Negyed
  Fodor János műsora
16:35 Kézilabda - Győri Audi ETO-Érd
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
20:20  Film -Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm, rendező: Surányi 

András
21:20 7 nap
21:55 Film - Kajakozásban 
 nőttem fel... – Vesmás Péter 

portré, (2019), 
 dokumentumfilm, rendező: Babiczky 

László 
23:20 7 nap

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

A KÖVETKEZŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

Március 17-24-ig a Csuka Zoltán Városi Könyv-

tárban Internet Fiestát rendeznek.  Gyermek-

könyvtár: - Gyermekkönyvek a világ működé-

séről – könyvkiemelés a fizikai és a digitális 

térben – Hogyan működik az internet? – infog-

rafika Facebook oldalunkon Felnőttkönyvtár: 

– Kiállítás közösségi szolgálatos diákjaink 

munkáiból – Online játékok honlapunkon és 

közösségi oldalainkon – Internet- és okosesz-

köz használati tanfolyam.

Március 17-én, csütörtökön 14 órai kezdettel 

az Egészségére! című orvosi előadás-sorozat 

keretében Barátunk a háziorvos – a háziorvos 

szerepe a betegellátásban témában hallgat-

hatnak előadást a Szepes Gyula Művelődési 

Központban.

Március 19-én, szombaton 16 órakor nyílik meg 

a Parkvárosi Közösségi Házban a Poly-Art 

képzőművész Köre (KÉK) Tavaszi rügyek című 

csoportos kiállítása. A kiállítást Hangyássyné 

Zsuzsa nyitja meg, a tárlat április 16-ig tekint-

hető meg.

Március 20-án, vasárnap 14 órától Húsvétváró 

kerámia workshopot rendeznek a Szepes 

Gyula Művelődési Központban. A foglalkozás 

ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a szil-

vasi.dora@szepesmk.hu e-mail címen lehet 

jelentkezni. Az elkészült tálalók, sütis vagy 

hímestojás tartók égetése és mázazása külön 

díj ellenében lehetséges. A foglalkozást Huber 

Kinga, fazekas-keramikus, népi játszóház veze-

tő vezeti. További információ kérhető: +36 20 

559 79 79-es telefonszámon.

Március 21-én, hétfőn 17 órától A Bach 

Mindenkinek Fesztivál keretében rendezik 

meg a Bach áriák délutánja című komolyze-

nei programot a Szepes Gyula Művelődési 

Központban. A belépés ingyenes, de adomá-

nyok felajánlhatók a Magyar Gyermekmentő 

alapítvány számára.

Március 22-én, kedden 13 órai kezdettel a 

Magyar Földrajzi Múzeumban „Tények és 

tévhitek az ófalusi Szent Mihály templomról” 

címmel izgalmas előadást hallgathatnak meg 

Lehoczki Zsuzsanna helytörténész közremű-

ködésével.

Március 22-én, kedden 17 órától Dr. Szilassi 

Péter, a szegedi Tudományegyetem docense 

tart előadást „Etiópia geográfus szemmel” 

címmel a Magyar Földrajzi Múzeumban. 

Március 23-án, szerdán 10 órától Bolgár mese-

napot tartanak a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtárában Simon Attila előadá-

sában, Kézenfekvő állatmesék címmel. Az 

előadás ingyenes, de a helyek korlátozott szá-

ma miatt előzetes bejelentkezés szükséges. 

(gyk@csukalib.hu, 06 23 365-470/2. mellék)

Március 23-án, szerdán 18 órától a Csuka Zoltán 

Városi Könyvtárban Szatmáriné Berczi Do-

lóresz, az Érdi Rendőrkapitányság bűnmeg-

előzési főelőadója tart előadást „Biztonság a 

fizikai és digitális térben” címmel. 

Március 26-án, szombaton 18 órától Klein Dávid 

- A Gasherbrum II. első magyar megmászása 

címmel tart előadást a Parkvárosi Közösségi 

Házban.

PROGRAMAJÁNLÓ

Higgadt kertész

– Ne aggódj szívem, az csak egy kígyóuborka!
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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: siriusalapitvany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt pedig megtalálja 

a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. 

Sirius Állat- és Természetvédelmi Ala-

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

Bankszámlaszám:  

10403136-49534949-49521015

Blitz

2 év körüli, ivartalanított keverék 

kanocska, kistestű, súlya 8 kg. 

Nagyon kedves, emberbarát, 

más kutyákkal általában jól kijön. 

Lakásban vagy kertes házban benti 

kedvenc lenne szívesen.

Csillag

Barátságos, még foglalkozást igénylő, 

3 hónap körüli kölyökszuka, valószínű-

leg kis-közepesnél nem nő nagyobbra. 

Kinti-benti kedvencnek fogadható 

örökbe, ivartalanítási kötelezettséggel.
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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 

Jegyzői törzskar

JOGI REFERENS 
munkakör betöltésére. 

