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2022. március 22. 

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 12. szám

7. OLDAL 8. OLDAL

Porcsinrózsa
Több mint kétezer négyzetméternyi 

parkolót, utat térköveztek le a 

Porcsinrózsa utcában, Érdligeten a 

„kártérítési” alapból.

3. OLDAL

Szemétszedés
Több mint ötven önkéntes vállalta, 

hogy megtisztítja a 6-os út,  

az M6-os és a Sulák-patak által  

határolt kiserdőt.

Tanársztrájk
Január óta úgy döntöttek a pedagógusok, 

hogy nem veszik fel a munkát, március 

16-án Érden is elindult a tanárok országos, 

határozatlan idejű munkabeszüntetése.

Érdi 10 pont Választás 2022 Folytatódik a fásítás

Március 15-én a Polgárok Házában adta át Csőzik László polgármester a város kitünte-

téseit. Mórás Zsoltnak (posztumusz) az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Címet ado-

mányozta a közgyűlés, míg Sivinger István nyugalmazott mentőtiszt az Érd Városáért 

Kitüntetést vehette át. Daróci Lajosné tanár, irodalomszervező a Csuka Zoltán-díj ki-

tüntetettje volt az idén, míg Vaád Éva festő, keramikus munkásságát az Érdi Művésze-

ti Díjjal ismerték el. Kovács Sándor nyugdíjas helytörténész, múzeumi szakkönyvtáros 

kapta az Érdi Tudományos Díjat. 
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Mórás Zsolt 1968-ban született 

Kaposváron. 1974 óta élt Érden. 

Felsőfokú tanulmányait az ELTE 

Tanító- és Óvóképző Karán 

végezte, emellett a Budapesti 

Kántorképzőt is elvégezte, illetve 

edzőként, sportoktatóként dol-

gozott, valamint a színjátszásban 

is jeleskedett. Először az 1998-as 

választások után került be Érd 

képviselő-testületébe a Fidesz–

FKGP–KDNP–MDNP–MKDSZ Ösz-

szefogás Egyesület jelöltjeként a 

3. számú választókerületben. 

Béketeremtő, 

igazságszerető 

embernek tartot-

ták, aki pártál-

lástól függetlenül 

összekötötte az 

Érdért dolgozni akarókat. Barát-

sága, humora, elkötelezettsége a 

város nagy ügyei mellett kiemel-

kedő volt.

2010-től újabb két cikluson 

keresztül volt a város közgyűlé-

sének tagja, emellett 1989 óta a 

Batthyány Sportiskolai Általános 

Iskola pedagógusi karának is tag-

ja volt. A 2000-es években az Érdi 

VSE utánpótlásában edzőként 

tevékenykedett, csapatával Bu-

dapest Bajnokságot nyert, illetve 

rangos nemzetközi tornákon is 

ezüstérmet szerzett.

Mórás Zsolt 53 éves korában 

távozott közülünk, emléke és a 

közösségért végzett több évtize-

des tevékenysége mégis eleven.

Páratlanul gazdag életútja, 

pedagógusi és edzői életműve 

mindnyájunk számára példa-

értékű. Az érdi sport, a helyi 

közélet, a honi pedagógia igen 

nagy veszteséget szenvedett el 

távozásával. 

Érd Városáért Kitüntetés

Sivinger István 1952-

ben Tatabányán 

született. 1971-ben 

lett az Országos 

Mentőszolgálat 

dolgozója mentőápoló-

ként. 1974-től mentőszakápoló, 

rohamkocsin dolgozó szakápoló, 

szolgálatvezető, megyei irányító 

volt. Érden és körzetében 1983 

tavaszáig nem volt mentőállo-

más, ezért a sürgősségi ellátásra 

szoruló betegekhez távolabbi 

mentőállomásról kellett segítsé-

get kérni. Az akkori Városi Tanács, 

az Országos Mentőszolgálat, 

valamint az Érdi Építőipari KTSZ 

összefogásával épülhetett meg 

a jelenlegi Érdi mentőállomás 

a Sárd utcában. A Pest megyei 

vezető főorvos bízta meg a men-

tőállomás főápolói teendőinek 

ellátásával Sivinger Istvánt, aki 

ezért feleségével és két gyerme-

kével Érdre költözött. A mentőál-

lomás átadása előtti hónapot már 

a helyszínen irányította, hogy az 

átadásra minden rendben legyen. 

Az érdi mentőállomás 1983-ban 

négy mentőgépkocsival és 35 fő 

dolgozóval kezdte meg műkö-

dését.

Sivinger István főápolói mun-

kája mellett tovább folytatta 

tanulmányait. 1985-ben az Érdi 

Vörösmarty Mihály Gimnázium 

esti tagozatán érettségizett. 

1986-ban a Semmelweis Egyetem 

Egészségügyi Főiskolai Karára 

jelentkezett, ahol 1990-ben jeles 

államvizsgával avatták mentő-

tisztté. Az érdi mentőállomáson 

így még abban évben megindult 

egy 10 órában működő esetko-

csi, ami azt jelentette, hogy a 

gépkocsivezető és mentőápoló 

mellett orvos vagy mentőtiszt 

végezte az ellátást. Magasabb 

szintű felszerelés, EKG, defibrillá-

tor, lélegeztetőgép biztosította a 

hatékonyabb mentést. 1994-ben 

rohamkocsival gyarapodott az 

érdi mentőállomás.

A mentőállomás hosszú időn 

át biztosította a Semmelweis 

Egyetemről érkező orvosok, 

fogorvosok, medikusok sürgős-

ségi gyakorlatát. A sürgősségi 

gyakorlati oktatás fő szervezője, 

végrehajtója Sivinger István volt. 

Munkája során számos elismerés-

ben részesült. 1978-ban és 2009-

ben egészségügyi miniszteri 

dicséretet, 1996-ban főigazgatói 

dicséretet, 2015-ben Kresz Géza 

Emlékérmet kapott.

Csuka Zoltán-díj

Daróci Lajosné 2011-ben csatla-

kozott a POLY-ART Alapítvány 

közösségéhez, és magyar–orosz–

angol szakos tanárként IRKA né-

ven újjászervezte az akkor még 

csupán mintegy 30 fős irodalmi 

szekciót. Habos Lászlóval együtt 

új célokkal és nagy energiával 

látott munkához. Havi rend-

szerességgel felolvasóesteket 

szervezett, amelyeknek köszön-

hetően az érdi és a környéken 

élő, elsősorban amatőr irodalmi 

alkotókkal az „irkások” száma 

megduplázódott. Közülük so-

kaknak azóta már önálló kötete 

jelent meg.

Pályázatok meghirdetésével el-

érte, hogy az ország 

számos pontján 

ismerik már az 

IRKA és ezáltal a 

POLY-ART érdi mű-

vészeti közösségének 

tevékenységét. Rendezvényei 

összeállításakor támaszkodik az 

alapítvány képzőművészeti és 

zenei köreire is, ezzel mélyítve 

a sokszínű egyesület összetar-

tozásának élményét. Kulturális 

tevékenysége kiegészül az Érdi 

Értéktárban betöltött értékőri 

szerepével, valamint Bíró András 

és Wegenast Róbert költői-írói 

hagyatékának kezelésével.

Daróci Lajosné az IRKA kultu-

rális folyóirat létrehozásával és 

szerkesztésével, irodalmi szerzői 

estek, könyvbemutatók szer-

vezésével, valamint új és fiatal 

alkotók felkutatásával nélkülöz-

hetetlen alakja a város irodalmi 

életének.

Érdi Művészeti Díj

Vaád Éva férjével és három gyer-

mekével négy évtizede költözött 

városunkba, és azonnal tevé-

keny részt vállalt Érd művészeti 

életében. Festőként dolgozott, a 

Poly-Art Alapítvány 

megalakulása 

után dr. Tállai Ka-

talin alapító bizta-

tására ismerkedett 

meg a japán raku 

kerámia technikájával, amelyet 

idővel tökélyre fejlesztett.

Hamarosan megnyitotta önálló 

lakásgalériáját, ahol érdi kollégái 

alkotásait is bemutatja, árusítja. 

Galériája Tállai doktornő halála 

után az alapítvány művészeti 

központja lett. Vaád Éva házuk 

kertjében osztotta meg mester-

ségbeli tudását pályatársakkal és 

amatőrökkel egyaránt. A tíz éven 

át minden évben életre hívott 

nyári alkotótelepeken nem ritkán 

15-20 fő is részt vett.

Műveivel 1996 és 2005 között 

számos kollektív és hét önálló ki-

állításon volt jelen, többek között 

Érden, Budapesten, Keszthelyen, 

Dunakeszin, Vecsésen. Ennek, 

valamint országos pályázatokon 

elért eredményeinek köszön-

hetően több mint húsz város 

galériájában voltak láthatók és 

megvásárolhatók az alkotásai: a 

budapesti Csók István Galériában, 

valamint Egerben, Szegeden, 

Szombathelyen, Pécsett. 

Elismertségét és népszerűsé-

gét nemcsak színvonalas művé-

szeti tevékenysége, közvetlen 

és derűs egyénisége váltotta ki, 

hanem a Poly-Art immár több 

mint negyedszázados múltjában 

kifejtett kuratóriumi munkája is. 

Alkotásainak összessége, mű-

vészeti tevékenysége 2015-től 

bekerült a Helyi Értéktárba, az 

Érdikumok egyike.

Érdi Tudományos Díj

Kovács Sándor a Magyar Földraj-

zi Múzeum 1983-as megalapítása 

óta az intézmény munkatársa-

ként igen sokrétű, kiemelkedő 

munkát végzett. A múzeum és 

Érd városa helytörténeti érté-

keinek feltárása és közkinccsé 

tétele érdekében fáradhatatlanul 

kutatta a nehezen fellelhető 

dokumentumokat, visszaemléke-

zéseket, tárgyi emlékeket.

Kimagasló szerepe volt az 

intézmény 14 ezer kötetes 

szakkönyvtárának megterem-

tésében. Tárlatvezetőként sok 

száz alkalommal tartott színvo-

nalas bemutatót iskolai, hazai 

és nemzetközi csoportoknak, 

delegációknak. Múzeumi órákat, 

nyári táborokat szervezett érdi 

diákoknak. Rendszeresen gyűj-

tötte az Érddel kapcsolatos régi 

dokumentumokat, fotókat. A  

Földrajzi Múzeumi Tanulmányok-

ban könyvrecenziókat és hely-

történeti, tudománytörténeti 

adatgyűjtéseket végzett. Számos 

írása jelent meg Érd helytörténe-

te témában a helyi sajtóban és 

országos turista, illetve honisme-

reti folyóiratokban. A Honismeret 

periodika megbecsült szerzője-

ként országos hírnevet adott az 

érdi értékeknek.

Több Érdre vonatkozó ide-

genforgalmi kiadványt készí-

tett. Társszerzője volt a Magyar 

Utazók Lexikonának és az Érdi 

Krónikának. 2005-ben jelent 

meg az Érd iskolatörténete című 

kismonográfiája, amely eredeti 

forráskutatások alapján, átfogó 

igénnyel mutatja be a település 

oktatásának történetét. Ez a 

kötete úttörő jelentőségű. 2014-

ben jelent meg Érdi honismereti 

kaleidoszkóp című könyve, válo-

gatott publicisztikáival. Elsőként 

készítette el az Érd történetét 

feldolgozó, átfogó tablókiállítást, 

és az új érdi várostörténeti állan-

dó kiállítás anyagainak összegyűj-

tésében is fontos szerepet vállalt. 

Számos hazai tudományos 

konferencián előadóként tartott 

Érdről emlékezetes előadásokat. 

Rendszeres résztvevője, előadója 

az Érdi Napok programjainak.

Kiemelkedő szerepe volt 

Tulogdi János kolozsvári föld-

rajzprofesszor muzeális értékű 

hagyatékának Erdélyből törté-

nő hazajuttatásában. Mivel az 

eset 1986-ban, még a romániai 

diktatúra alatt történt, jelentős 

személyes kockázatot vállalt. A 

hagyaték ma már a múzeum 

„Kárpát-medence magyar feltárói” 

című állandó kiállításának része.

Összeállította: Ádám Katalin

D Í J E S Ő

Akikre büszkék vagyunk
Március 15-én a Polgárok Házában adta át Csőzik 

László polgármester a város kitüntetéseit. Mórás 

Zsoltnak (posztumusz) az Érd Város Díszpolgára 

Kitüntető Címet adományozta a közgyűlés, míg 

Sivinger István nyugalmazott mentőtiszt az Érd 

Városáért Kitüntetést vehette át. Daróci Lajosné 

tanár, irodalomszervező a Csuka Zoltán-díj kitünte-

tettje volt az idén, míg Vaád Éva festő, keramikus 

munkásságát az Érdi Művészeti Díjjal ismerték el. 

Kovács Sándor nyugdíjas helytörténész, múzeumi 

szakkönyvtáros kapta az Érdi Tudományos Díjat.

Érd Város Díszpolgára

Kiemelt fotónkon balról jobbra: Csőzik László polgármes-

ter, Sivinger István nyugalmazott mentőtiszt, Vaád Éva 

keramikus, Daróci Lajosné irodalomszervező, Mórás Luca 

(Mórás Zsolt leánya), Kovács Sándor helytörténész.

KITÜNTETTÉK KUBASSEK JÁNOST

Március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend Közép-
keresztje polgári tagozata kitüntetést kapott Kubassek 

János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, elismert 
geográfus és tudománytörténész. Kubassek János Móra 

Ferenc-díjas geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója a 
földrajztudomány terén kiemelkedő, határainkon túl is számon tartott, 
különösen a magyar utazókkal, földrajzi felfedezőkkel és a Kárpát-
medence magyar feltáróival kapcsolatos kutatásai, valamint szakmai 
és irányító tevékenysége elismeréseként kapta a rangos díjat.
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A Tállya utcai 1848-as emlék-

műnél koszorúztak az önkor-

mányzat képviselői, az intéz-

mények, szervezetek, pártok, 

frakciók vezetői, valamint Bősz 

Anett országgyűlési képviselő 

március 15-én délelőtt. Ünnepi 

köszöntőt mondott Aradszki 

András országgyűlési képviselő 

és Csőzik László polgármester 

is, aki korábban arra kérte a 

Fidesz–KDNP-s honatyát, hogy a 

nemzeti ünnepen tegyék félre a 

politikai ellentéteket, a nézetbeli 

különbségeket, és ünnepeljék 

együtt március 15-ét.