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

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

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör 

betöltője által ellátandó feladatkörök:  
1. sz. melléklet 22. pont 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03. 31.

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újság  
2022. március 8-i számában.

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

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

45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Személyzeti Csoport

SZEMÉLYZETI 
ÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére. 

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

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

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

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

kifejezőkészség, 
• Számítástechnikai alapismeretek 

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

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

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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Február 11-én nyitotta meg kapu-

it a Grund Érdi Játszóház a gye-

rekek és a szülők nagy örömére. 

Valamivel több mint 700 m
2
-en, 

az Érd, Budafoki út 2–4. szám 

alatt, a Tesco épületében várják 

a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Banai Krisztián, a játszóház 

egyik megálmodója és létreho-

zója elmondta, háromgyerekes 

szülőként tisztában voltak azzal, 

hogy Érden nincs játszóház, és az 

érdi családoknak bizony mesz-

szebbre kellett menniük, ha ilyen 

jellegű szórakozásra vágytak. 

Így szinte biztosak voltak abban, 

hogy egy közel 75 000 lakosú 

nagyvárosban – ahol rengeteg 

kisgyermekes család él – lesz 

igény egy színvonalas játszóház-

ra, ami könnyedén megközelít-

hető akár tömegközlekedéssel 

is. Feleségével együtt belevág-

tak, és az elmúlt egy hónap iga-

zolta reményeiket, hiszen már az 

első napokban sokakat vonzott 

az új létesítmény.

Hogy mi minden található itt? 

A különböző korosztályokat 

különböző fajta légvárak várják. 

Van egy diszkósátor, ami már 

most óriási siker. Telepítettek 

egy kis légvárat a kicsiknek, 

amire könnyen fel tudnak 

mászni, kicsi csúszdával, kicsi 

akadálypályával színesítve. Van 

aztán egy plafonig érő hegy, 

az Endesol mountain, mindkét 

oldalán egy-egy csúszdával, az 

egyik oldalon pedig még egy 

akadálypálya is található. Akad 

itt sárkányfej, aminek bele 

lehet mászni a szájába, ha épp 

nyitva van, és le lehet csúszni 

róla, hiszen természetesen ez 

is csúszdával kombinált. Ezen 

kívül található a játszóházban 

még egy óriáscsúszda is, ami 

egy háromszintes labirintussal 

van összekötve, tele izgalmas 

útvonalakkal és akadályokkal. 

Van benne trambulin, és egy 

lazulósarok tele babzsákokkal, 

ahová az útvesztőn keresztül 

vezet az út. Ezen kívül vannak 

kabalaállatok, egy maki és egy 

oroszlán a Madagaszkár című 

rajzfilmből, ők alkalmanként elő-

jönnek azért, hogy a gyerekeket 

és a felnőtteket szórakoztassák. 

Kialakítottak egy szülinapi sar-

kot is, így születésnapi rendez-

vények lebonyolítására is adott 

a lehetőség, animátorokkal és 

tortaceremóniával.

Aki nyugodtan szeretné a 

bevásárlást intézni, hat éven 

felüli gyermekét a játszóházban 

hagyhatja, biztonságban lesz, 

hiszen több óvónői végzettség-

gel rendelkező munkatárs is 

dolgozik a létesítményben.

További jó hír, hogy a legkiseb-

beket sem kell otthon hagyni, 

hiszen természetesen pelenkázó 

és egy izgalmas-színes babasa-

rok várja őket, ráadásul egyéves 

kor alatt ingyenesen látogatható 

a játszóház.

Ami egyébként az árakat illeti, 

27 Ft a percdíj, vagy váltható 

napijegy is. Ennek ára hétköznap 

2490, hétvégén 2990 Ft, a kísé-

rőjegyéért pedig 550 illetve 650 

Ft-ot kell fizetni.

A játszóház hétköznap 10-től 

20 óráig tart nyitva, hétvégén 

pedig 9-től szintén 20 óráig, de 

ezt nyáron szeretnék kitolni 

21 óráig a hűsölni vágyóknak, 

illetve ameddig a Tesco nyitva 

tart. Az ünnepnapokon való 

nyitva tartás egyelőre még nem 

megoldott, hiszen ilyenkor az 

egész épületet bezárják, de 

terveik között szerepel, hogy 

olyankor is kinyithassanak majd.

További információt a játszóház 

honlapján találnak: www.grund-

jatszohaz.hu.

 (X)

Érd legnagyobb játszóháza
Február 11-én nyílt meg Érd legnagyobb játszó-

háza. A légvárakon, az izgalmas labirintuson és a 

trambulinon túl babasarok is várja a gyerekeket, 

és ahogyan egy valamirevaló játszóházhoz illik, a 

születésnapi rendezvények előtt is kitárja kapuit.