Aradszki András beszéde nem 

nélkülözte az aktuálpolitikát: 

utalt a közelgő országgyűlési 

választásra is. Miután felidézte 

a szabadságharc eseményeit, ki-

tért az Ukrajnában zajló háború-

ra, hangsúlyozva: „Összefogás, 

felelős politikai, társadalmi kon-

szenzus kell, mert baj van. Meg 

kell védeni a biztonságunkat, 

ki kell állnunk saját magunkért, 

akár 1848–49-ben. Jogos és idő-

szerű tehát az összefogás. 2010 

óta sok csatát megnyertünk, 

nagyon sok eredményt elértünk 

együtt, ezeken a területeken. 

Azonban elég egyetlen megin-

gás, egyetlen ügyefogyott kor-

mány, egy félrecsúszott  válasz-

tási eredmény, és máris csúszik 

minden, amiért évekig kemé-

nyen megdolgoztunk. Elég csak 

egyszer rossz irányba fordulni, 

és oda a magyar szabadság.” 

*

Csőzik László polgármester 

beszédében szintén felidézte a 

forradalom és szabadságharc 

eseményeit – különösen az 

orosz beavatkozást és annak 

következményeit –, majd azt 

hangsúlyozta: az Oroszország-

ból érkező agresszió újra Európa 

jövőjét, Magyarország béké-

jét is fenyegeti. „Aki ezt nem 

látja, az vak, vagy szándékosan 

hazudik, mert ezt diktálja a 

politikai érdeke. Aki diktátorokat 

menteget, annak kapcarongy a 

szabadság. Aki az Oroszország-

ból érkező agresszió mellé áll, az 

elárulja március 15-ét és október 

23-át. Pedig magyar szemmel 

és szívvel is kétségbeejtő az, 

ami a határainkon túl történik. 

Mindkét oldalon vannak áldoza-

tok, és nincsenek győztesek és 

nincsenek vesztesek sem. Csak 

megtévesztett orosz kiskatonák, 

a hátországban a háború ellen 

tüntető, megvert és bebörtön-

zött orosz civilek ezrei, elesett 

harcosok vannak és földig rom-

bolt ukrán városok” – emelte 

ki Csőzik László, aki köszönetet 

mondott az érdieknek a példás 

összefogásért, amit a menekül-

tek megsegítésében felmutat-

tak. Elmondta azt is, a Szociális 

Gondozó Központ épületében 

eddig 95 gyermek és felnőtt ta-

lált menedéket. A város tovább-

ra is szervezi a humanitárius 

segítséget.

erdmost.hu

A közel 300 települést tömörítő 

Magyar Önkormányzatok Szö-

vetsége jelen lévő polgármes-

terei aláírásukkal szentesítették 

az érdi 10 pontot a MÖSZ váci 

ülésén. 

„Ez az a javaslatcsomag, amit 

a MÖSZ a január 13-i érdi tanács-

kozásán fogalmaztunk meg, s 

amelyet elküldünk a választáson 

induló miniszterelnök-jelöltek-

nek, így természetesen Orbán 

Viktornak is. A MÖSZ – amelynek 

Érd Megyei Jogú Város 2007 

óta a tagja – azt kéri az április 

3-a után felálló új kormány-

tól, hogy a helyhatóságokkal 

együttműködve állítsa talpra az 

utóbbi években az elvonásokkal 

kivéreztetett önkormányzato-

kat. A gazdasági önállóságunk 

helyreállítása a legfontosabb 

követelésünk, hiszen e nélkül a 

települések gúzsba kötve tán-

colnak – nagyrészt úgy, ahogy 

a mindenkori kormány fütyül” – 

írja Csőzik László.

A polgármester hangsúlyozza: 

Érdnek kiemelt érdeke, hogy 

az elvonások (például a helyi 

iparűzési adó) kompenzálása 

mellett visszakapják a gépjármű-

adó kezelését is, hiszen ez az a 

bevétel, amiből utakat, járdákat 

építenek, javítanak: „Ennek az 

adónak az alapelve ugyanis, 

hogy az autók tulajdonosai nem 

sarcot fizetnek, hanem a pénzü-

kért cserében jó minőségű uta-

kat kapnak az önkormányzattól. 

Lényegében ebben a ciklusban 

az érdi városvezetés nem élhe-

tett ezzel a lehetőséggel, hiszen 

ez a pénz a központi kasszába 

lett átirányítva 2020-tól.

A 10 pontban hangsúlyosan 

megjelenik az a kérés is, hogy a 

kormány adja vissza az építésha-

tósági jogköröket és az iskolá-

kat:

„Az építésügyben évek óta 

hatalmas a káosz, gomba módra 

szaporodnak az illegális társas-

házak, a hierarchikus, bürokrati-

kus, szakemberhiánnyal küzdő, 

az itt élők gondjait legfeljebb 

papírról, íróasztal mögül »isme-

rő« kormányhivatalok sokszor 

tehetetlenek. 

A magyar oktatás pedig a 

központosítás után leszakadt, 

pedig annak idején azzal indo-

kolta a kormány az államosítást, 

hogy a szegény települések 

iskoláit fel akarják emelni. Nos, 

ez nem sikerült – a legutóbbi 

nagy nemzetközi felmérésből 

kiderül: a gyengén teljesítők 

aránya megnőtt, míg a kiemel-

kedő eredményeket felmutató 

diákoké csökkent, egy rosszab-

bul teljesítő gyermek esélye 

arra, hogy az ügyesebbekkel 

egy iskolába járjon, egy a nyolc-

hoz. 

A tankerületek felfelé igazod-

nak, a tanárokat nem becsülik 

meg, a helyi viszonyokat, gon-

dokat jól ismerő önkormány-

zatok – így az érdi is – sokat 

költenek az iskolák fejlesztésé-

re, építésére, miközben semmi 

beleszólásuk nincs abba, hogy 

mi történik az intézmények falai 

között.”

erdmost.hu

Ünnep a háború árnyékában

Aláírták az érdi 10 pontot

Az Ukrajnában zajló háború adta szomorú aktualitá-

sát a március 15-ei megemlékezésnek. Csőzik László 

polgármester arról beszélt: aki az Oroszországból 

érkező agresszió mellé áll, az elárulja március 15-ét. 

Aradszki András országgyűlési képviselő azt hang-

súlyozta: ki kell állnunk saját magunkért, és önálló 

döntéseket kell hoznunk.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége váci ülésén 

a jelenlévő polgármesterek aláírták az érdi 10 pon-

tot. A javaslatcsomagot elküldik a választáson induló 

miniszterelnök-jelölteknek – adta hírül közösségi 

oldalán Csőzik László polgármester.

Évek óta a felszíni víz okozott 

gondot a Porcsinrózsa utca lakó-

inak és az arra közlekedőknek. 

Az esőzéseket követően a lezú-

duló csapadékot nem nyelte el 

a kiépített csatorna, így sokszor 

autóval és gyalog is járhatatlan 

volt az utcaszakasz.

Ez a probléma is megol-

dódott, ugyanis a napokban 

befejeződik a Porcsinrózsa utca 

helyreállítása, amire a vasút 

mellett zajló munkák miatt 

volt szükség, ugyanis a már 

elhasználódott térköveket tel-

jesen tönkretették az arra járó 

teherautók. László Ferenc, Érd 

Megyei Jogú Város Polgármes-

teri Hivatalának kommuniká-

ciós vezetője elmondta, a régi 

térköveket 30 százalékban meg 

tudták menteni, de a maradék 

70 százalék új kő, amit a napok-

ban fektettek le a Porcsinrózsa 

utcában. 

erdmost.hu

Térköves burkolat  
a Porcsinrózsa  
utcában
Több mint kétezer négyzetméternyi parkolót, utat 

térköveztek le a Porcsinrózsa utcában, Érdligeten. 

Mindezt abból a „kártérítési” alapból, amit az Euró-

pai Unió adott arra, hogy a vasútépítés során meg-

rongálódott utakat helyrehozzák.

Az is fontos 

lenne – és 

az ellenzék 

miniszterelnök-jelölt-

jétől, Márki-Zay Péter-

től erre már ígéretet 

kaptam –, hogy mi, 

ellenzéki önkormány-

zatok is megkapjuk 

azt az 1,4 milliárd 

forintot, amit 2020-

ban karácsonyi aján-

dékként a kormány-

párti vezetésű városok 

megkaptak.” 
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Hogyan értékeli Magyarország szerep-

vállalását az ukrán háború tekinteté-

ben?

A háború nem megoldás semmire. A 

Megoldás Mozgalom a béke pártján van, 

semmilyen szempontból nem tudjuk 

elfogadni, támogatni ezt a helyzetet. Úgy 

gondoljuk, diplomáciai úton ki kell alakíta-

ni egy olyan állapotot, ami mindenkinek 

megfelel. Tisztán kell látni ugyanakkor, 

hogy EU-, illetve NATO-tagként vannak 

bizonyos kötelezettségeink: nem lehet a 

magyar politika különutas ebben a hely-

zetben, egységet kell mutatnunk a többi 

tagállammal együtt.

Nemrég azt nyilatkozta a sajtóban, 

hogy mind a kormány, mind az 

ellenzék oldalán vannak olyan javas-

latok, megnyilvánulások, amelyekkel 

szimpatizál. Melyekkel tud azonosulni? 

Mondana mindkettőre példát?

Egyik legfontosabb programpontunk az 

élményalapú oktatás bevezetése, és ilyen 

irányú reformokat szeretnénk bevezetni. 

Ehhez elengedhetetlen a tanárok és a 

diákok felzárkóztatása. Miután bejelen-

tettük e programpontunkat, amelynek 

egyik fontos eleme, hogy a tizennégy 

év feletti diákok mindegyike laptopot 

kapjon, a kormány azonnal beleállt: 

laptopokat biztosítottak az intézmények-

nek, illetve a diákoknak. Ezt a lépést mi 

száz százalékig támogatjuk. A kormány 

családpolitikájának céljaival is teljes mér-

tékig egyet tudok érteni, bár úgy érzem, 

van szükség bizonyos finomhangolásra: a 

csonka családokat is támogatni kell, ahol 

elvált, illetve egyedülálló szülők nevelik 

a gyermekeket. Nekik is kijár ugyanaz a 

figyelem, támogatás. Ami az ellenzéki ja-

vaslatokat illeti, én is úgy látom, hogy az 

Európai Ügyészséghez való csatlakozás 

mindannyiunk közös érdeke. A közmédiát 

illető ellenzéki kritikával is egyetértek: 

valóban meg kellene vizsgálni a költség-

vetésüket, az pedig, hogy mit és hogyan 

tálalva adnak le ezek a médiumok, megér-

ne egy külön beszélgetést.

Ön szerint szükség van a választást 

követően elszámoltatásra?

Ez a kérdés folyamatosan felmerül 

minden választás környékén, és mind-

két oldal szívesen hangoztatja. Mi úgy 

gondoljuk, az elszámoltatást nem kellene 

a választáshoz kötni: arra, hogy a hatósá-

gok betartassák a törvényeket, mindig és 

folyamatosan szükség van. A Megoldás 

Mozgalommal egy szolgáltató államot 

szeretnénk felépíteni, aminek ez jó alapja 

lenne. Úgy látjuk, a jelenlegi és a korábbi 

hatalmak elszámoltatása teljes kudarcba 

fulladt, és egyedül a Megoldás Mozga-

lomnak vannak konkrét elképzelései a 

korrupció felszámolására. 

Például?

Mi azt valljuk: „a számítógépnek nincs 

rokona”. Azaz: számítógépes programok 

segítségével azonnal fel lehet mérni, ha 

egy-egy beruházást túláraztak, és nyo-

mon követhetőek a beruházással kapcso-

latos folyamatok is. Tehát a pályázatok 

elbírálását egzakt módon kellene végez-

ni, egy számítógépes rendszer kiértékelé-

sére alapozva. 

Fenn kell-e tartani a rezsicsökkentés 

jelenlegi módját?

A rezsicsökkentés jó dolog, de finom-

hangolásra van szükség: a mesterséges 

áralakításnak piactorzító hatása van, és 

ez problémákat szül. Ha modern tech-

nológiákat alkalmaznánk, és korszerűsí-

tenénk a szolgáltatók rendszereit, azzal 

mindenki jól járna. Ehhez EU-s forrásokat 

is le lehet kérni. Így sokkal jobb irányba 

mozdulhatnánk el. 

Megválasztása esetén mi az, amit 

továbbvinne elődje munkásságából, és 

mi az, amit biztos nem?

A térségben kialakult egy olyan helyzet, 

hogy egyes városvezetők és az ország-

gyűlési képviselő nehezen tudnak együtt-

működni. Ez leginkább Érdre jellemző. 

Megválasztásom esetén arra törekednék, 

hogy felszámoljuk az ellentéteket, és fáty-

lat borítsunk ezekre. Ha ez nem történik 

meg, annak az itt élők isszák meg a levét. 

Az országgyűlési képviselőnek az a felada-

ta, hogy csatornát nyisson a kormány és 

az emberek között, és a lehető legjobban 

képviselje őket. Az, hogy elkészüljön egy 

útburkolat, nem lehet ideológiai kérdés. 

Azt tapasztalom, hogy más településekkel 

jobban együtt tudnak működni – azt pedig 

fontos szem előtt tartani, hogy minden, 

ami a körzetben megvalósul, részben a jó 

kapcsolatoknak köszönhető. A meglévő jó 

kommunikációt tehát megtartanám.

Milyen megoldásokat lát az Érdet 

érintő problémákra? Egyáltalán, Ön 

szerint melyek a legégetőbb gondok a 

településen?

Az infrastrukturális hiányosságok: út-

helyzet, közvilágítás, éjszakai közösségi 

közlekedés, szemétszállítás. Ezek nem 

mai, hanem régóta fennálló problémák. 

Úgy látom, hiányzik az a csatorna, ahol 

a város vezetése fel tudja venni a lakos-

sággal a kapcsolatot, és ahol mindkét 

fél elmondhatja, miben lát hiányt, és 

milyen megoldások létezhetnek. Minden-

ki kíváncsi arra, hogy az ő utcája mikor 

lesz leaszfaltozva, hogy csak egy példát 

mondjak. Ha lenne egy olyan, visszajel-

zésre képes, ellenőrzött és hiteles felület, 

amelyen keresztül közzé lehetne tenni a 

különféle terveket, ütemezéseket, azzal 

sok idegeskedést meg lehetne előzni. 

Hogyan lehetne biztosítani az Érd mű-

ködéséhez szükséges forrásokat?

Erős vállalkozói közösség kiépítésével. 

Sajnos, Érden az iparosodás nem úgy 

alakult, mint a térség más településein. 

Nekünk van ezzel kapcsolatban több 

programpontunk is: például létre szeret-

nénk hozni a magyar szilíciumvölgyet, 

egy szellemi és pénzügyi központot. 

Ezzel munkát adnánk, növelnénk a bevé-

teleket, az iparűzési adót. Csak így tudjuk 

a leszakadt régiókat felzárkóztatni.

Ádám Katalin

VÁLASZTÁS 2022

„Szolgáltató államot  
szeretnénk létrehozni”

Mi a véleménye hazánk ukrajnai sze-

repvállalásával kapcsolatban?

Mélységesen elítéljük a háborús konflik-

tust. Magyarország nem sodródhat bele 

az ukrajnai háborúba, amely valójában az 

új, egypólusú világrend kialakítása miatt 

robbant ki. Mélységes aggodalommal 

figyeljük, ami a kárpátaljai magyarsággal 

történik, nemcsak most, hanem évtize-

dek óta. Az ukrán kormány golyófogó-

ként használja honfitársainkat. Amennyi-

ben ukrán és orosz egyetértéssel az ENSZ 

békés úton rendezné Ukrajna helyzetét, 

fontos az ENSZ figyelmét felhívni az 

1991-es népszavazásra, amely döntött 

Kárpátalja önrendelkezéséről, egyfajta 

széles körű autonómiáról, de amelyet a 

kijevi vezetés mindezidáig törvénytelenül 

figyelmen kívül hagyott. Szeretnénk, ha a 

konfliktusból a kárpátaljai magyarság és 

Magyarország is kimaradna.

A közösségi oldalán többször is hasz-

nálta azt a kifejezést, hogy „Covid-dik-

tatúra”. Mit ért ezalatt?

Mindazon kormányzati intézkedéseket, 

amelyek a vészhelyzetre való hivatko-

zással születtek az elmúlt időszakban. 

Ide értjük a maszkviselés kötelezettsé-

gét – indokolatlan esetekben is –, illetve 

minden olyan szabályt, amivel megkülön-

böztetik egymástól az állampolgárokat. 

Például azok, akik az egészségügyben, az 

állami, rendvédelmi szerveknél vagy az 

oktatásban dolgoztak, és nem vették fel 

az oltást, elveszíthették az állásukat. Mi 

ezeket az intézkedéseket visszavonnánk 

maradéktalanul. Igaz, ezeket most átme-

netileg eltörölték, ugyanakkor több millió 

vakcinát berendeltek – ami arra utal, hogy 

legkésőbb ősszel elölről kezdődik az egész 

Covid-őrület, hiszen a vészhelyzetet sem 

vonták vissza.

Mi a véleményük a rezsicsökkentésről? 

Folytatnák?

Szeretnénk, ha a lakosság továbbra is 

megfelelő áron kapná a közüzemi szolgál-

tatásokat, ugyanakkor a jelenlegitől eltérő 

gazdasági alapot szeretnénk ehhez te-

remteni. A már meglévő külkereskedelmi 

kapcsolatokat felülbírálnánk, és egy olyan 

gazdasági platformot alakítanánk ki, ahol 

sokkal inkább a belföldön megtermelt ter-

mékek jelenthetik a hosszú távú fejlődést. 

A rezsicsökkentést ugyanakkor támogat-

juk, hiszen a nemzet érdekeit szolgáló 

intézkedéseket mi is továbbvinnénk.

A „Védjük meg gyermekeinket”-szlo-

gennel mennyire értenek egyet?

A Fidesz-kormányzat álságos propagan-

dája itt is megnyilvánul: pár éve Dúró Dóra 

országgyűlési képviselőnk már benyújtot-

ta azt a javaslatot, amit az előző évben a 

Fidesz-kormány a saját égisze alatt épített 

be a jogszabályok közé. Azt is álságosnak 

tartjuk, hogy míg segítő jobbját nyújtja a 

családok és a gyerekek felé, hogy megvéd-

je őket, a másik oldalról koronavírus elleni 

„Új gazdasági platformokat  
kell teremteni”

Az országgyűlési képviselőnek az a feladata, hogy csatornát nyisson a 
kormány és az emberek között, és a lehető legjobban képviselje őket. 
Az, hogy elkészüljön egy útburkolat, nem lehet ideológiai kérdés – 
vallja a Megoldás Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje. Váradi 
Valentinnal beszélgettünk.

Kárpátalja önrendelkezése, Covid-diktatúra, a gyermekek oltása és a 
vidék megmentése, többek közt ezek a témák kerültek szóba abban a 
beszélgetésben, amelyet Csott Károllyal, a Mi Hazánk érdi képvise-
lőjelöltjével folytattunk.
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

vakcinákkal oltatja be a kiskorúakat. Nem 

elég a genderpropagandától megvédeni a 

családokat, meg kell védeni őket azoktól a 

kísérleti vakcináktól is, amelyek mellékha-

tásai hosszú távon nem ismertek.

Térjünk rá Érdre. Hogy látja, miként 

lehetne biztosítani a város működésé-

hez szükséges forrásokat?

Az elmúlt 30 év kormányzata olyan 

gazdaság-, társadalom- és vidékpolitikát 

folytatott, amivel elkerülhetetlenné vált 

az Érdet is sújtó népességrobbanás – a 

vidéki lakosság átcsoportosult az agglo-

merációba, és Érd lélekszáma is ötezer 

fővel gyarapodott pár év alatt –, és a 

városvezetés kullog az infrastrukturális 

fejlesztések és a népességrobbanás 

üteme után. Ez nem megengedhető: 

új gazdasági platformokat kell terem-

teni. Érd iparűzésiadó-bevétele kevés, 

és nagyon megnyirbálták azon bevételi 

lehetőségeit, amelyekre szüksége lenne 

ahhoz, hogy utolérje magát. A jelenlegi 

út sehová sem vezet. Olyan kormányzati 

intézkedésekre van szükség, amelyek 

megmentik a vidéket (ahol egyre inkább 

csökken a megtartóerő), de a fővárost és 

az agglomerációt is. 

Mi erre a megoldás?

Az adókból eredő bevételek átgondolása, 

átcsoportosítása, és emellett több hatás-

kört is vissza kellene adni az önkormány-

zatoknak. Gondolok itt az építésügyi 

szabályokra, amelyeket testre szabottan 

kellene meghatározni egyes települések  

vagy azok helyzete alapján. A globalizá-

cióval szemben olyan vidékfejlesztési 

elképzeléseink vannak, amelyekben a 

helyi gazdaságokra lehet építeni, de a 

nagyvállalatok is megmaradnak. 

Mi a véleménye az Érdhez tartozó, de 

Tárnokkal szomszédos ipari parkról, 

ami a mai napig nem települt be?

Elítélem, és nem tartom helyén valónak, 

egy ilyen veszélyes üzem, nem idevaló. 

Mezőgazdasági területet vontak ki ipari 

célra, ráadásul nem kérdezték meg a 

lakosság véleményét sem. A környezet-

re terhelése, a környezetszennyezés és 

a környék élővilágának, lakosságának 

kockáztatása NER-nek nem számít, ezt 

már észrevettük. Tiltakozunk ezen épít-

mények, üzemek ellen. Érdnek egyéb-

ként sok olyan lehetősége van, amelyet 

nem aknáz ki: például az Aldi mellett állt 

valaha egy üdítőgyártó vállalat, ami már 

nem működik, pedig lehetett volna itt 

érdi termesztésű gyümölcsből előállított 

gyümölcslevet is gyártani. 

Tehát a mezőgazdaságra építenének  

mint kiugrási lehetőségre?

A gyümölcstermesztésre mindenképp, 

hiszen a mezőgazdasági tevékenység 

Érden mindig erős volt. Érdemes lenne 

ismét felkarolni, és a belső gazdaságot 

erősíteni. Nem zárnám ki persze a külső 

betelepedőket sem.  

Ádám Katalin

Komoran bandukolunk kifelé egy olyan 

darab után, amely a tépett orosz lélek 

mélyébe világít  be hatalmas fénycsó-

vával. Bár már negyedik éve játssza 

az Örkény Színház, most kezd igazán 

aktuális lenni a kérdés: milyen is a homo 

szovjetikusz. Milyen az a generáció – és 

leszármazottjai –, amely gyerekkorában 

azt hallgatta, hogy a legszebb elégni a 

hazáért, amely azon izgult, jut-e neki 

is vörös zászló az ünnepre a tornasor 

végén, akik azon versenyeztek, hány 

évet adnának az életükből egy Sztálinnal 

töltött napért. Akiknek a fiait be lehetett 

küldeni a Csernobilban izzó reaktorhoz, 

és Afganisztánba, hogy addig kuporogja-

nak fedezékben, míg végül ki-ki meg nem 

találja a neki rendeltetett taposóaknát. 

Akiket most éppen megint vágóhídra 

hajtottak Ukrajnába, hogy beteljesítsék 

Putyin birodalmi álmait. Nézzük ösz-

szeszorult torokkal a Secondhand című 

darabbal, hogy milyen életek sarjadnak, 

milyen döntési lehetőségek nyílnak egy 

diktatúrában. 

Azt mondta a miniszterelnök március 

15-én: „A veszélyek korába léptünk.” 

(Bizony! Eddig még egyet is értek vele. 

Aztán azzal már nem, amit utána mond.) 

„Úgy szokott lenni, hogy akárki győz, mi 

rajtavesztünk.” (Ó, igen, valahányszor 

sanda haszonszerzés szándékával a rossz 

oldalra álltunk, lásd 1. és 2. világháború.) 

„Magyarország csak egy sakktábla a világ 

nagyhatalmai számára. Hol az egyik akar 

minket a frontvonalba tolni, hol a másik.” 

(Vajon mire gondolt a miniszterelnök 

úr beszédírója, akinek aligha lehetett 

erőssége a történelem? Magyarország 

aktuális vezetői mindig saját jószántukból 

léptek háborúba a későbbi vesztes olda-

lán. Csak nem ’56-ra gondol, azzal most 

elég problémás lenne példálózni!?) „Ha 

céljaik úgy kívánják, és mi nem vagyunk 

elég erősek, akár föl is áldoznak minket.”

Föláldoztak, bizony, Trianonban, egy 

vesztes háború következményeképpen. 

Az ezzel való szembenézés a mai napig 

nem történt meg, ezért lehet a homo 

hungarikuszi „néplélekre” – valójában a 

fel nem dolgozott történelmi traumákra 

– alapozva ilyen kijelentésekkel tomboló 

sikert aratni: „A mi érdekünk az, hogy ne 

legyünk gyalogáldozat valaki más hábo-

rújában.” 

Mintha a miniszterelnök úr elfelejte-

né, hogy egy szövetségi rendszer tagjai 

vagyunk. Ami nemcsak kötelezettségek-

kel jár – ennek keretében merül fel jogos 

igényként, hogy e rendszer tagjaként 

hozzunk döntéseket –, hanem bizton-

sággal is. Ha egy erős szövetségi rend-

szer tagjaiként cselekszünk, sohasem 

találhatjuk magunkat abban a helyzet-

ben, amit a miniszterelnök úr beszédíró-

ja így ír körül: „Mi nem kerülhetünk az 

ukrán üllő és az orosz pöröly közé, ezért 

se katonát, de fegyvert nem fogunk kül-

deni a harcterekre!” Most tényleg, csak 

egy pillanatra vegyük komolyan, amit a 

miniszterelnök úr mond: a NATO-tag Ma-

gyarországot ugyan ki küldené egyedül, 

„gyalogáldozatként” az orosz pöröly 

alá? Hja, hát persze: a Soros!

Putyin-párti Orbán

Azon a kérdésen is időzzünk el egy 

pillanatra, hogy ha a háború tovább 

eszkalálódik, ugyan hogyan tervez vezé-

rünk – stratégiai nyugalommal – abból 

kimaradni? Lehet, hogy az ország vezető-

jeként lesz olyan szerencséje, hogy április 

3-ig nem kell A-t vagy B-t mondania, de ha 

csak a magyarok Istene meg nem segíti, 

és Putyin, arcán nyájas mosollyal azt nem 

mondja, hogy „vicceltem, fiúk, igyi da-

moj!”, előbb-utóbb valahová állnia kell. 

Vezérünk ma erről így beszél, laza sasszé-

val a „veszélyes baloldal” nyakába varrva a 

háború lehetőségét, holott annak veszélye 

valóban itt lebeg a fejünk felett. Az ország 

felelős vezetőjeként neki kellene valami 

érvényeset mondani erről a veszélyről. Pél-

dául azt, hogy emberek, jogos, hogy féltek, 

de érezzétek, hogy nem vagyunk egyedül, 

hiszen egy erős és hatalmas szövetségi 

rendszer áll mellettünk. Ahogyan csapat-

társaink, az Ukrajnával szintén szomszédos 

Románia, Lengyelország és Csehország 

mellett is, akik pedig közel sem voltak olyan 

haveri viszonyban a nagy orosz medvével, 

mint mi, tehát több a félnivalójuk. De Orbán 

Viktor nem ezt mondja, mert neki április 3-ig 

az az érdeke, hogy magányos, a „nagyha-

talmi játékoknak” kiszolgáltatott páriaként 

állítsa be az országot, amelyet egyedül ő 

tud megvédeni. 

No, akkor lépjünk egyet előre ezen a 

gondolati ösvényen! Mije van a minisz-

terelnöknek ahhoz, hogy, ha a helyze-

tünk valóban a „párialét”, sikeresen 

megvédje az országot? Milyen eszközei 

vannak ehhez, legendás hírű „stratégiai 

nyugalmán” kívül? Megválaszolta ezt 

is március 15-én: ehhez erő kell, és az 

csak neki van. Az orosz- és Putyin-párti 

Orbánnak nemcsak az ereje, de a lelemé-

nyessége is megvan, mert ő tudja, hogy 

„A medve szkanderben verhetetlen, de 

lehet az orrába karikát és láncot fűzni. És 

lehet a farkast verembe csalni, a vadkan-

ból pedig pörköltöt csinálni.” Érdemes 

miniszterelnökünket meghallgatni néha, 

hogy lássuk, milyen szinten néz hülyé-

nek egy egész országot – de legalábbis 

azokat, akik március 15-én tombolva 

éltették. Akik annyira rettegnek, hisz erre 

lettek szocializálva az elmúlt 12 évben, 

hogy most, amikor tényleg van mitől 

félni, akkor megelégednek olcsó, ostoba 

és felelőtlen vádaskodással: „A baloldal 

holdkórosan beletámolyogna egy elhú-

zódó véres háborúba. Magyar katonát 

és magyar fegyvert akar küldeni. Nem 

hagyjuk, hogy a baloldal katonai célpont-

tá tegye Magyarországot: az itthoni és 

a kárpátaljai magyarokat.” Tudja azt az 

ünneplő tömeg, hogy „a baloldal” ilyes-

mit nem tervez? Zavart ott bárkit is, hogy 

amit a miniszterelnök mond, az rágalom?

Nehéz szembenézni a helyzetünkkel, 

Ukrajna szomszédságában? Nagyon 

nehéz! Mindenkit megértek, aki olcsó és 

egyszerű propagandával megelégszik, de 

attól még a valósággal való szembenézést 

legfeljebb elodázni tudja. Minél később 

kényszerül rá, annál sokkolóbb lesz.

Oroszországban fizetett szentpétervári 

és moszkvai trollgyárak éjt nappallá téve 

fáradoznak azon, hogy hazugságokkal 

árasszák el a világot. (Aki erről bővebben 

szeretne olvasni, látogasson el a lakmusz.

hu weboldalra.) Nekünk nem is kellenek 

már orosz fizetett trollok, itt van erre a 

mi közpénzből finanszírozott médiánk, 

amely 0-24-ben nyomja az orosz propa-

gandát. Élén Bayer Zsolttal, aki a napok-

ban megkapta az 1-2 milliárd közpénzzel 

kitömött Médianéző Központ által ala-

pított „Jótollú magyar újságíró”-díjat, 

hiszen – az indoklás szerint – „háborús 

időben és sorsdöntő választási évben sta-

bil viszonyítási pontokra és az értékekért 

kiálló frontharcosokra van szükség”.

(Folytatás a 6. oldalon)

Az interjúkban elhangzottak a pártok, illetve képviselőik véleményét, választási programjaikat tükrözik,  

melyeknek az Érdi Újság az objektivitás szellemében helyet ad.  

Ugyanakkor ezek a vélemények semmilyen szinten nem tükrözik szerkesztőségünk nézeteit.

JEGYZET

A nagy 
medvetáncoltató
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Túlnépesedő települések, hiányzó 

infrastruktúra, csökkenő zöldfelületek: 

közös agglomerációs gondok, amelyek 

elválaszthatatlanok a fővárosi lakhatási, 

közlekedési és élhetőségi kérdésektől. 

A központi régió több mint 3 millió 

ember otthona, ez Magyarország szíve. 

Ezért Karácsony Gergely és társai úgy 

döntöttek, útnak indítják az Egységben 

Magyarország Szívéért elnevezésű kez-

deményezést, ami most Érdre érkezett 

kerekasztal-megbeszélésre.

Karácsony Gergely kiemelte, Budapest 

és az agglomeráció közel 3 millió ember 

otthona, 81 település közössége, itt 

állítják elő a hazai GDP közel felét: Buda-

pesten 37 százalékot, Pest megyében 11 

százalékot. A főpolgármester szerint a 

legégetőbb a közös közösségi közlekedé-

si hálózat megvalósítása egységes tarifa- 

és jegyrendszerrel, ugyanis egy évtized 

alatt 40%-kal nőtt az autóforgalom az 

agglomerációban. Elkerülhetetlen tehát 

az autóhasználattal versenyképes közös-

ségi közlekedés kialakítása. Az egységes 

jegy- és tarifarendszeren túl szükséges 

az elővárosi kötött pályás közlekedés, 

vagyis az elővárosi vasutak fejlesztése, 

egységes közlekedési applikáció kialakítá-

sa és P+R parkolók hálózatának kiépí-

tése. Szintén szükséges a kommunális 

szolgáltatások összehangolása és az 

egyes településeken a közszolgáltatások 

kiépítése annak érdekében, hogy ezek ne 

csak a fővárosban legyenek elérhetők. 

Karácsony Gergely hangsúlyozta, mind-

ennek eléréséhez szükséges az önkor-

mányzatok társulásának kiépítése, illetve 

az önkormányzatok és a társulás partneri 

viszonyának kialakítása az állammal, a 

kormányzattal. Végül kifejezte reményét, 

hogy az április 3-ai országgyűlési válasz-

tások után olyan kormánya lesz Magyar-

országnak, amely nem elnyomni akarja az 

önkormányzatokat, hanem partnerként 

kezeli azokat.

Dr. Bősz Anett, az ellenzék közös 

jelöltje hangsúlyozta, hogy ideje átfogóan 

kezelni az agglomerációval kapcsolato-

san régóta fennálló közös kihívásokat, 

hiszen a rendszerváltás óta több száz-

ezren költöztek ki Budapestről valamely 

Pest megyei településre, és ma is évente 

tízezrek hagyják el Budapestet úgy, hogy 

egyébként megtartják fővárosi munka-

helyeiket. Bősz Anett szerint meg kell 

teremteni a lehetőséget arra, hogy az 

emberek választhassanak a környezetba-

rát közlekedési módok közül, és jó lenne, 

ha mindenki megtehetné, hogy csökkenti 

ökológiai lábnyomát. Egy Budapestet 

körülölelő körvasút szükségességét is 

említette: „A modern agglomerációs 

stratégia alkotásához nemcsak arra 

van szükség, hogy továbbfejlesszük az 

M0-st, de arra is szükség van, hogy a 

helyi tömegközlekedés-fejlesztés során 

a helyben megteremtett járatok mellett 

adott esetben egy Budapestet körülvevő 

S-Bahn-szerű körvasút is épüljön.” 

Csőzik László, Érd polgármestere a 

beszélgetés során azt emelte ki, hogy a 

város lakossága a karantén időszaka alatt 

egy falunyi emberrel növekedett. Míg 

2019 őszén 68 ezer volt, egy év múlva 

már 73 ezer, mostanra ez a szám 75 ezer 

körül van. Megemlítette, hogy jelenleg 

is társadalmi vita folyik arról, megtelt-e 

Érd. Ennek orvoslására egyébként új helyi 

építési szabályzat kialakításán dolgoznak. 

Az érdi városvezető beszélt arról is, hogy 

a sok kiköltözőnek köszönhetően a vállal-

kozások száma is nőtt, a korábbi 7700-ról 

mostanra 13 000 vállalkozás működik 

Érden, ami persze jó az adóbevételek 

szempontjából, de messze elmarad az 

elégségestől, tekintve, hogy elvonták a 

gépjárműadót és az iparűzési adót. 

Az eseményen résztvevők mindany-

nyian közös megoldásokat sürgettek. 

Egyetértettek abban, hogy Budapest és 

az agglomeráció problémái és a kihívá-

sok közösek, ezért a megoldások is csak 

közösek lehetnek.

erdmost.hu

Magyarország szíve
Az élhető agglomerációról 

– fókuszban a közlekedési 

helyzettel – tartottak kerek-

asztal-megbeszélést március 

18-án este Érden a Szepes Gyu-

la Művelődési Központban. A 

fórumon Karácsony Gergely, 

Budapest főpolgármestere, 

Orosz Anna, az ellenzék közös 

jelöltje (Budapest 02. számú 

választókerület), Jószai Teo-

dóra, az ellenzék közös je-

löltje (Pest megye 08. számú 

választókerület), László Imre, 

Újbuda polgármestere, Csőzik 

László, Érd polgármestere, 

valamint Bősz Anett, az ellen-

zék közös jelöltje (Pest megye 

01. számú választókerület) 

beszélgettek. 

(Folytatás az 5. oldalról)

Hazánk jótollú újságírója „akkor szólal 

meg, amikor kell, és oda címezi szavait, 

ahova kell” – például Jakab Péterhez, 

akinek megüzente a közösségi oldalon: 

„Befogod a pofádat és eltakarodsz a bü-

dös francba, ameddig teheted! Világos? 

Te becstelen kisstílű gazember.” Hát 

bizony a mi hazai közszolgálati hazug-

sággyárainknak és önkéntes trolljaiknak 

nincs szükségük erősítésre, megoldják a 

feladatot maguk is.

Láthatatlan ellenség

De mire jó az bárkinek is, ha szétmasza-

tolja az orosz–ukrán háború felelőssé-

gét, relativizálja azt az alapvető erkölcsi 

kérdést, hogy ki a felelős ártatlan civilek 

vérének kiontásáért, milliók földönfu-

tóvá tételéért? Ki húz abból hasznot, 

ha elveszve az egymásnak ellentmondó 

állítások és a tetszetős összeesküvés-el-

méletek gubancában, legyintünk egyet, 

és azt mondjuk: „Egye meg a fene az 

egészet. Mindenki hazudik, mindenki 

megéri a pénzét, törődjön ki-ki a maga 

dolgával!” Kezet a szívre: hányan érez-

nek ma így Magyarországon? 

Csak remélni tudom, hogy sokan 

vannak, akik tisztán látják, hogy az 

agresszor és a felelős az, aki fegyverrel 

ront egy szuverén országra – teljesen 

mindegy, miféle állítólagos történelmi 

igazságtétel jegyében. Ja, hogy a mi 

magyar „néplelkünkben” ott motoszkál 

a „jótollú újságírók” által szított sunyi 

kis latolgatás, hátha ebből a konfliktus-

ból nekünk is leesik egy darabka konc 

Kárpátaljából?! Hát az a rossz hírem 

van, hogy az ilyen sunyiskodások miatt 

szoktunk mi „gyalogáldozattá” esni 

mások háborújában. Sajnos a táptalaj 

elő van készítve. Nemrég egy somogyi 

buszon ülve azt hallgathattam, amint 

mögöttem magyarázza valaki a szom-

szédjának, hogy Putyin a magyarokért 

támadta meg Ukrajnát, azért, hogy 

segítsen az ottani kisebbségnek. Lám, 

a nagy medvetáncoltató legendája így 

tud együtt rezegni Fanyűvő meséjével 

a magyar vidék ködvilágában! Pedig hát 

sok minden volt már, de olyan még nem, 

hogy a buta orosz medve orrába sikerült 

volna magyar láncot fűzni.

De lássuk, mire jó még, ha nem kell 

veszélyes diktátornak látnunk Putyint! 

Azért jó, mert az elmúlt években már-

már elhitték sokan, hogy „a magyarok” 

igaz barátja Putyin, és valódi ellenfele 

Brüsszel (szegény belga főváros!). Ez 

utóbbi pedig akkor a leggonoszabb, 

amikor annak a jogállamiságtól megfosz-

tott „illiberális demokráciának”, amit az 

elmúlt 12 évben putyini mintára fölépí-

tett az Orbán-rendszer, nem hajlandó 

számolatlanul pénzt osztani. Hát, ez 

bizony tényleg bosszantó! Viszont most 

nem az a történelmi pillanat van, amikor 

érdemes egyik nap teli torokból „brüsz-

szelezni”, másik nap együtt szavazni az 

EU többi tagállamával az Oroszország 

elleni szankciókról. Úgyhogy más kom-

munikációs patronokat kell elővenni – 

szerencsére ilyenek is vannak. 

A legjobb ellenség láthatatlan, ezért 

könnyű tőlük megvédeni „a magyaro-

kat”. Itt vannak például a migránsok és 

a genderek. Aki nem tudná, az Ukraj-

nából menekülők nem migránsok, csak 

a migránsok migránsok, na hát! Hogy 

hol vannak? Hát azért nincsenek sehol, 

mert eddig is megvédte tőlük Magyaror-

szágot a miniszterelnökünk, és ezután 

is meg fogja. Csak adjunk neki hozzá 

hatalmat, ha jót akarunk magunknak, 

hisz „Ez most nem az amatőrök órája, 

nem a dilettánsok ideje. Mi nem vagyunk 

kezdők, és épp elégszer láttunk már 

karón varjút.”

Karón varjút mi is láttunk már, óvo-

dásokat nemváltoztatásra buzdító 

genderpropagandát még nem. Nyilván 

azért nem, mert miniszterelnökünk 

megakadályozta, és most megígérte, 

hogy ebben továbbra is számíthatunk rá. 

„Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket 

pedig hagyják békén!”

Bizony, valamennyien azt szeretnénk, 

hogy legalább a gyerekeinket hagyják 

békén!

A képen balról jobbra: Jószai Teodóra, 

Bősz Anett, Csőzik László, Orosz Anna, 

László Imre, Karácsony Gergely
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ászló Ferenc, Érd Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának kom-

munikációs vezetője az Érd TV-nek 

ismertette, a MOL támogatásával, az 

Országos Erdészeti Egyesület koordiná-

lásával megvalósuló programban újabb 

fákat ültetnek el városszerte.

Tíz platánfát a Favágó utca és a Búvár 

utca kereszteződéséhez, az óvoda, a 

játszótér és parkoló mellé ültettek, hogy 

a jövőben nagyra növő fák minél több 

árnyékot adjanak. László Ferenc elmond-

ta azt is, a közelmúltban a Papi földeken 

közel száz fát ültettek el, emellett a kö-

zeljövőben újabbakat telepítenek, hiszen 

a program részeként további tíz fát érdi 

intézmények kapnak meg.

Elmondta azt is, a most elültetett pla-

tánok reményeik szerint már viszonylag 

rövid idő múlva is képesek lesznek árnyé-

kot vetni, de hogy a fák ne száradjanak ki, 

azok utógondozását a következő hetek-

ben az ÉKFI végzi. Hozzátette, az Érdi 

Közterület-fenntartó Intézmény is vásárolt 

hatvan fát a városi fásítási programhoz.

erdmost.hu

Folytatódik  
a fásítási program
A MOL támogatásával, az Országos Erdészeti Egyesület koor-

dinálásával tíz platánfát ültettek el Érden a Favágó utca és a 

Búvár utca sarkán.

Tetlák Örs szerint a leginkább fájdal-

mas az elmúlt két évben az volt, hogy a 

járvány miatt a személyes találkozások 

mennyisége és minősége jelentősen 

romlott ahhoz képest, mint amit tervez-

tek. Mint mondta, a frakció minden tagja 

sokkal intenzívebb személyes jelenléttel 

képzelné el a képviselői munkát. 

Az aszfaltozás kapcsán hangsúlyozta, 

nem utcaszakaszokat szeretnének aszfal-

tozni, hanem egy-egy utcát teljes hosszá-

ban. Erre kiváló példa a Liptói utca, ami 

gyalázatos állapotban volt: nyáron bor-

zasztóan porzott, esőben pedig elvitte a 

víz a murvát. „A Liptói utcának a vége nem 

a választókerület határával esik egybe, 

de azt mondtam, hogy sokkal fontosabb, 

hogy az utca végig, teljes hosszában ké-

szüljön el, minthogy a választókerület ha-

tárán belülre tuszkoljuk az aszfaltozást.” 

Elkészült a Martinovics utca, ami egy az 

egyben a 7-es számú körethez tartozik, 

és a Murányi utca is. Az alpolgármester 

elmondta, tavasszal kerülhet sor a Lőcsei 

és a Tárnoki kereszteződésének a rende-

zésére egy körforgalom kialakításával a 

Modern Városok Programjának keretén 

belül, akárcsak a Tárnokit út felújítása. 

Tetlák Örs kiemelte, nagyon örülne 

annak, hogyha a vízelvezetés komplex 

vízgazdálkodásról szólna. Ez azt jelenti, 

hogy nem elvezetni kell a vizet a város 

egyik pontjáról a másikra, hanem meg 

kell tartani. „Arra kell felkészülnünk 

– amit egyébként már mindannyian ta-

pasztalunk az utóbbi jó néhány évben –, 

hogy nagyon rövid idő alatt nagyon nagy 

mennyiségű csapadék esik le, utána pedig 

egyre hosszabbak az aszályos időszakok, 

amikor valamihez kell tudnunk nyúlni.” 

Ennek kapcsán a Tárnoki út végén épülő 

Nyugati víztározó is szóba került, a beru-

házás hamarosan megkezdődhet. Tetlák 

Örs szerint ennek egyfelől vízkezelési 

szempontból van óriási jelentősége, más-

részt pedig rekreációs területet tudnának 

itt kialakítani. Azokról a tervekről is szó 

esett, mely szerint – a környék lakóival 

maximálisan egyeztetve, és kizárólag az ő 

egyetértésükkel – kisebbfajta alközpont 

jönne létre, bevásárlási lehetőséggel. 

Folyamatos a városban a fásítás, 

nagyon nagy terveik vannak, egyértelmű 

törekvésük, hogy a városban egyre több 

helyen jelenjenek meg fasorok.

Bár Tetlák Örs a választókerületében 

utcai szeméttel nagyon ritkán találkozik, 

de a város bizonyos pontjain komoly 

problémát jelent az illegális hulladék, 

melynek felszámolására rengeteg pénzt 

költ a város. A fő feladat és a legnagyobb 

kihívás az illegális hulladék újratermelő-

désének megakadályozása. 

„Ez nem csak a szemet szúrja, ez 

elsősorban nem azért botrányos, mert 

rosszul néz ki, hanem mert közegészség-

ügyi kockázatai vannak, és a zöldterüle-

teink minőségét jelentősen rombolja.” 

Hozzátette, talán a legtöbbet az segít, 

hogy ha az illegális hulladékot lerakni 

szándékozó jó eséllyel számít arra, hogy 

el fogják kapni. 

Végezetül szóba került Érd túraútvona-

la is, a LevenDuna, melynek köszönhető-

en Érd legészakibb pontjáról egészen a 

Duna-partig el lehet jutni. Mint Tetlák Örs 

elmondta, ennek épp az volt a célja, hogy 

a Fenyves-parkvárosi lakókkal is megis-

mertessék, hogy Duna-parti település 

vagyunk, az ófalusiaknak pedig megmu-

tassák, hogy Érdnek olyan mészköves 

fennsíkja is van, amely egészen sajátos 

élővilággal bír. A másik fontos szempont 

az, hogy a járvány időszakában a szabad-

idős tevékenységek, illetve a hétvége 

értékes eltöltése nagyon felértékelődött, 

így az időzítés is megfelelő volt a Leven-

Duna túraútvonalának átadásához. 

Gárdos–Szabó

Vízelvezetés helyett vízgazdálkodás
Tetlák Örs alpolgármester, a 

7. sz. választókerület képvi-

selője értékelte az elmúlt két 

esztendőt az Érdi TV Párbe-

széd című műsorában. Aszfal-

tozás, illegális szemét, fásítás 

és komplex vízgazdálkodás is 

szóba került.
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öbb mint ötven önkéntes vállal-

ta, hogy megtisztítja a 6-os út, az 

M6-os és a Sulák-patak által ha-

tárolt kiserdőt, ahová az elmúlt években 

rengeteg szemét került.

Csőzik László polgármester elmondta, 

ez volt a város egyik olyan pontja, ahová 

korábban nem szerveztek szemétszedő 

akciókat, így nem véletlen, hogy a terü-

leten jelentős mennyiségű hulladékot 

találtak, melyet a március 19-én, délután-

ra meghirdetett akcióban nem tudtak 

teljes mértékben felszámolni, de azt a 

polgármester és Csengeri Attila, az Érd 

Körbe alapító-főszervezője is megerő-

sítette, hogy a kiserdőben folytatják a 

takarítást.

A szemét elszállításának költségei a 

város környezetvédelmi alapját terhe-

lik, a területre hamarosan kamerákat is 

telepítenek.

Csengeri Attila kitért rá, a gondot 

eddig az okozta, hogy a terület nem volt 

lezárva, de ezt egy sorompó telepíté-

sével már meg is oldották. A kiserdőn 

keresztül egészen a Minaretig el lehet 

jutni akár gyalog, babakocsival, futva 

vagy kerékpárral is.

A szemétszedés közepe felé már egy 

teljes konténert töltöttek meg az önkén-

tesek, mellette magasan tornyosultak 

az autógumik is, melyekből több mint 

százat találtak, de további tíz sitthalom 

is felszámolásra vár, melyet majd az Érd 

és Térsége Hulladékkezelő szállít el.

erdmost.hu

Konténernyi szemetet 
szedtek össze
A 6-os út és az M6-os által határolt erdős terület megtisztításáért 

hirdetett szemétszedő akciót Érd Megyei Jogú Város Önkormány-

zata és az Érd Körbe Egyesület, amely a területen séta- és kerék-

páros túraútvonalat hozna létre, hogy összekösse a Papi földeket 

Ófaluval.
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igó Katalin, az Érdi Tankerületi 

Központ tankerületi igazgatója 

elmondta, a szülő gyermeke 

adottságainak, képességeinek, érdek-

lődésének megfelelően, saját vallási, 

világnézeti meggyőződésére, nemzetisé-

gi hovatartozására tekintettel szabadon 

választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. 

Hozzátette, a szabad iskolaválasztás joga 

azonban azzal együtt érvényesül, hogy az 

általános iskola köteles felvenni, átvenni 

azt a tanköteles tanulót, aki életvitelsze-

rűen az általános iskola körzetében lakik. 

Ez az iskola a kötelező felvételt biztosító 

iskola. „Ha egy településen több általá-

nos iskola működik, az egyes általános 

iskolai körzetet úgy kell meghatározni, 

hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos 

helyzetű gyermekek egyenletes aránya a 

nevelési-oktatási intézményekben.”

Rigó Katalin kiemelte, a tanuló az 

iskolával tanulói jogviszonyban áll. A 

felvétel és az átvétel jelentkezés alapján 

történik, amelyről az iskola igazgatója 

dönt. Amennyiben a szülő nem a köte-

lező felvételt biztosító óvodát, iskolát 

választja, ez esetben az általa választott 

másik intézmény csak a körzetes felvéte-

lek teljesítése után fennmaradó helyekre 

veheti fel a tanulót. A további felvételi 

kérelmek teljesítésénél előnyben kell 

részesíteni a hátrányos helyzetű gyer-

mekeket. A további felvételi kérelmekről 

az intézmény pedagógiai programjában 

foglaltak szerint kell dönteni.

Érden az a tapasztalat, hogy a körzetes 

felvételek teljesítése után már nem ma-

rad hely a körzeten kívülieknek, legalább-

is a legtöbb iskolában erről tájékoztattak.

Pintérné Bernyó Piroska, a Gárdonyi 

Géza Általános Iskola és Gimnázium igaz-

gatója úgy fogalmazott, ha marad hely, 

akkor kerülhet sor körzeten kívüli gyere-

kek felvételére, de ilyenkor elsőbbséget 

élveznek azok, akiknek a testvére is abba 

az intézménybe jár, hogy a szülőnek ne 

kelljen két gyereket két iskolába hordani. 

„Ha még mindig marad hely, akkor 

lehet szó egyéb körzeten kívüli gyermek 

felvételéről, a Gárdonyiban azonban erre 

semmi esély nincsen. Már két éve muszáj 

indítanunk egy 20 fős kiscsoportot 

pluszban, mert annyi a testvér. Fizikáli-

san nincs már helyünk, újabb csoportot 

már nem tudunk indítani, így is 30-32 fős 

osztályaink vannak.”

Sokan gondolják úgy, hogy ha a Gárdo-

nyiba jár a gyermekük, akkor könnyebb 

lesz bekerülnie a gimnáziumba, ez azon-

ban nem így van. Az intézmény vezetője 

elmondta, a nyolcadikosaiknak ugyanúgy 

végig kell csinálni a felvételi eljárást, mint 

bárki másnak. A tanulmányi eredményük, 

a központi felvételi és a szóbeli alapján 

kerülnek be a sorrendbe. A kedvezmény 

annyi, hogy akinek a tíz felvételi tárgyból 

8. félévkor 4,7 feletti tanulmányi átlaga 

van, annak nem kell szóbeliznie, de ilyen 

gyerek 2-3 van évente.

Pintérné Bernyó Piroskát arról is 

kérdeztem, van-e lehetőség arra, hogy 

tanítót válasszon a szülő elsős gyermeke 

számára, de kiderült, egyáltalán nem 

biztos, hogy tudják áprilisban, ki lesz kö-

vetkező tanévben az elsős tanító. Azon-

ban ha a szülő jelzi, hogy szeretné, hogy 

egy bizonyos tanító nénihez kerüljön a 

gyermeke, azt lehetőség szerint igyekez-

nek figyelembe venni. „Az ugyanis nem 

fordulhat elő, hogy az egyik osztályban 

25 fiú van és 7 lány, a másik osztályban 

pedig fordítva, és figyelnem kell arra is, 

hogy ha valaki sajátos nevelési igényű 

vagy BTMN-es tanuló (BTMN: beilleszke-

dési, tanulási, magatartási nehézség – a 

szerk.), mert fontos, hogy őket is egyenlő 

arányban osszuk el.”

Más a helyzet akkor, ha valamilyen 

tagozatos osztályba szeretné a szülő 

járatni a gyermekét, oda ugyanis a körze-

ten kívülieket is felveszik. Ilyen például a 

Batthyány Általános és Sportiskola sport-

tagozata, a Bolyai János Általános Iskola 

matek emelt szintű, német–magyar két 

tannyelvű, illetve az angol emelt színtű 

osztálya, és ilyen a Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola ének-zene tagozata is.

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

igazgatója, Maitz Ferenc elmondta, kör-

zetes gyermekeket köteles csak felvenni 

az intézmény, azonban az ének-zene 

tagozatokra körzeten kívülről is jelent-

kezhetnek.

Az igazgató arról is beszámolt, hogy a 

körzeteseket a rendszer automatikusan 

felveszi, ahogy beírja a szülő a tartózko-

dási címet, a körzeten kívülieket pedig 

függelékbe teszi. Hozzátette, bár sokan 

szeretnék a Kőrösibe járatni gyermekü-

ket, náluk is előfordul, hogy a körzetükbe 

tartozó gyermeket végül máshova íratják.

Különleges helyzetben van az egyházi 

fenntartású Marianum Általános Iskola, 

ami nem körzetes iskola, így bárhonnan 

jelentkezhetnek, Százhalombattáról, 

Sóskútról, Tárnokról, de még Velencéről 

is van tanulója az intézménynek.

Szabó Réka Nikoletta

Van-e esély bekerülni  
körzeten kívül általános iskolába?
Sok kisgyermekes 

szülőt foglalkoztat 

az általános iskolai 

beiratkozás, pontosan 

az, hogy van-e esély 

körzeten kívül intéz-

ménybe bekerülni. 

Nos, a szülő elvileg 

írathatja körzeten kívüli 

intézménybe is a gyere-

két, de gyakorlatilag 

erre csak akkor van 

esély, ha valamilyen 

tagozatos osztályt 

céloznak meg.

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium-

ban hét pedagógus sztrájkolt, az ő kiesett 

óráikat részben helyettesítéssel, részben 

az érintett tanárok maguk pótolták.

A kormány február 11-i rendeletében 

fektette le ugyanis a sztrájk új szabá-

lyait, mely szerint gyermekfelügyeletet 

minden, sztrájkkal érintett köznevelési 

intézményben biztosítani kell, továbbá a 

tanórák 50 százalékát, érettségiző osztá-

lyokban a vizsgatantárgyak óráinak 100 

százalékát meg kell tartani.

Információink szerint az Érdligeti 

Általános Iskola 69 fős pedagóguskará-

ból 19-en sztrájkoltak, a tanárok pótlását 

helyettesítéssel oldották meg, hiszen a 

gyermekek bejöttek az iskolába, az alsó 

tagozatosok több mint 70%-a, a felsősök 

86%-a volt jelen. Kerestük a többi érdi 

köznevelési intézményt is, a Batthyány 

Sportiskolai Általános Iskolában, a Gár-

donyi Géza Általános Iskola és Gimnázi-

umban, a Móra Ferenc Általános Iskola 

és EGYMI-ben, valamint a Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskolában nem sztrájkol-

tak a pedagógusok. 

A Bolyai János Általános Iskolában volt 

tanár, aki sztrájkolt, Baranyi Teréz intéz-

ményvezető arról már nem tájékoztatta 

lapunkat, hány tanár döntött a sztrájk 

mellett, csupán azt közölte, a sztrájkoló 

tanárokat jelezték a Tankerületi Központ 

felé.

A Teleki iskola igazgatónőjét is megke-

restük, de ő nem akart nyilatkozni ebben 

a témában.

A pedagógus szakszervezetek  

azt szeretnék elérni, hogy:

a tanárok illetményalap vetítési 

alapja 2021. szeptember 1-jétől  

a minimálbér összege legyen;

az oktatási ágazatban, nem pedagó-

gus munkakörben foglalkoztatott 

munkavállalók garantált illetménye, a 

költségvetési törvényben meghatározott 

közalkalmazotti fizetési osztályok első 

fokozatának összege – a fizetési fokozat-

hoz tartozó legkisebb szorzószámok 

megtartásával – 2021. szeptember 1. 

napjával – azaz visszamenőleg – emelked-

jen a következők szerint: A1-nél a mini-

málbérre, B1-nél a garantált bérminimum-

ra, F1-nél a garantált bérminimum 

130%-ára;

a pedagógus-munkakörben foglal-

koztatottak neveléssel-oktatással 

lekötött munkaideje 2021. szeptember 

1-jétől heti 22 óra legyen;

a pedagógiai és gyógypedagógiai 

asszisztensek, akik heti 40 órában 

látják el a feladatukat, munkaterheik 

csökkentése érdekében heti 35 órát 

legyenek beoszthatók, és a pedagógu-

sokhoz hasonlóan heti 5 órát regeneráci-

óval, illetve felkészüléssel tölthessenek, 

intézményen kívül.

erdmost.hu

Sztrájkoltak  
a tanárok

R

Bár január óta számos oktatási intézményben döntöttek úgy a 

pedagógusok, hogy nem veszik fel a munkát, március 16-án el-

indult a tanárok országos, határozatlan idejű munkabeszünte-

tése, melyhez több érdi intézmény pedagógusa is csatlakozott.
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akciója február 25-én
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Füstölölés, ködölés, locsolás – ál-

talában ezekkel a módszerekkel 

szoktak védekezni a gyümölcsfa-

ültetvényekben a kora tavaszi 

nagy fagyok ellen, és vannak 

olyan kiskerttulajdonosok, akik 

szintén ezt a módszert vetik be: 

kis kupacokba halmozva égetik, 

jobban mondva füstölik el a 

nedves avart. Csakhogy az ége-

tést Érden már tiltja egy városi 

rendelet, így ezzel a lehetőség-

gel belterületen semmiképp sem 

élhetnek a lakosok, ahogy erről 

egy korábbi cikkünkben írtunk. 

De - ahogy ezt egyik olvasónk 

kérdezte: mi legyen a füstölés 

helyett? Hogyan óvjuk meg a 

gyümölcsfákat a kora tavaszi 

fagyoktól?

A kérdés igencsak aktuális, 

hiszen március elején nemcsak 

a nappali, hanem az éjjeli és 

hajnali hőmérséklet is igencsak 

elmaradt a megszokottól. 

„A füstölést több hektáros 

táblákon érdemes bevetni, ahol 

a szélirányhoz igazodva tudják 

beállítani a füstölő szerkezete-

ket, és nagy felületet lehet be-

teríteni ezzel a párával, köddel 

telített levegővel. Kisebb terü-

leten egyáltalán nem hatékony 

ez a fajta védekezés, mert ha a 

szomszéd kertjében akár csak 

pár tizedfokkal is eltér a levegő 

hőmérséklete a miénktől, a füs-

tünk elillan” – vélekedett Néme-

th Antal, a Kertbarát Kör elnöke. 

Mint mondta, Érden amúgy sem 

jellemző, hogy a rügypattanást 

megelőző időszakban a fákra 

veszélyes fagyok lennének: 

vannak ugyan fagyzugos terü-

letek Érden is, de ott általában 

nem ültetnek erre érzékenyebb 

gyümölcsfákat, a hagyományos 

helyi termőterületek pedig nem 

ezeken a pontokon helyezked-

nek el. 

„Sajnos, a virágzás idején be-

következett hirtelen fagyok már 

hatással vannak a termésre, 

és erre volt is példa az elmúlt 

években, de ebben az igencsak 

érzékeny periódusban már 

amúgy sem tudunk füstöléssel 

védekezni tudomásom szerint” 

– jegyezte meg Németh Antal, 

aki szerint a korai fagyok ellen 

nem lehet a kiskertekben hatha-

tósan védekezni, hacsaknem az-

zal, hogy kevésbé fagyérzékeny 

fajtákat ültetünk. „A faiskolák 

szakemberei segítenek ezek 

kiválasztásában” – jegyezte meg 

az elnök, aki azzal zárta szavait: 

az avarégetés semmiképp sem 

jó megoldás, hiszen súlyosan 

szennyezi a környezetet, és nem 

mellesleg a kertész egészségét 

is veszélyezteti, a szomszédság-

nak meg tetemes bosszúságot 

okoz.

Romics Ervin kertészként 

és őstermelőként évtizedek 

óta foglalkozik facsemetékkel, 

sokan ismerik őt az Elvira-ma-

jorból. Romics úr sem látja 

értelmét a füstölésnek a kisker-

tekben. „Amikor tőlünk vesz 

valaki fát, szokott érdeklődni 

arról is, mennyire fagyérzékeny 

az adott fajta, de előfordul, hogy 

a különböző fajták közt nincs je-

lentős különbség. Vagy ha tudok 

is ajánlani nem fagyérzékeny 

fajtát, lehet, hogy más tekin-

tetben nem felel meg a vevő 

elképzeléseinek: neki sárga húsú 

kellene, én fehéret ajánlok, neki 

júliusi érésű kéne, de én augusz-

tusit tudok adni. Sok esetben 

egyébként sem a fagyok viszik 

el a termést, hanem a fertőzé-

sek: a monília, a tafrina. Ilyenkor 

szokták azt mondani kiskerttu-

lajdonosok, hogy „pedig per-

meteztem” – csak nagyon nem 

mindegy, hogy mikor, hányszor 

és mivel. Egy lemosó permete-

zés nem elegendő” - jegyezte 

meg Romics Ervin.

Ádám Katalin

Mi legyen 
a füstölés helyett?
Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy az érdi 

máglyastop óta nemcsak a kerti hulladék elégeté-

sére nincs mód, de arra sem, hogy nedves avarku-

pacok elfüstölésével védekezzünk a kora tavaszi 

fagyok káros hatása ellen. Amire – mint most 

kiderül – voltaképpen szükség sincs.
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EGYRE TÖBB HELYEN AZ ÉRDI ÚJSÁG

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

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

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

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

pontján kihelyezett újságkínáló ban is megtalálhatják az 
Érdi Újságot. 

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

Észrevételeiket 
a szerkesztoseg@erdmediacentrum.hu 

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

Kedves Olvasók, 

z Összefogás Egyesület 

úttörő hulladékgazdálko-

dási projektet hirdetett 

az érdi roma lakosság körében, 

velük közösen kívánják meg-

tisztítani Érdet a szeméttől. A 

résztvevők a hulladékgyűjtéshez 

szükséges eszközöket, kesztyű-

ket, láthatósági mellényeket, 

valamint egy képzési kiadványt 

is kaptak, amiben részletesen 

leírják, hogyan és miként válo-

gassák a hulladékot, 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 igényel-

hetők.

Az érzékenyítő és szemlélet-

formáló rendezvény célterü-

lete a Zólyomi utca, Késmárki 

utca, Liptói utca, a Búvár utca, 

a Kornélia utca és a Kerülő út, 

hiszen ezekben az utcákban 194 

roma család él, és ez mintegy 161 

ingatlant érint.

Aradszki András országgyűlési 

képviselő az Érd TV-nek hangsú-

lyozta, jó látni, hogy a szemét nem 

került ki a természetbe. A kép-

viselő becslése szerint legalább 

száz köbméternyi hulladék gyűlt 

össze a Beszterce téren, ahonnan 

a hulladéklerakóba kerül.

„Példaértékű a helyi romák 

összefogása ebben az akció-

ban, mert megértették azt a 

feladatot, hogy saját portájukon, 

környezetükben rendet kell 

rakni, és remélhetőleg ha már 

megtisztították, így is marad” – 

húzta alá Aradszki András.

(X)

Nagy mennyiségű  
szeméttől szabadították 
meg a várost
„A tisztaság második egészség – szemléletformáló 

projekt 2022” program részeként jelentős mennyi-

ségű illegálisan lerakott hulladékot gyűjtöttek össze 

Érden, a Beszterce téren.

A
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Nagy csatára volt kilátás, hiszen 

a forduló előtt a házigazda Ke-

lent csupán egy ponttal és egy 

hellyel előzték meg a tabellán az 

érdiek. Bár a vendégek felké-

szültek ellenfelükből, a hazaiak 

már öt perc után megszerezték 

a vezetést, amikor egy baloldali 

beadást Kertai Dániel csúszta-

tott a hosszúba (1–0).

Más kérdés, hogy nem kellett 

sokat várni az érdiek válaszára 

sem, hiszen több kisebb lehető-

ség után a kilencedik percben 

Kollega Krisztián kapott remek 

keresztlabdát a társaktól, majd 

jobb oldali beadására közé-

pen Szabó Richárd tökéletes 

ütemben érkezett, így egyrészt 

egyenlített, másrészt a csapat 

hatodik tavaszi bajnokiján ötödik 

gólját szerezte a támadó (1–1).

Az érdiek ezután egyre inkább 

átvették az irányítást és számos 

helyzetet dolgoztak ki, de az 

újabb gólhoz mégis a Kelen állt 

közelebb, amikor szűk fél óra 

után Lustyik Levente találta 

telibe az érdi kapufát.

A mérkőzés harmadik gólját 

mégis a vendégek szerezték 

meg, amikor megint Kollega 

kapott jó labdát a társaktól, majd 

cselsorozata után lövése a védők-

ről pattant a hazai kapuba (1–2).

A második félidőre aktívan és 

elszántan érkezett ki a Kelen, 

amely szinte az első perctől 

kezdve fölényben játszott, de 

hiába jutott ígéretes lehetősé-

gekig, vagy célt tévesztett, vagy 

Kertész Ferenc hárított bravúr-

ral. Amíg a Kelen nyomás alatt 

tartotta az érdiek kapuját, hátul 

már több területet hagyott a 

vendégeknek, akik többször 

gyors ellentámadással próbál-

ták eldönteni a három pont 

sorsát, de az elhibázott táma-

dások egyik oldalon sem hoztak 

újabb gólt.

A Kelentől ugyan Koós Gábor 

buktatásáért a rendes játékidő 

végén Pintér Bencét második 

sárgával kiállította a játékveze-

tő, az eset az érdieknek okozhat 

nagyobb gondot, hiszen az 

előzetes diagnózis szerint az 

érdi középpályás bokaszalag-

szakadást szenvedett.

A hosszabbításban azonban az 

Érdi VSE már nem tudta kihasz-

nálni az emberelőnyt, de a 2–1-es 

győzelemmel így is rendkívül 

értékes három pontot szerzett.

„Szomorúak vagyunk, 

hogy nem tudtunk legalább 

egy pontot szerezni, mert jól 

kezdtük a mérkőzést, de az Érd 

gyorsan reagált és egyenlített. 

Mindkét csapat ment a győze-

lemért, az Érd meg tudta rúgni 

a másodikat, mi nem, pedig volt 

kapufánk, voltak nagy lehetősé-

geink, de ezen múlt, kihez kerül 

a három pont” – fogalmazott 

Harmati Tamás, a Kelen SC veze-

tőedzője.

„Ez egy kissé összetettebb 

meccs volt, mint a többi, mert 

a Kelen olyan felállással játszik, 

amit ha nem figyelsz, nagyon 

nehéz levédekezni. A 3-4-3-as 

felállás fel tudja borítani a játé-

kot, és mire megbeszéltük, mit 

kéne csinálnunk, már kaptunk 

egy gólt. Utána viszont amit 

elterveztünk, hogy egy masz-

szív középpályás védekezésből 

minél hamarabb játsszuk meg 

a csatárainkat, az jól működött 

egy ideig. A második félidőben, 

ahogy telt az idő, a Kelen egyre 

inkább minden mindegy ala-

pon játszott. A második félidő 

második felében el kellett volna 

döntenünk a mérkőzést játék-

kal, ehelyett a Kelennek voltak 

inkább lehetőségei pontrúgások 

után. Azok a lepattanók, amik 

tavaly az ellenfélhez kerültek, 

most úgy tűnik, sokkal többet 

teszünk érte, hogy hozzánk ke-

rüljenek, de még mindig van mit 

javítani” – értékelt Limperger 

Zsolt, az Érdi VSE vezetőedzője.

Az Érdi VSE az NB III Nyugati 

csoportjának 27. fordulójában 

március 27-én, vasárnap 16 órától 

az ETO FC Akadémiát látja vendé-

gül az Ercsi úti Sporttelepen.

Domonkos Bálint

Megnyerte a hatpontos  
rangadót az Érdi VSE
Hátrányból fordítva győzte le idegenben 2–1-re 

a Kelen SC-t az Érdi VSE labdarúgócsapata az NB 

III Nyugati csoportjának 26. fordulójában, miután 

a hazaiak korai góljára Szabó Richárd és Kollega 

Krisztián még a szünet előtt válaszolt.

Domonkos Bálint szak-

írónk ismét összegyűj-

tötte a hét legizgalma-

sabb sporthíreit.

BASEBALL

Vereséggel kezdte a 2022-es sze-

zont az Érdi Baseball és Softball 

Club. Az egyesület felnőtt férfi 

csapata, az Érd Aeros a Magyar 

Kupa első körében a Debrecen 

Tigerst fogadta a Mecset utcai 

pályán az új idény első tétmér-

kőzésén. Bár a házigazda nem 

játszott rosszul, a hajdúságiak 

magabiztos, 14–7-es győzelmet 

arattak.

JÉGKORONG

Nem bírt a Budapesti Jégko-

rong Akadémia A csapatával 

az U16-os bajnokság elődön-

tőjében a Kárpáti Farkasok 

jégkorongegyüttese. Az érdiek 

az egyik fél második győzelméig 

tartó párharc első mérkőzését 

4–1-re veszítették el a főváros-

ban, majd a budapestiek az Érdi 

Jégcsarnokban rendezett má-

sodik találkozót 6–0-ra nyerték, 

így bejutottak a korosztályos 

bajnokság döntőjébe, míg az 

érdiek a harmadik helyért har-

colhatnak.

KOSÁRLABDA

Szintén nem bírt a továbbra is 

százszázalékosan listavezető Bu-

dafokkal idegenben a Gia Form-

VMG DSE férfi kosárlabdacsapa-

ta az NB II Közép A-csoportjának 

21. fordulójában, így az érdiek, 

két kulcsemberük nélkül, végül 

96–57-es vereséget szenvedtek.

RÖPLABDA

Simán, kevesebb mint egy óra 

alatt győzte le három szettben 

a sereghajtó Zalaegerszegi TE 

Röplabda Klubot a Delta RSE Érd 

a női röplabda NB II Nyugati cso-

portjának alsóházi rájátszásban. 

A házigazda érdiek a rájátszás 

ötödik körében a Bolyai János 

Általános Iskolában győzték le 

a zalaiakat, miután az első játsz-

mát 25:15-re, a másodikat 25:18-

ra, a harmadikat pedig 25:13-ra 

nyerték meg.

TOLLASLABDA

Három arany-, hat-hat ezüst- és 

bronzérmet szereztek az Érdi 

VSE és a Batthyány Sportiskolai 

Általános Iskola tollaslabdázói 

az intézmény tornacsarnokában 

rendezett márciusi Csoki Kupán. 

A diákolimpia országos döntő-

jére való felkészülés jegyében 

meghirdetett versenyen az I. 

korcsoportban Bojtár Áron, a 

kettesben Szenecsár Milán, a 

négyesben pedig Zsarnai Marcell 

is diadalmaskodott, de további 

tizenhárom ezüst- és bronzér-

met szerző érdi tollaslabdázó is 

eljutott az április 8. és 10. között 

Kiskunfélegyházán rendezendő 

országos döntőbe.

Rövidpálya
Férfi kosárlabda NB II, 
Közép A-csoport, 21. forduló
Budafok–Gia Form-VMG DSE 
96–57 (21–12, 25–8, 31–22, 
19–15)
A Gia Form-VMG DSE pont-
szerzői: Miháczi 15, Nyitrai 
12/3, Valaczkay 11/9, Naser 
8/6, Szántó 6/3, Radnai 5
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Horváth Roland vezetőedző 

után négy saját nevelésű játé-

kosával, a junior válogatottba is 

behívott Csáki Lillával és Kiss Do-

rottya Zsófiával, valamint Kóka 

Mariannal és Landi Gabriellával is 

2024-ig szóló szerződéshosszab-

bítást kötött az Érdi Sport Kft., 

amely hivatalos honlapján be-

jelentette, hogy a házi góllövő-

listát vezető bal átlövő, Kopecz 

Barbara és a jobb átlövő, Mód 

Noémi a következő szezonban is 

az ÉRD-et erősíti.

„Jól érzem magam a csapat-

nál, így nem kellett gondolkoz-

nom a folytatáson, mert szíve-

sen játszom Érden. A célunk, 

hogy stabil NB I-es tagságot 

szerezzünk. Két éve érkeztem, 

de a szurkolók ennyi idő alatt 

is nagyon a szívemhez nőttek. 

Miattuk is szerettem volna itt 

játszani” – fogalmazott Kopecz 

Barbara a klub honlapján.  

Az ÉRD-re a bajnokság 18. fordu-

lójában újabb nehéz feladat várt, 

hiszen a legutóbbi négy mér-

kőzését elvesztő Pest megyei 

együttes azt az MTK Budapestet 

fogadta az ÉRD Arénában, amely 

szintén három vereség után 

érkezett.

A mérkőzést a vendég kék-

fehérek kezdték koncentráltab-

ban, de hiába vezettek a negye-

dik percben 3–1-re Pál Tamaráék, 

a hazaiak is elkapták a fonalat, 

és nem csak fordítottak egy 4–0-

s szériával, hanem az első húsz 

percben többször a négygólos 

vezetésért is támadhattak.

A játékrész utolsó harmadá-

ban azonban az MTK védekezé-

se kezdett összeállni, miközben 

támadásban is rendre eredmé-

nyes volt, ennek köszönhetően 

a vendégek vonulhattak 17–16-os 

vezetéssel a szünetre. A térfél-

csere után ismét az ÉRD percei 

következtek, de hiába fordítot-

tak a hazaiak, Horváth Roland 

csapatának védekezése tovább-

ra sem állt össze, támadásban 

is egyre bizonytalanabbá váltak 

az érdiek, így az MTK könnyen 

fordítani tudott.

Az érdi vezetőedző gyorsan 

időt is kért a 41. percben, hogy 

rendezze a sorokat, és bár 

ezután is az érdiek rohantak 

az eredmény után, de legalább 

nem engedték el a lendületesen 

játszó MTK-t. Egészen az utolsó 

percig úgy tűnt, az MTK végül 

megnyeri a mérkőzést, hiszen a 

kétgólos különbséget magabiz-

tosan tartotta, de az utolsó 57 

másodpercet Mód Noémi gólja 

és Vida Gergő időkérése után 

34–33-as MTK-vezetéssel kezdték 

a felek. A fővárosiak viszont Anna 

Kekezovity révén gólra váltották 

a támadást, és végül 35–33-ra 

megnyerték a mérkőzést.

„Nagyon sajnálom, de újra 

meg kell tanulnunk védekez-

ni, mert ez a sportág enélkül 

nem működik” – summázta a 

gólzáporos találkozót Horváth 

Roland, az ÉRD vezetőedzője.

Az ÉRD legközelebb március 

23-án, 18 órától lép pályára, 

amikor a Győri Audi ETO KC 

vendége lesz, majd 26-án, jövő 

szombaton a Dunaújvárosi KKA 

vendégeként is pályára lép.

Domonkos Bálint

Nüánszon múlt
Bár három vereséggel a háta mögött várta az 

MTK Budapest elleni mérkőzést az ÉRD női kézi-

labdacsapata, a klub több játékosa is jó passzban 

várhatta a találkozót, hiszen négy saját nevelésű 

játékos mellett két kulcsember is marad a csapat-

nál a következő szezonban.
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Tisztelt Közgyűlés!
2019. október 13-án a 2. sz. egyéni választókerületben válasz-
tottak meg önkormányzati képviselőnek. A Közgyűlés megala-
kulását követően a Pénzügyi Bizottság, valamint a Köznevelé-
si, Művelődési és Ifjúsági Bizottság tagjának választottak meg. 
A Fidesz–KDNP–Összefogás közgyűlési képviselőcsoportját 
frakcióvezetőként vezetem és képviselem. Önkormányzati 
képviselői tevékenységem során kiemelt figyelmet fordítottam 
a 2. sz. választókerületre, ahol megválasztottak. Idén is sok 
megkeresést kaptam a város más részeiből is, hisz sokan nem 
kaptak segítséget az ott megválasztott képviselőktől.

Igyekeztem kéthetente bejárni a választókerületemet, és a ta-
pasztalt problémákat jelezni a Polgármesteri Hivatal, az ÉKFI, 
illetve a közműszolgáltatók irányába. Telefonon vagy e-mailen 

történt lakossági megkeresés esetén külön is foglalkoztam egyéni kérésekkel.

A választókerület számtalan egyedi ügyei, beruházásai közül kiemelném:
» Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola alsós tagozata az új épületben foly-
tatta az oktatási tevékenységet. A gimnáziumi rész sajnos nem készült el az eredetileg 
tervezett 2021. februári határidőre, így várhatóan a gimnázium csak 2023–2024-es 
tanévben tud elindulni. Hiába hívtam fel a figyelmet 2020. január óta többször, hogy ki 
kellene írni a közbeszerzést a bútorokra, eszközökre, ezt a városvezetés csak másfél 
évvel később, idén nyáron tette meg. Így 2021. december közepéig még csak szerző-
déskötés sem történt, nem tudni, mikor lesznek új bútorok.
» Az iskolaépítéshez kapcsolódóan a parkolással idén is többször volt gond az építők 
és a Fácán közi lakótelep autóforgalma okán, ezt igyekeztem mediálni.
» Már rég el kellett volna kezdeni a Fácán köz, a Pintyőke utca és a Papagáj utca 
forgalmi rend átalakítással és átépítéssel a közlekedés rendezését a környéken. A 
beruházás költségvetésében az iskola környéki utcák rendbetételére előirányzott 
összegekről ellentmondásos kommunikációt folytatott a polgármester. Először azt 
mondta, hogy már nincs meg a pénz, ami erre volt szánva, aztán mégis megtalálták. 
Év végére a korábbi terveket továbbterveztetve úgy tűnik, jövőre mégis lesz egy mini-
mális beruházás.
» A Kós Károly Szakgimnázium építése és az új polgármesterünk által létrehozott, 
hozzá kapcsolódó Intéző utcai földdepó ügyében legalább annyi történt, hogy egyéves 
késéssel felszámolták az Intéző utcában a depót. A polgármestertől kapott tájékoztatás 
szerint az iskolai beruházás 2022 nyarán fog befejeződni.
» A környék közlekedésével kapcsolatban annyi előrelépés történt, hogy az Ercsi úton 
és a Jegyző utcában még több szakaszon „Megállni tilos” táblát tettek ki a Jegyző utcai 
csomópont környékén.
» Az Érd Nagyállomás és kapcsolódó vasúti beruházások tekintetében annyit sikerült 
megtudni, hogy a földben talált korábban nem jelzett közműhelyzet okán a Tolmács 
utca parkolóépítési beruházást ki kellett emelni a nagy vasút beruházásból. Erre egy 
külön közbeszerzést írtak ki, amely ősszel lezárult. A NIF-től kapott tájékoztatás szerint, 
amint az időjárás lehetővé teszi, nekifognak a beruházásnak, ennek befejeztével rende-
ződik a jelenleg bekerített rész sorsa.

» A Csalogány utca–Tolmács utca közötti gyalogos aluljáróban hol működtek a liftek, 
hol nem. Többször felvettem a kapcsolatot a MÁV-val, igyekeztek javítani.
» Felvettem a kapcsolatot a MÁV illetékes osztályával, akikkel leegyeztettem, hogy az 
aluljáró kb. 640 négyzetméteres felületének kidekorálásához minden segítséget meg-
adnak. Felvettem a kapcsolatot egy tárnoki művészcsapattal, akik kapacitás hiányában 
csak jövőre vállalnák a dekorációs kifestést, amennyiben  sikerül megteremteni ennek 
többmilliós költségét.
» Villamoskábel-fektetés történt Tisztviselőtelepen, ennek kapcsán számtalan egyez-
tetés volt a helyszínen. Sikerült a kivágásra ítélt fákat a lakókkal közös fellépéssel 
megmenteni a nyomvonal áthelyezésével. Az utak helyreállítása érdekében többször 
felszólaltam, sajnos még mindig nincs minden rendben.
» A közvetlen szomszédsággal személyesen egyeztetés után sikerült a Tolmács utcai 
volt Tüzép-telepen tető alá hozni egy innovatív, modern egészségipari vállalkozás meg-
telepedését. Az önkormányzat értékesítette a telket részükre, és év végére elhárultak az 
akadályok az építési engedély megszerzése előtt. Ez a beruházás jövőre tud befejeződ-
ni.
» A Fácán közi lakótelep ügyében korábban önálló képviselői indítványomra a Közgyű-
lés elfogadta azt, hogy a lakók végre megkapják az ingatlanjukhoz tartozó területet. 
Azonban a döntés végrehajtása elakadt a Polgármesteri Hivatalnál. Többszöri sürge-
tésemre sem haladt az ügy, mint a végére kiderült, az önkormányzat nem teljesítette a 
kötelezettséget az állam irányába, ezért hosszú hónapokig állt az ügy. 
Amint ez kiderült, kértem dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úr közbenjárását, 
aki elérte, hogy egyedi elbírálással módosultak a szabályok, és a MNV Zrt. a korábbi 
eljárástól eltérően aláírta a telekátadási szerződést. 
Több érintett lakó megkeresett, és különböző álláspontot képviseltek. Van, aki azt 
szeretné, hogy lakásonként kaphassák meg a telkeket, van aki azt, hogy négylaká-
sos tömbönként kapják meg a hozzátartozó telket. Ezt mindenképpen egyeztetni kell 
az érintettekkel, nem szabad a fejük fölött erről dönteni, mint amire jelenleg készül a 
polgármester. Tovább fogom szorgalmazni az ügy mindenki számára megnyugtató 
rendezését.
» A Szabadság téren befejezéséhez közelít az Érdi Járásbíróság új épületének építé-
se. Ehhez kapcsolódón az új városvezetés parkolók építését írta elő a beruházónak a 
Velencei úton. A rossz tervek nyomán botrányos lett a megvalósítás, és az ebből fakadó 
építkezés elhúzódásával pedig a környékbeli vállalkozásoknak is tízmilliós nagyság-
rendű kárt okoztak. Felszólaltam a környék lakóinak és vállalkozásainak érdekében, 
sajnálatos módon a városvezetés nem volt erre fogadókész. 
» A Felső utcában járda épült a korábban megkezdett szakasz folytatásában, egészen a 
Széles utcáig. Jellemző a helyzetre, hogy 2021-ben annak kell örülnünk, hogy a kor-
mány által biztosított 777 millió rendkívüli működési támogatásból legalább 20 milliós 
járdaépítés meg tudott valósulni. Az előző városvezetés idején minden évben több száz 
milliós útépítések, vízelvezetések voltak minden évben, mostanában már egy kis járda-
építésnek is örülhetünk.

Érd, 2021. december 10.
Simó Károly

A teljes beszámolót a QR-kód leolvasásával érheti el:

BESZÁMOLNAK AZ ÉRDI KÉPVISELŐK
Az érdi képviselők 2021-ben sem tétlenkedtek. Hogy egészen pontosan ki 
mit tett le tavaly a közös asztalra, arról a törvény szerint részletes beszámo-
lót kell benyújtaniuk a Közgyűlésnek. Hétről hétre közöljük ezeket a szövege-
ket. A sort most Simó Károly (FDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS), a 2. választó-
kerület képviselője folytatja.
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APRÓHIRDETÉS
MUNKA

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT  

tetőkészítéshez magas kereseti lehető-

séggel 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

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

vásárolok készpénzért kis és nagy 

hanglemzeket, műsoros kazettákat. 

Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      

 (31/2022)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-

PÁRT, motorkerékpárt, retró tárgyakat 

vásárolok. borbelyimre69@gmail.com.  

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

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, kerítésépítést és mindenfajta 

kisebb javításokat. Tel.: 70/588 2701

 56/2022)

ELADÓ 7 M3 KAZÁN- ÉS KANDAL-

LÓMÉRETŰ 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, ház körüli, kézi föld-

munka, sitt, szemét, elektronikai és 

zöldhulladék elszállítása, lomtalanítás. 

Tel.: 30/689 0363 (82/2022)

GÁBOR ESZMERALDA BECSÜS, 

MŰGYŰJTŐNŐ, legmagasabb áron, 

készpénzért vásárol festményeket, 

aranyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat, 

órákat, üvegtárgyakat, pénzérméket, 

Herendiket stb. hagyatékot, gyűjtemé-

nyeket. Kiszállás díjtalan. 06-30/400-

3645, zsolnay08@gmail.com (92/2022)

(
1
9

/2
0

2
2

)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (
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)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

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

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

(73/2022)
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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 / Városfejlesztési 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.

(
9

0
/2

0
2

2
)

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

alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Jogi Iroda / Közbeszerzési Csoport

KÖZBESZERZÉSI 
CSOPORTVEZETŐ

munkakör betöltésére. 

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

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rende-

let alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Ellátandó feladatok:
Az EU támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárások 

közbeszerzési-jogi megfelelőségének ellenőrzése. A közbeszerzési eljárások előkészí-
tése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumának közbeszerzési-jogi 
minőségellenőrzése. Érd MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszerzési 
eljárásainak, szerződéseinek előkészítése, az eljárások lefolytatását végző szaktanács-

adók, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet képviselők által készített 
dokumentumok közbeszerzési szempontú ellenőrzése. Kapcsolattartás Közbeszerzési 

Hatósággal, közbeszerzéseket ellenőrző és pályázati szervekkel. 
Közbeszerzési Csoport vezetése.

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

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 

Közbeszerzési Csoport
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2 

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

selők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett végzett-

ség, elsősorban gazdaságtudomá-
nyi, vagy     társadalomtudományi 
területen szerzett szakképzettség,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása,

• Közigazgatási szakvizsga.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• közbeszerzési szakjogász vagy 
közbeszerzési szakmenedzser 
vagy közbeszerzési szakközgaz-
dász végzettség, 

• OKJ-s közbeszerzési referensi 
képesítés,

• közigazgatásban, közbeszerzés 
területen szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák: 
•  Rendszerezett problémamegoldá-

si képesség, 
•  Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség, 

•  Precizitás, megbízhatóság, jó 
elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség, stressz tűrés.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

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

• Iskolai végzettséget igazoló okira-
tok egyszerű másolata 

• Motivációs levél
• Pályázó nyilatkozata arra 

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

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

• A pályázó nyilatkozata a vagyony-
nyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. április 11.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

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

e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 08.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022.március 20. 
Érdi Újság – facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. március 20.

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

erkölcsi bizonyítvány 
Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók. 

Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy 
közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium 

teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.” 
Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztvi-

selő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül 
le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróha-
tó okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A köz-

igazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés 
nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.” 

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-19/2022. feltüntetni szíveskedjen.
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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 28. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 261 HAJGATÓ TERÉZIA SZÉKFOGLALÓ 

GODOT LABOR
10:00 7 nap 
10:25 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd 7
14:20 Sztárportré 341. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Turnébusz TV - 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 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. Női NB I 

DKKA-Érd
21:15 Partizán tv– Jakupcsek Gabriella: 
 Kiherélte a férfiakat a metoo
l22:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:00 Mondjuk a magunkét
23:00 Párbeszéd
00:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 29. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
8:45 Turnébusz TV - Lopott Idő
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Mozgás - Fitnesz percek
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Párbeszéd
12:55 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Kézilabda
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport Érdi VSE-ETO 

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

Március 30. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Steelo
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:40 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
12:35 Képújság 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I DKKA-Érd
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

16:50 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
17:20 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora 
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Film – Nem tudom, 
 halljátok-e ti is (2019), 
 dokumentumfilm, 
 R.: Takács Edina, Surányi Ádám
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:55 Mondjuk a magunkét
21:05 Partizán Tv- Mucsi Zoltán: Nincs 

idegrendszerem a politikával foglalkozni
22:45 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport, 
 Érdi VSE-ETO AKADÉMIA
 0:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 31. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 - 261 HAJGATÓ TERÉZIA SZÉKFOGLALÓ 

GODOT LABOR
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz-Illetve
10:55 Képújság
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff – sportmagazin
13:00 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz-Illetve
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Turnébusz- Steelo
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 
20:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I DKKA-Érd
20:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:10 Film-Film... (2000), 
 magyar filmdráma, 
 Sz.: Temessy Hédi, Darvas Iván, Básti Juli
0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 1. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet
 143 ART MARKET 2021 02 Rész
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15   Mondjuk a magunkét
13:00 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport
 Érdi VSE-ETO AKADÉMIA
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 

19:15 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00  A kajakozásban 
 nőttem fel (2019) portréfilm
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:00 Partizán tv -Majka: Nem vagyok 

fideszes, sőt, a baloldaliság áll hozzám 
közel 

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

Április 2. SZOMBAT
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Monda és valóság határán
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:35 Monda és valóság határán 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 143 ART MARKET 2021 02 Rész
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak  
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35  Film – Nekem már 
 egy hét után honvágyam van..
 (2018), portréfilm, R.: Babiczky László
21:50 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András
00:00 7 nap

Április 3. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
10:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I  DKKA-Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:25 Hit és Lélek ism.
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
15:25 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
15:45 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NB I – DKKA-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
20:30 Playoff - sportmagazin
20:35  Film 
 – A kajakozásban nőttem fel 
21:30 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

A KÖVETKEZŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

Március 26-án, szombaton 18 órától Klein Dávid 

– A Gasherbrum II. első magyar megmászása 

címmel tart előadást a Parkvárosi Közösségi 

Házban. Klein Dávid a csúcsmászó csapat 

tagja volt, aki élményeiről diavetítés kísére-

tében mesél.

Március 27-én, 15 órakor a Szepes Gyula Mű-

velődési Központban Festina lente címmel 

nyílik kiállítás Ilka Gábor szobrászművész 

alkotásaiból. A kiállításmegnyitón köszöntőt 

mond Fazekas Levente kiállításszervező, az 

eseményt Feledy Balázs művészeti író nyitja 

meg. A megnyitón közreműködnek az Érdi 

Csengettyűsök, Rozbora Ádám vezetésével, 

és a Vivo Brass Quintett. A kiállítás április 29-ig 

tekinthető meg.

Március 30-án, szerdán 19 órakor a Szepes Gyu-

la Művelődési Központban Anyósülés címmel 

Kovács András Péter önálló estjére kerül sor. 

Március 30-án, szerdán 9 óra 30-kor a Ringató 

foglalkozást is érdemes kipróbálni a Szepes 

Gyula Művelődési Központban.  A foglalko-

zások az óvoda előtti korosztálynak szólnak, 

néhány hónapos kortól hároméves korig, heti 

rendszerességgel. (Érdeklődni Bauerné Tóth 

Katalinnál, a +36 20 343 03 93-as telefonszá-

mon lehet.)

Március 30-án is szeretettel várnak mindenkit 

14 és 15 óra között a Parkvárosi Közösségi 

Házban, ahol az idősebb korosztály számára 

tartanak Szenior Örömtáncot. Hollenczer 

Katalin óravezető tánctanár elsősorban a 

kezdő és újrakezdő táncosokat várja! Bővebb 

információ: +36 30 203 71 55

Április 1-jén, pénteken 18 és 20 óra között tartja 

meg a Földrajz Éjszakája elnevezésű prog-

ramját a Magyar Földrajzi Múzeum, amely az 

egész családnak szóló kalandjátékkal várja az 

érdeklődőket az ingyenes eseményén.

Április 2-án, szombaton 14 és 18 óra között 

rendezi meg  a Szikra Tehetséggondozó 

Egyesület az autizmus világnapja alkalmából 

a „Ragyogj kéken! Sétálj Érden!” programját, 

amivel az autizmussal élők problémáira és az 

elfogadás fontosságára szeretnék felhívni a 

figyelmet.

„Idősen, aktívan Érden”  

– ingyenes idősügyi programsorozat

A Szepes Gyula Művelődési Központ „Idősen, 

aktívan Érden”  ingyenes idősügyi programso-

rozata az alábbi eseményekkel várja az érdi 65 

év felettieket:

Szerdánként 10 órakor a Szociális Gondozó 

Központ Topoly utcai épületében, csütör-

tökönként 10 órakor pedig a Szepes Gyula 

Művelődési Központban senior gerincjógán 

vehetnek részt az érdeklődők.

Ha szeretne 100 évig élni, 3-1-2 meridiántorná-

val várják a 65 év felettieket minden kedden 

és szerdán 9 órától a Szepes Gyula Művelő-

dési Központban, illetve keddenként 8-tól és 

péntekenként 14 órától a Parkvárosi Közössé-

gi Házban.

PROGRAMAJÁNLÓ
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Szabály: a számsudoku szerinti 

 Szerkesztette: Kurusa József

GAZDIKERESŐ

Ha örökbe fogadná a 

képen látható 

kutyusokat, vegye fel a 

kapcsolatot  

az alapítvány munkatár-

saival. 

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 Természet-

védelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám:  

10403136-49534949-

49521015

Csóka

3 hónap körüli, nagyra növő keverék kölyökszu-

ka. Kedves, még sok foglalkozást és nevelést 

igényel. Ivartalanítási kötelezettséggel fogad-

ható örökbe.

Ábránd

2 év körüli, németjuhász jellegű, barát-

ságos természetű, érdeklődő, játékos, 

ivartalanított szuka kutyus. Kertes 

házba költözne szívesen.
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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.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

TAKARÍTÓI
álláshely betöltésére munkatársat keres.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, heti 30 órás munkaviszony

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

Ellátandó feladatok: ÉMJV Polgármesteri Hivatal épületeinek belső és 
külső udvari területein a takarítási feladatok minőségi elvégzése.

Munkabér és juttatások:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

A munkakör betöltésének feltételei: 
Általános iskolai végzettség

Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet

Az állás betöltésénél előnyt jelent: 
Megbízhatóság;

takarítói munkakörben eltöltött gyakorlat;
jó fizikai- és egészségi állapot;

terhelhetőség.

Benyújtandó iratok, igazolások:
végzettséget igazoló bizonyítvány egyszerű másolata;

fényképes önéletrajz.

A munkakör legkorábban betölthető: 2022. május 16. napjától

A jelentkezés határideje: 2022. május 09.

A további információt a 06-23/522-352-es telefonszámon lehet kérni.  
A jelentkezés módja:

Fényképes önéletrajz és a benyújtandó iratok elektronikus úton való 
megküldése a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@

erd.hu e-mail címen keresztül.
      Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetésben szereplő azonosító 

számot: 14/ERD-1130-20/2022, valamint az álláshirdetés megnevezését: 
takarító. 

Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje: 
www.erd.hu – 2022. március 17. 

Érdi Újság – 
facebook – Érd MJV Önkormányzata: 2022. március 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkaszerződés megkötésének feltétele: három hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte.
lan időre szól.

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.

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

45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Jogi Iroda, Jogi Ügyek

JOGI ELŐADÓ
munkakör betöltésére. 

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

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

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

Ellátandó feladatok:
A jegyző tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó – jogi tevékenységgel összefüg-
gő – feladatok ellátása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. 

Szerződések szerkesztése. Jogalkalmazási-jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás 
készítése, jogi képviselet ellátása peres és nemperes eljárásokban, jogviták peren kívüli 

rendezésében                                                             

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

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

lőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett jogi, 

közszolgálati szakképzettség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

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

Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldási 

képesség, 
• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség, stressz tűrés.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

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

• iskolai végzettséget igazoló okira-
tok egyszerű másolata 

• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra 

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

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. április 10. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

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

e-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 09.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.erd.hu – 2022. március 16.

Érdi Újság
facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. március 16.

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

hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

14/ERD-1130-18/2022. feltüntetni szíveskedjen.
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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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Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022/2023. nevelési 
évre az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az óvo-
dai beiratkozást a következő időpontokban határozza meg:

2022. május 2. hétfő, 8–18 óráig
2022. május 3. kedd, 8–17 óráig

2022. május 4. szerda, 8–17 óráig 

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentu-
mok:

•  a gyermek nevére kiállított személyazonosságot iga-
zoló hatósági igazolványok /lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolvány is/,

•  a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazol-
ványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

• a gyermek tajszáma.

Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatko-
zó jogszabályokról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A 
kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondo-
zásban is teljesíthető.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre 
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni 
a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzé-
tett közleményben vagy hirdetményben meghatározott 
időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól 
felmentését kérni. 

A szülő – 2022. április 15-ig benyújtott – kérelme 
alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 
gyermek a negyedik életévét betölti – különös méltány-
lást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az 
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 
ötödik életévét betölti –, a Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 2030 Érd, Budai út 7/B. mint enge-
délyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás 
idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját 
(2022. május 20.) követő tizenöt napon belül írásban 
értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai 
felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülők 
szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében 
is gyakorolhatják, a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás 
szabályai:

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az 
óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek 
helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vo-
natkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A 
döntés közlésének határnapja, a beiratkozásra kiírt utolsó 
határnapot követő 30. nap, azaz 2022. június 3. napja.

A Nkt. 37–38. §-ai alapján az óvoda döntése ellen a 
szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvos-
lati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodave-
zetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által 
fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző 
jár el, és hoz másodfokú döntést. 

Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség 
nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmé-
nyek:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, 
szabálysértést követ el. 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyer-
mekek óvodai felvétele:

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába 
való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szüksé-
ges.

Érdi Kincses Óvoda (Edit utca 3.) és tagóvodáiban:

A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában, a töb-
bi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelése: akik autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavar) 
küzdenek, azon gyermekek, akik enyhe értelmi vagy 
beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek.
A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékossággal 
élnek hallás tekintetében, a Fácán Tagóvodában  
(2030 Érd, Fácán köz 33.) fejleszthetők.

Érdi Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.) és 
tagóvodáiban:

A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában a 
többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek nevelése: akik autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályo-
zási zavar) küzdenek, azon gyermekek, akik enyhe ér-
telmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési 
igényűek.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek, akik mozgásszervi fogyatékosság-
gal élnek az Érdi Szivárvány Óvodában, azon gyerme-
kek, akik érzékszervi fogyatékossággal élnek (látás 
tekintetében) a Meseház Tagóvodában fejleszthetők.

Német nemzetiségi óvodai nevelés a Pumukli Német 
Nemzetiségi Óvodában (2030 Érd, Riminyáki út 17.) 
biztosított.

A beiratkozási adatlap letölthető az Önkormányzat hiva-
talos honlapjáról: www.erd.hu/Közérdekű Információk/
Intézmények/Óvodák. Az adatlap előre vagy a szemé-
lyes beiratkozás alkalmával a helyszínen is kitölthető.

Az óvodai körzeteket tartalmazó dokumentum 
a www.erd.hu/Intézmények/Óvodák 

oldalon tekinthető meg.

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY
a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásról


