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5. OLDAL 8. OLDAL

Hír, dezinformáció
Négyévente hatalmat kapunk, hogy 

megválasszuk a sorsunkat. Vajon 

találunk-e tiszta hangokat a nagy 

ricsajban, hogy eligazodjunk?

3. OLDAL

Beliczay-sziget
A Pilisi Parkerdő a fenntartható, 

természetközeli erdőgazdálkodás 

keretében jelentős fafajcserét haj-

tott végre a Beliczay-szigeten.

Autizmus Világnapja
Április 2-án tartják az Autizmus Világnap-

ját, a Szikra Tehetséggondozó Egyesület 

ismét megrendezi a „Ragyogj kéken, sétálj 

Érden!” eseményt.

Nyílt nap az ÉTH-nál
Iskolásoknak mutatták meg Érden, hogyan műkö-

dik egy hulladékudvar. Az ÉTH a telephelyet meg-

nyitotta egy napra, hogy szemléltessék a szemét 

útját. A találkozón azt vázolták a fiataloknak, mi 

történik, ha szelektíven válogatják a szemetet.

CIKKÜNK A 4. OLDALON

Átmenetben
Háború. Feltűnik, mennyire kerülik a menekültek 

ezt a szót, inkább körülírják, vagy csak utalnak rá. 

„Majd ha vége lesz” – mondják. „Akkor hazatérhe-

tünk. Ha lesz még hova.” Riport a Szociális Gondozó 

Központban elszállásolt ukrajnai menekültekről.

CIKKÜNK  A 6–7. OLDALON

Badacsonyi utca
A polgármester közölte, a tavaly megkezdett, idén 

folytatott aszfaltozási program keretében – amely 

ebben a ciklusban a második kör – most tavasszal 

még sor kerül a Liliom, a Péter, a Citromfa, az Or-

vos, a Narancsfa és Nyírfa utca burkolására is.

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON

„Aki nem a hat párt szövetségére 

Bősz Anett meghívására a minap Érdre látogatott Iványi Gábor 

lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője,  

az Európa sétányon Lukácsi Katalinnal, a  Mindenki Magyaror-

szága Mozgalom alelnökével együtt beszélgetett a helyiekkel. 

Mi Iványi Gáborral interjúztunk, szóba került az ukrajnai háború, 

a rezsicsökkentés, és természetesen a közelgő választás is. 

 INTERJÚNK A 2. OLDALON
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szavaz, az a kormányra voksol”

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

csot adna a kormánynak az ukrajnai háborúval 

kapcsolatban? 

Azt mondanám, hogy fejezzék be a kettős beszé-

det, és egyértelműen jelentsék ki, hogy ennek a 

háborúnak nem lehet jó kimenetele, azonnal be 

kell fejezni, és nyilvánítsák ki, hogy Magyarország 

azon nemzetek közé tartozik, amelyek egyértel-

műen kiállnak Ukrajna szuverenitása és békéje 

mellett. Ami tőlünk telik, azt meg fogjuk tenni, a 

béke szigete akarunk maradni, ami rendben is van, 

hozzánk bárki jöhet, meg fogjuk védeni, és huma-

nitárius segítséget nyújtunk ebben a konfliktusban, 

mint a világ bármelyik konfliktusában.

Lelkészként eredendően pacifista?

Eredendően igen, de nem teljesen. Mindenkinek 

meg kell adni azt a jogot, hogy megvédhesse 

önmagát. Ez egy nagyon gonoszul átpolitizált 

helyzet, hiszen nem arról van szó, hogy Magyar-

ország pacifista, hanem hogy nem akar Putyinnak 

kellemetlenséget okozni. 

Nincs olyan indok, amire támaszkodva egy 

nagyobb hatalom kijelentheti, hogy egy független, 

szuverén államnak kötelessége betagozódnia őalá. 

Magyarország sem tűrné ezt el, ha esetleg ezt el 

kellene szenvednie. Szégyelljük magunkat, hogy 

nem támogatjuk – akár elvi síkon is – Ukrajnának 

azt a jogát, hogy megvédje önmagát. 

A kormány legfőbb érve az Oroszország elleni 

szankciók további kiterjesztése ellen az, hogy 

ellehetetlenítené a rezsicsökkentést. Mit gon-

dol, hogyan lehetne elejét venni annak, hogy 

ne a nehéz anyagi helyzetben élők legyenek a 

válság vesztesei?

A rezsicsökkentés eleve szemfényvesztés. Az em-

bereket abba a helyzetbe kell hozni, hogy legalább 

elemi szinten meg tudjanak élni. Van ebben az or-

szágban annyi pénz, hogyha a törvényeket alkotók 

ezt nem lopnák el, akkor nem kellene itt tarta-

nunk. Sok ezer milliárd tűnt el a magyar kasszából, 

veszítette el a közpénz jellegét, ami tűrhetetlen, 

és közönséges bűnügyi probléma. Nem kellene 

embereknek húszon-, ötvenezer forintból tengőd-

niük, ha az uniós támogatásokat arra fordítanák, 

amire kaptuk.

Sokan tanácstalanok ma Magyarországon, 

melyik pártra adják a voksukat, és esetleg el 

se mennek választani. Mit mondana a bizony-

talankodóknak, miért érdemes elmenniük 

szavazni?

Két párttömörülés van hazánkban. Aki nem a 

hat párt szövetségére szavaz, hanem valamelyik 

sosem hallott kis pártra, az a kormányra szavaz, 

amely két pártból áll: egyik a Fidesz, a másik a 

KDNP, amely nem mérhetően kicsi, ha egyedül 

indul, még az egy százalékot sem éri el. Szemfény-

vesztés, hogy ez egy pártszövetség, csak szük-

ség van a KDNP nevére. Én vallásos emberként, 

lelkipásztorként külön sajnálom, hogy bele van 

keverve a keresztény szó. Annak, ami itt történik, 

semmi köze nincs a kereszténységhez, hiszen azo-

kat az elveket, igéket, amelyek nagyon fontosak a 

Bibliában: a szegények, a menekültek szeretete, az 

igaz beszéd, hogy ne tégy felebarátod ellen hamis 

tanúbizonyságot, ne lopj, egyenként sértik meg.

A plakátok alapján tisztán látszik: a kormány 

igazi választási mondanivalója az, hogy Gyurcsány 

Ferenc ne jöjjön vissza. Egy értelmesen gondol-

kodó ember tudja: nem is a Gyurcsány-kormány 

volt az utolsó előtti kormány. Váltani kellene. És 

akiknek ennyi a mondanivalójuk, azok vonuljanak 

félre, és számoljanak el azzal, mit csináltak ebben 

az országban az elmúlt 12 év alatt. Ez egyébként 

is időszerű lenne. Igazat adok azoknak, akik azt 

szorgalmazzák, hogy legfeljebb 2-3 cikluson át 

lehessen bárki kormányon. Hadd váltsunk! Adjunk 

esélyt arra, hogy valaki más próbálja meg! Ha 

végre, harminc év után eljutottunk odáig, hogy 

ideológiailag egymástól elég messze eső pártok 

hajlandók voltak koalíciót kötni (a Jobbiktól a szo-

cialistákig), az olyan érték, olyan eredmény, ami 

reményt ad arra, hogy a jövőben össze lehet fogni 

a jó dolgok érdekében. 

Nincs megbántva a köztársasági elnöki huzavo-

na miatt?

Á, dehogy! Az viszont tanulságos, hogy állítólag 

öt párt engem javasolt volna, ám a Jobbik ingado-

zott, és azzal érveltek, hogy én többször bíráltam 

őket. Én azt a Jobbikot bíráltam, amelyik zsidózott, 

cigányozott, és ezekben az alapvető kérdésekben 

nem fogalmazott tisztességesen és egyértelmű-

en. Ha ők emiatt meg vannak sértve, akkor nem 

változtak meg a szívük mélyén igazán. 

Érdre Bősz Anett meghívására érkezett. Ho-

gyan látja az ellenzék jelöltjének esélyeit?

Bízom abban, hogy megnyerő emberként, tisztes-

séges asszonyként képes sugározni azt az erőt, 

amiről az előbb beszéltünk, azaz ha hat párt bizal-

mát elnyerte, akkor ő már bizonyított, és nemcsak 

jelöltként, hanem országgyűlési képviselőként is. 

Szorgalmasan fog dolgozni Érdért.

Hadd kanyarodjak vissza a háborúra. Még 1992-

ben Moszkvában jártam egy értekezleten, ország-

gyűlési képviselőként. Akkor bontakozott ki a 

délszláv háború. Én is felszólaltam. Minden ország 

nagy delegációval érkezett, voltunk vagy két-há-

romszázan. Kértem politikustársaimat, nézzenek 

körül, egyetlen nő sem volt a teremben. Feltettem 

a kérdést: mi lenne, ha mi most összecsomagol-

nánk, hazamennénk, és mindenki elküldené a 

feleségét, a szerelmét, hogy beszéljék meg a nők, 

le akarják-e lövetni egymás fiát, férjét? Akarnak-e 

temetni, gyászolni, eltakarítani a romokat? Nem 

volt-e elég, ami eddig volt? Mindenki megrendült 

– odajöttek, ölelgettek –, aztán folytatták egymás 

gyilkolászását. És most visszatérve a jelenre: ezt a 

történetet azért mondtam el, mert végtelenül örü-

lök, hogy annyi derék, bátor, jó fellépésű, önma-

gát, az ügyet megvédeni tudó nő kerül a közélet-

be. El kellene érni, hogy a képviselők legalább fele 

nő legyen. Nem azon az alapon, hogyha ketten 

vetélkednek, akkor mindenképp a nő győzzön, de 

ha döntetlenre áll a dolog, hajoljunk inkább a nők 

felé, mert sok minden más mellett a közügyek el-

intézése, megközelítése, a költségvetés összeállí-

tása, megszavazása, felügyelete nagyon jó helyen 

lenne a nők kezében. Érden Bősz Anett indul, ahol 

én élek, ott Szabó Tímea, Budakeszin Szél Berna-

dett. És rengeteg rátermett polgármesternő van 

Magyarországon. Ide számítom azt is, hogy – bár 

ez nem ugyanaz a helyzet – most először a köztár-

sasági elnök is nő. Hogy valaki nőként, anyaként, 

az élet iránt egyedien más módon elkötelezett 

emberként közeledik a közéleti témához, az na-

gyon jó. Mert mi, bolond férfiak, halálig menően 

vagyunk képesek harcolni hülyeségekért, ők pedig 

megegyeznek. Van egy mondat a Bibliában: „A 

seregek fejedelmei futnak, futnak, a zsákmányt a 

háziasszony osztja el.” Kívánom, hogy ennek az 

országnak a lábra-, talpraállításából a nők, anyák, 

háziasszonyok kivehessék a részüket. 

Ádám K. – Mihalicz Cs.

K O R M Á N Y V Á L T Á S

„Aki nem a hat párt szövetségére  
szavaz, az a kormányra voksol”
Bősz Anett meghívására a minap Érdre látogatott 
Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség vezetője,  az Európa sétányon Luká-
csi Katalinnal, a  Mindenki Magyarországa Mozga-
lom alelnökével együtt beszélgetett a helyiekkel. Mi 
Iványi Gáborral interjúztunk, szóba került az ukrajnai 
háború, a rezsicsökkentés, és természetesen a közelgő 
választás is. 

Szavazzunk azokra,  

akik össze tudtak fogni, 

és ne szavazzunk azokra, 

akik gyűlöletkampányt folytattak 

végig az elmúlt tizenkét év során. 
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ehéz helyzetben van, akit nem 

érdekel különösebben a közélet, 

azt gondolja, mindenki megéri 

a pénzét, de most mégis szavazna. Ha 

úgy keresi az igaz szót, hogy összeolvas 

kormánymédiát a magukat függetlennek 

mondó orgánumokkal – mondván, az 

igazság valahol középen van –, nem jut 

messzire. Nagy-nagy türelem kell ahhoz, 

hogy szétválasszuk a valódi információt a 

propagandától. 

Gondolkodni ér

Az újságírásnak viszonylag egyszerűek a 

szabályai. Induljunk el a kályhától: hír az, 

amit több egymástól különböző, meg-

bízható forrás minősítésektől mentesen 

tényként állít. Vajon teljesül-e ez a felté-

tel? Nézzük meg például, hogyan értesül-

tek a kormánymédia követői arról, hogy 

az országban az ellenzék előválasztást 

tart. Ha beírjuk az origo.hu keresőjébe 

az előválasztás szót, azt látjuk, hogy az 

önmagában szinte elő sem fordul. Az 

ezzel kapcsolatos cikkek „állandó jelzői” 

az „előválasztási Gyurcsány-show”, a „cir-

kusz”, a „komédia”.

Ha hírekre vagyunk kíváncsiak, nem 

érdemes annak tekinteni olyan írást, 

amely címében mindjárt azt is közli, mit 

kell gondolni róla. Íme egy friss példa: 

„Fekete-Győr András minden üzleti 

kapcsolatot meg akar szakítani Orosz-

országgal, bármekkora kárt is okoz ez a 

magyaroknak” írja a fentebb már említett 

orgánum, március 25-én. A címben foglalt 

állítás azért nem hír, mert – már az első 

mondatból kiderül, hogy – nem friss, ha-

nem februári állásfoglalást idéz, továbbá 

minősítést foglal magában („kárt okoz a 

magyaroknak”). Hírnek hosszú, de nem is 

vélemény, hiszen szerzője a „Médiaworks 

Hírcentrum”. Célja pedig az ellenzéket 

felelőtlennek beállító kormánypropa-

ganda sulykolása, ezt mutatják az egyes 

bekezdések felütései: „A Momentum a 

kezdetektől a háborúpárti hangulatkel-

tést folytatta.” „Ez a háborúpárti kiállás 

jellemzi a teljes baloldalt, élén Márki-Zay 

Péterrel, Gyurcsány jelöltjével.” 

Most vegyünk egy különös, szintén 

március 25-i hírt. Rövidnek rövid, a forrá-

sokat is megjelöli: „135 ukrán gyerek halt 

meg a háború kezdete óta – írta a BBC 

az Ukrán Főügyészségre hivatkozva.” A 

hír tartalma mégis furcsa: „Két gyerek 

a luhanszki Rubizny városban halt meg 

az orosz támadások következtében, a 

donyecki régióban két gyerek, egy hat- 

és egy 13 éves sebesült meg az orosz 

bombázásokban. A főügyészség tájékoz-

tatása szerint három tinédzser (13, 14 és 

15 évesek) a zaporizzsjai régióban aknára 

léptek (sic!), őket kritikus állapotban 

vitték kórházba.”

Hogy mi a furcsa benne? Az, hogy ha 135 

ukrán gyermek halt meg, akkor miért ezt 

a hetet emeli ki a hír? Hol is van Luhanszk, 

Donyeck? – ezek a 2014-es lopakodó 

háborúban elfoglalt oroszbarát területek. 

Zaporizzsja pedig a déli szomszédjuk. 

Vagyis a hír ugyan vélhetően igaz, de való-

di üzenete jelen esetben ukránbarát: lám, 

Oroszország még a „saját” ukrán tartomá-

nyaiban is öli a gyerekeket. Rákattintot-

tunk a BBC alaphírére – a cikk egyébként 

a szakma szabályai szerint be is linkelte 

– amelyben szerepel még egy mondat, 

amit már a magyar híroldal nem idéz. „The 

BBC has not been able to independently 

verify these reports.” – vagyis: független 

forrásból nem hitelesített jelentés. A BBC 

sajtóhíre tehát korrekt.

Azért hasogatunk itt most szőrszálakat, 

hogy ízelítőt adjunk olvasóinknak abból, 

hogyan érdemes gondolkodva olvasni a 

magyar sajtót. Fáradságos? Igen. Megéri? 

Akinek fontos, hogy ne vezessék az or-

ránál, és képes legyen önálló véleményt 

formálni, annak igen. 

A hamisítvány hamisítványa

A manipuláció szándéka – különösen 

háború és választások idején – a tájékoz-

tatásnak olyan hordaléka lett a szemben-

álló felek kommunikációjában, amelyet 

nem egyszerű kezelni. Érdemes erről 

olvasni a tényellenőrzéssel foglalkozó 

újonnan létrehozott lakmusz.hu-n, amely 

fontosnak tartja munkamódszere átlátha-

tóságát. Nem híroldal, hanem a hírek hi-

telességében eligazodást kínáló site. Már-

cius 18-i bejegyzésében például egy olyan 

kommunikációs duplacsavart elemez, 

amelynek célja végképp összezavarni a 

közvéleményt: „Az orosz–ukrán háborút 

nemcsak fegyverekkel vívják, hanem 

kiterjedt dezinformációs kampány is zajlik 

az ukránok ellen – ez most egy újabb 

szintre lépett a ProPublica (a lakmusz.hu-

hoz hasonló amerikai lap) szerint: Hamis 

tényellenőrző cikkekkel terjesztenek álhí-

reket az ukrajnai háborúról.” Ez egy olyan 

új típusú lejáratókampány, amelyben 

oroszbarát propagandisták az ukránok 

helyett gyártanak álhíreket, majd ezekről 

a hazugságokról úgymond „lerántják a 

leplet”. A cél: lejáratni az ukrán ellenállást 

és jobb színben feltüntetni az orosz invá-

ziót – de legalábbis elhitetni, hogy mind-

kettő hazudik. Az ilyen „leleplezéseket” 

aztán az oroszok közzé teszik a közösségi 

médiában, valamint az állami tévékben is. 

Csoda-e, ha sokan azt mondják Oroszor-

szágban, hogy inkább nem akarnak tudni 

semmiről? A gondolkodó ember arról 

ismerszik meg, hogy nem akar sötétség-

ben, megvezetve élni. Segít-e ma a józan 

ész? Igen, de csak ha nem dőlünk be az 

első kínálkozó magyarázatnak. 

Az érdi kisgömböc

Vagy nézzük ezt: a Fidesz érdi lapjának 

Facebook-oldalán olvasható bejegyzés 

szerint „végre az országos média is fog-

lalkozik azzal, hogyan csalták el a 2019-es 

érdi választást Bajnaiék és Csőzikék”.  

Az érdi kisgömböcöt az index.hu március 

21-i cikke gurította el. A tényfeltárónak ál-

cázott íráson viszonylag egyszerű átlátni. 

Három, 2019 végén, illetve 2020 január 

elején megjelent cikkre hivatkozik, amely-

ből kettő az átlátszó.hu-n jelent meg, egy 

a magyarnemzet.hu-n – újnak tehát nem 

új –, valamint az index „birtokába került 

dokumentumokra”. Az Átlátszó 2019 de-

cemberében „Így verte meg az ellenzék 

a kormányoldalt az októberi választások 

Facebook-kampányában” címmel közölt 

cikket. Ebben azt elemzi, hogy az őszi 

önkormányzati választásokat megelő-

zően az ellenzék sokkal többet költött 

FB-kampányra, mint a kormányoldal, és 

minden szereplő közül a legtöbbet az 

ellenzéki kampányra létrehozott ezale-

nyeg.hu és különböző helyi mutációi 

költötték a Facebookon. Később arról is 

írt, hogy a „hadművelet” legfontosabb 

részfeladata az volt, hogy megcélozza 

a facebookos hirdetések célcsoportjait, 

és eljuttassa hozzájuk a hirdetéseket. A 

feladatot a Datadat cégcsoport végezte 

el, „amelyet a 2002–2010 között regnáló 

szocialista kormányok prominens kép-

viselői hoztak létre”. A magyarnemzet.

hu cikkének („Választói adatbázisokat 

épít a Gyurcsány–Bajnai-hátország”) fő 

állítása az, hogy a Datadat cégcsoport 

által jegyzett tudatosan épített kampány 

„jelentősen hozzájárulhatott a Demokra-

tikus Koalíció megerősödéséhez a tavalyi 

európai parlamenti és önkormányzati vá-

lasztáson. A siker kulcsa a legkorszerűbb 

kampányeszközök alkalmazása és ezzel 

szoros összefüggésben olyan választói 

adatbázis, amelyet Gyurcsány és Bajnai 

bizalmasai kezelnek.” A sztori nem szólt 

nagyot, két év után azonban most vissza-

tért az új Indexen, titkos összeesküvést 

sejtetve. Hosszas szövegelemzésre nincs 

módunk itt, de az megállapítható, hogy 

a lap által idézett párbeszédek új infor-

mációértéke csekély: Gyurcsány Ferenc 

korábbi kabinetfőnöke, a Bajnai-kormány 

titkosszolgálatokat irányító minisztere 

elismeri, hogy ők segítették győzelemhez 

az ellenzéket egyes körzetekben. A kam-

pányt irányító vezetők arról beszélnek, 

hogy olyan rendszert építenek, amely 

„felismeri azokat a szavazókat, akik 

hajlandóak egy lépéssel közelebb lépni a 

kampányodhoz”. 

Aki szokott közösségi médiát hasz-

nálni, az naponta megfigyelheti ennek a 

jelenségnek az üzleti működési modelljét: 

ha esővízgyűjtő edényt keresel a neten, 

hamarosan ilyen edények jelennek meg 

FB-profilod reklámfelületein. Aki nincs 

annak tudatában, hogy bejegyzéseivel, 

megosztásaival hajszálpontosan leírható 

a „profilja”, az még nem összeesküvés 

áldozata, csupán nem tudja, hol él.

Az érdi olvasók számára az igazán 

izgalmas ebben az, hogyan gondolta 

mindezt tovább az érdi Fidesz lapja, erre 

a cikkekre alapozott bejegyzésében, és 

kreált belőle „választási csalást”, azt állít-

va, hogy „Csőzikék” el akarják „Bősznek 

csalni” a mostani választást. 

Keseredjünk-e el, és töröljük-e ma-

gunkat a nyilvánosság minden fóru-

máról, vagy inkább használjuk ésszel 

a nyilvánosságot? Én inkább ez utóbbi 

ajánlanám. Vegyük észre azt is, mennyire 

fontosak vagyunk, hiszen különböző 

erők rengeteg pénzt elköltenek arra, 

hogy befolyásoljanak minket. Ebből is 

látszik, hogy mégis csak mi vagyunk a 

hatalom legfőbb forrásai: a mi egyetlen 

nyomorult kis szavazatunk is számít. 

Mi vagyunk a nép, az istenadta nép. Ha 

sokan vagyunk és együttműködünk, az 

lesz, amit akarunk.

JEGYZET

Hír, dezinformáció, 
propaganda

Mihalicz Csilla

A Víz Koalíció azért szorgalmaz – pártállás 

nélkül – tiszta vizet a poharakba, mert a 

hazai hálózatból származó víz 86 száza-

léka egészségügyi kockázatot jelent, 50 

százaléka pedig súlyosan veszélyes. A 

rezsicsökkentés bevezetése óta szitává 

válik a magyar vízcsőhálózat, ugyanis 

a nyolc éve központilag befagyasztott 

árak miatt nincs pénz a hazai csőrendszer 

rekonstrukciójára. Emiatt a vezetékes 

hálózatok vize egyre több helyen gusz-

tustalanul sárga és rozsdás. 

A politikai célú rezsicsökkentéssel 

ugyanis befagyasztották a víz- és csa-

tornadíjakat, ám a vízszolgáltató cégek 

költségei folyamatosan nőnek, ezért nem 

jut pénz a hálózat karbantartására.

Az ágazatot ellehetetleníti, hogy az 

ivóvíz áfatartama is 27 százalékos, vagyis 

luxuscikknek minősül, pedig alapvető 

élelmiszer. Ezen túl 2013 óta jelentős köz-

műadó is sújtja az ágazatot, de ezekből 

a bevételekből a vízhálózat tényleges 

karbantartását végző önkormányza-

tok, magánszolgáltatók egy fillért sem 

kapnak. Csak az állami cégek jutnak a 

központi forrásokhoz, a kistelepülések 

vízszolgáltatói egy fillért sem kapnak; 

ezért ezek a cégek kényszerűen hanya-

golják el a csőhálózat felújítását. Hazánk 

vízműhálózatának közel 80 százalékát 

kivéreztetett, önkormányzati tulajdonú 

szolgáltatók tartják karban. Ez komoly 

veszély. Az egyik faluban mesélik, hogy 

akad olyan 1,5 méteres csődarab, amit 

már 5 alkalommal javítottak meg, vagyis 

legalább ötször feltörték az utcán a be-

tont, majd ismét leaszfaltozták az utat. 

Korábban azt is megírtuk, hogy a re-

zsicsökkentés bevezetése előtt évente 

átlagosan 43 km vízcsövet cseréltek ki a 

fővárosban. Ám ez a szám ma mindössze 

13-14 km. Ezért is nőtt meg ugrásszerűen 

a csőtörések száma Magyarországon. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Vigyázat, az ivóvíz fogyasztása veszélyeket rejt!
A rezsicsökkentés hatása a vízminőségre
Tiszta vizet kell önteni a po-

harakba! A víz világnapján ezt 

szorgalmazták a hazai telepü-

léseken létrejött Víz Koalíció 

tagjai.

N
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(Folytatás a 3. oldalról)

Megdöbbentő, hogy az elmaradt 

rekonstrukciók, a csövek rozsdásodása, 

valamint a korszerűtlen azbeszt- és ce-

mentcsövek miatt a víz egy része egysze-

rűen eltűnik a talajban. Nem ritka, hogy 

a vízveszteség, vagy ha jobban tetszik: a 

pazarlás eléri az ivóvíz 30-40 százalékát. 

Eközben pedig a mai napig vannak olyan 

belterületek, ahol nincs vezetékes ivóvíz. 

Ezeken a helyeken vödörben viszik haza a 

vizet, de a hatóság időnként elzárja a ku-

takat, s a lakosság a kánikulában napokig 

ivóvíz nélkül él.  

A hazai Víz Koalíció alapítói Gyál, Vecsés 

és Pomáz civil lakói, akik a veszélyhelyzet-

re már többször felhívták a kormányzat 

figyelmét. A pártoktól független szer-

vezethez elsősorban azért csatlakoznak 

az önkormányzatok, mert folyamatosan 

szembesülnek a finanszírozás hiányossá-

gainak következményeivel. Az elörege-

dett csövek ma már mindenütt naponta, 

hetente törnek, a hibák kijavítására nincs 

elég pénz, ezért gyakori az is, hogy a 

háztartások egész napokra vezetékes 

víz nélkül maradnak, a tiszta víz pedig az 

utcán folyik el. 

A kormányzat úgy kívánja a csőhálózat 

romlását megállítani, hogy közben álla-

mosítaná a ma még az önkormányzatok 

tulajdonában lévő ivóvíz-szolgáltatást. 

Ez ellen elsőként a somogyi Tab fideszes 

polgármestere tiltakozott. A TÖOSZ el-

nöke is úgy látja, hogy a rezsicsökkentés 

bevezetése után hét évvel csak növelné a 

bajt, ha állami tulajdonba kényszerítenék 

a szolgáltatást. Az ivóvíz-szolgáltatás 

„helyi közügy”, a gödöllői polgármester, 

Gémesi György szerint az önkormányza-

tok – az üzemeltetési számok alapján – 

jobb tulajdonosok, mint az állam, de a víz 

ára nem fedezi a szolgáltatás költségeit. 

Tehát a rezsicsökkentés miatt a 40 vízköz-

mű cég egyharmada a csőd szélén van, az 

örökölt adottságok miatt a falusi szolgál-

tatók ugyancsak fizetésképtelenek. Pedig 

ezek még így is hatékonyabbak, mint az 

állami cégek. 

Államosítás helyett a megoldás inkább 

az lenne, ha az önkormányzati cégek – 

csakúgy, mint az állami szolgáltatók – a 

rezsicsökkentés veszteségeinek pótlására 

legalább 60 milliárd forintnyi állami tá-

mogatást kapnának. Ha ez nem történik 

meg, akkor az ivóvíz minősége, sajnos to-

vább romlik Magyarországon. Egyébként 

a rezsicsökkentés pótlására a napokban 

a Magyar Villamos Művek 200 milliárdos 

állami támogatást kapott. További száz-

milliárdokba kerül az állam által fizetett 

gázkompenzáció, illetve 80 milliárd a sze-

métdíj-támogatás. Gémesi szerint ez az 

ára, ha a kormány befagyasztja az árakat. 

Valakinek fizetnie kell. 

Egy új kormány ezt a helyzetet is más-

ként kezelné, hiszen az ivóvíz minőségé-

ről gondoskodni kell, ugyanis ez alapszol-

gáltatásnak minősül. A helyzet javítására 

születtek tervek az ellenzéki műhelyek-

ben, de Gémesi György szerint a választás 

után először meg kell nézni a kasszát, 

hogy az ivóvízzel kapcsolatos végleges 

felújítási terveket meghozhassák. 

helyben.hu

Az ÉTV szolgáltatási területén átlagosan 
napi egy csőtörés van. Az elavult csö-
vek cseréjét évről évre közösen kellene 
tervezni a tulajdonos önkormányzatnak 
és a szolgáltatónak, de az anyagi források 
egyre jobban elapadnak, ellehetetlenítve 
ezt a munkát. Az utóbbi esztendőkben 
évente átlagosan 30-40 millió forintot 
tudtak csőcserékre fordítani Érden, ami (a 
jellemzően kisebb, 100 milliméter átmé-
rőjű csőkategóriában vizsgálva) kevesebb 
mint 1 kilométer gerincvezeték cseréjére 
elegendő. Elmondható, hogy a jelenlegi 
felújítási források gyakorlatilag „tűzol-
tásra”, azaz a legrosszabb csőszakaszok 

cseréjére mennek el. Nagyobb lélegzetű 
felújítás 2013-ban volt Érden: a város az 
ÉTV szakmai segítségét igénybe véve 
pályázott és nyert el 1,5 milliárd forintot a 
Svájci Alap pályázatán az ivóvízrendszer 
korszerűsítésére. Ebből az összegből 600 
milliméteres, illetve 100-200 milliméteres 
fő-, illetve gerincvezetéket rekonstruáltak, 
megújították az üzemirányítási rendszert, 
és lecseréltek bizonyos berendezéseket. 
A projekt érezhető hatása, hogy az érintett 
szakaszokon nullára csökkent a csőtörések, 
üzemzavarok száma. Csakhogy 2013 óta 
nem volt lehetőség az elavult csőszakaszok 
nagyobb mértékű cseréjére.

MINDEN NAPRA EGY CSŐTÖRÉS ÉRDEN

Napjainkban nagyon sok hulladék kelet-

kezik a háztartásokban. Ma Magyarorszá-

gon egy fő egy év alatt 470 kg hulladékot 

„termel”, miközben az Európai Unió 

ajánlása 300 kg/év/fő. Nagyon fontos, 

hogy csökkentsük a szeméttelepekre 

kerülő hulladék mennyiségét. A vásárlói 

szokások megváltoztatása mellett a hul-

ladék csökkentésének hatékony módja 

a szelektív hulladékgyűjtés. Ennek a fon-

tosságára hívta fel a figyelmet az Érd és 

Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 

(ÉTH) március 23-án, amikor beengedte 

az érdi iskolásokat a telephelyére, a Sas 

utcába. 

Több mint ötéves múltra tekint vissza 

Érden a szelektív hulladékgyűjtés. A kék 

és sárga fedeles kukákat 2016 februárjá-

ban kezdte osztani az ÉTH, a szelektálás 

mikéntjére vonatkozó tájékoztatóval 

együtt. Bár a lakosság többsége rend-

szeresen használja azóta az edényeket, 

sokan még mindig nincsenek tisztában 

azzal, milyen hulladék kerülhet a gyűjtők-

be. Triviálisnak tűnhet, mégis fontos volt 

a gyerekeknek is leszögezni, hogy hiába 

gyűjtjük szelektíven a hulladékot, ha egy 

része nem a megfelelő tárolóban köt ki, 

ezért egy kis figyelem sokat segít. 

Megmutatták, hogy a szelektíven 

gyűjtött műanyagot frakciókra bontják 

az ÉTH-nál, és az így leválogatott bálá-

kat egy cég elszállítja, és a PET-palackot 

újrahasznosítja.

Az ÉTH-nál szétválogatják a beérkező 

papírhulladékot is, hiszen olyan csomago-

lási anyag is van közte, ami nem csupán 

papír (például a tejesdoboz, amelynek 

fala hat rétegből áll, és van benne papír, 

több réteg műanyag és alumínium is, 

még akkor is, ha a kék fedelű kukában 

gyűjtjük).

Az üveghulladék szinte 100%-ban újra-

hasznosítható, emellett minősége is szin-

te azonos az új üvegekével, a folyamat 

során pedig energiát is megtakarítanak. A 

fémhulladékot fajtánként válogatják szét. 

A nagy sikerre való tekintettel az ÉTH 

azt tervezi, hogy minden évben szervez 

majd nyílt napot. 

Közösségi oldalán Csőzik László polgár-

mester is beszámolt az eseményről:

„Megragadtam az alkalmat az önkor-

mányzati hulladékgazdálkodó nyílt nap-

ján, hogy a Sas utcai udvarukra érkező 

kisdiákokat a szemétfeldolgozás ügyében 

edukáljam. Hát kérem, mellé fogtam! 

Mert szinte mindent tudtak. Hogy mi tör-

ténik a szelektív hulladékkal onnan, hogy 

külön kukába gyűjtjük egészen odáig, 

hogy az ÉTH telephelyén a szalagon szét-

válogatják, majd újrahasznosítják.

Nagyrészt azt is tudták, mit lehet 

újrahasznosítani, vagy hogy mi zajlik a 

komposztálóban, hogyan lesz a lenyírt fű-

ből virágföld. Rá kellett jönnöm, hogy én 

a fasorban sem vagyok hozzájuk képest. 

Mondjuk helyzeti előnyben voltak, hiszen 

az egyikük kertész, a másikuk környezet-

védő szeretne lenni. 

Meg kell mondanom, a nyílt nap nekem 

is bejött. Rendezett volt az udvar, mi 

több, tiszta volt! Egy szemétfeldolgozó 

udvaráról beszélünk! Emlékszem, hogy 

nézett ki, amikor nem sokkal a 2019-es 

választás után kezdő polgármesterként 

oda látogattam: borzalmas állapotok 

uralkodtak.

Az ÉTH dolgozói külön kuckót tartanak 

fenn a macskáknak, akiknek különleges 

bánásmódban van részük.”

erdmost.hu

A szemét útja
Nyílt nap az ÉTH Sas utcai telephelyén

Iskolásoknak mutatták meg Érden, 

hogyan működik egy hulladékudvar. 

Az ÉTH a Sas utcai telephelyet meg-

nyitotta egy napra, hogy szemlél-

tessék a szemét útját. A prevenciós 

jellegű találkozón azt vázolták fel a 

fiataloknak, mi történik azután, hogy 

szelektíven leválogatták a szemetet.
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Csőzik László polgármester a Face-

bookon videós bejegyzésben számolt 

be arról, hogy egy ideje nincs a város 

hatáskörében a bírságolás jogköre – már 

a kormányhivatal az illetékes, nem az ön-

kormányzat –, ennek ellenére nem adták 

fel, a város küzd az illegális szemetelők 

ellen. 

„Nemcsak elvitetjük ezeket a hulladék- 

és lomhegyeket – az önkormányzat pén-

zén –, megtisztítjuk a partot, erdőket, 

parkokat, de igyekszünk fülön csípni 

az elkövetőket is. Nem is olyan rég a 

Fundoklián volt egy tettenérés: a város-

rendészek visszapakoltatták a ledobott 

szemetet a bűnösök furgonjára. De ma-

gam is tanúja voltam egy ilyen esetnek: 

a mezőőrrel voltunk éppen terepbejárá-

son, amikor felfigyeltünk egy bandára. 

A nyomukba eredtünk, ők kiszúrtak 

és eliszkoltak, de még fel tudtuk írni a 

rendszámot: jelentettük, mire kiderült, 

hogy egy budapesti cégé volt az autó. 

Idáig eljöttek, hogy elszórhassák a hul-

ladékukat. Persze ment nekik a bírság. 

Mondanom sem kell, az ilyen helyekről, 

mint a közel 200 méter magasan lévő 

Sánc-hegyi kilátóról, ahova még rendes 

út sem vezet, nemcsak nehéz, hanem 

sokba is került elszállítani a szemetet, de 

most visszaadtuk a helyet a turistáknak, 

a pihenni vágyó érdieknek.”

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

Az érdi Dunakanyarról 

szóló korábbi cikkün-

ket a QR-kód leolvasá-

sával érheti el.

A polgármester közölte, a tavaly megkez-

dett, idén folytatott aszfaltozási program 

keretében – amely ebben a ciklusban a 

második, hiszen 2020-ban is volt már egy 

kör – most tavasszal még bizonyosan sor 

kerül a Liliom, a Péter, a Citromfa, az Or-

vos, a Narancsfa és Nyírfa utca burkolásá-

ra. Továbbá már elkészült a Martinovics, a 

Dévai, a Szigetvári és a Murányi is. 

A polgármester posztjában türelemre 

inti az érdi polgárokat. „Minden, az utcá-

ja, környezete iránt aggódó érditől türel-

met szeretnék kérni. Naponta több tucat 

kérdést kapok Önöktől, hogy ez vagy az 

az utca mikor kerül sorra. Szinte az ösz-

szes utcából kaptam legalább 2-3 kérdést. 

Tudom, hogy ezek a felvetések jogosak, 

még legalább 400 földút, murvás utca 

van a városunkban, de sajnos nincs annyi 

forrásunk, hogy mindet egyszerre leasz-

faltozzuk. Nem világos még, hogy az idei 

takaró meddig ér, meddig nyújtózkodha-

tunk, hiszen év közben derül ki, mennyi 

működési támogatást ítél meg Érdnek a 

kormány. Hogy egyáltalán kapunk-e plusz 

pénzt. Azt sem tudjuk még, mikor és 

mekkora összegű kompenzációt kapunk 

a kieső iparűzési adóra, és hogy mi lesz 

április 3-a után (pl. visszaadja-e az új kor-

mány a gépjárműadót a településeknek). 

Nagy valószínűséggel a mostani kör után 

is folytatjuk az aszfaltozási programot, 

sok-sok utcával készülünk. Olyanokkal 

nyilván, amelyeket nagyon sokan kértek, 

de jelzem, egyhamar biztos nem lesz elég 

pénzünk minden igényt kielégíteni. Az 

aszfaltozások folytatása a legfontosabb 

célunk, de elsősorban nem rajtunk múlik. 

Ami viszont rajtunk múlik, azt megtesz-

szük, hiszen minden szabad érdi forrást 

erre fordítunk.”

erdmost.hu

Hamarosan aszfaltozzák 
a Badacsonyi utcát
Rövid időn belül szilárd burkolatot kap a Vincellér városrészben 

található igencsak kátyús utca. A hírt Csőzik László polgármes-

ter jelentette be hivatalos Facebook-oldalán. Tavaly, az első 

ütemben a Tárnoki út–Leányka szakasz készült el.

A részleteket Lukács László, 

Tárnok polgármestere osztot-

ta meg közösségi oldalán.

Mint írja, a Vadlúd utcai körforgalom 

munkálatainak előkészülete folyamat-

ban van. A kivitelezővel a generálszer-

ződést aláírták. A tervek szerint lámpás 

irányítással fogják segíteni a közlekedést 

az építkezés idején. Dugók biztosan lesz-

nek, ezért mindenkit arra kérnek, hogy 

lehetőség szerint válasszanak alternatív 

útvonalat erre az időszakra. A legna-

gyobb lezárásokat a nyári időszakra 

tervezik a kivitelezők, amikor a forgalom 

vélhetően jelentősen kisebb lesz. Az ÉTH 

vezetése már jelezte, hogy a Pusztazá-

mori lerakóhoz a Sóskúti út elvesztése 

miatt az alternatív út a Halász József 

utcán vezet, ezért a Dózsa György út és 

a Halász utca lakóitól előre is türelmet 

kérnek az esetenként megnövekedő 

forgalom miatt.

erdmost.hu

Indul a Vadlúd utcai  
körforgalom építkezése

Több mint 61 000 facsemetét 

ültetett el az érdi Beliczay-szi-

geten a Pilisi Parkerdő. A Pilisi 

Parkerdő a fenntartható, ter-

mészetközeli erdőgazdálkodás 

keretében és az erdők teljes 

körű ökoszisztéma-szolgálta-

tásainak biztosítására jelentős 

fafajcserét hajtott végre a 

Beliczay-sziget erdeiben.

A jelenleg közel 10 hektárt érintő be-

avatkozás az első lépése annak a fo-

lyamatnak, amellyel az eddig alacsony 

biodiverzitású – mindössze két fafajból 

álló –, ökológiai szempontból sérülékeny 

állományt változatos fafajokból álló, a klí-

maváltozás negatív hatásainak ellenálló, 

stabil ökoszisztémájú, elegyes, puhafás 

ligeterdők váltják fel.

A Beliczay-szigeten lévő, 67 hektárt 

kitevő erdők zöme nemesnyár. Az erede-

tileg gazdasági céllal ültetett, egykorú és 

azonos génkészletű faegyedek jellemző-

je a rövidebb élettartam és a környezeti 

hatásokkal szembeni gyenge ellenálló 

képesség, a területen egyre több a 

pusztuló fa.

A Pilisi Parkerdő a fenntartható, termé-

szetközeli erdőgazdálkodás keretében 

és az erdők teljes körű ökoszisztéma-

szolgáltatásainak biztosítására jelentős 

fafajcserét hajtott végre a Beliczay-sziget 

erdeiben. A 2021 nyarán megkezdődött, 

a természetvédelmi szakemberekkel 

együttműködésben ütemezett, közel  

10 hektárra kiterjedő beavatkozás újabb 

lépés az erdők természetességének és 

táji léptékű biodiverzitásának javítása 

érdekében.

Az állománycsere célja, hogy a korábbi 

egykorú, alacsony biodiverzitású – min-

dössze két fafajból álló –, ezért ökológiai 

szempontból sérülékeny faültetvény 

helyén változatos fafajokból álló, a klí-

maváltozás negatív hatásainak ellenálló, 

stabil ökoszisztémájú, elegyes, puhafás 

ligeterdők jöjjenek létre, amelyek az 

itteni termőhelyen szakszerű erdészeti 

beavatkozás nélkül csak évszázadok alatt 

alakulhatnának ki. Mivel a meglévő állo-

mány természetes felújítására nem volt 

lehetőség, a romló egészségi állapotú 

állományt, és az időközben megjelent, 

idegenhonos és agresszíven terjeszkedő 

zöld juhart el kellett távolítani.

A most befejeződött munkálatok során 

a korábbi állomány helyébe 10 000 db 

fehérnyár, 34 000 db szürkenyár, 2000 

db vénic- és 3300 db mezei szil, 12 000 

db korai juhar és 10 000 db mézgás éger 

csemetét ültettek el a Pilisi Parkerdő 

szakemberei. Mindezeket kiegészíti – 

tekintettel az igen magas látogatottságra 

– a városi parkokban is jellemző fafajként 

– több ezer platánfa is.

parkerdo.hu

Megújuló erdők 
a Beliczay-szigeten

Elvitték a szemetet  
az érdi Dunakanyarból
A gyönyörű panorámát nyújtó területet az önkormányzat saját 

költségén megtisztította, és szeretné kideríteni, ki az, aki a Sas 

utca helyett, az érdi Dunakanyarhoz hordja a szemetet.
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A polgármester emlékeztetett, bár a 

közösségi médiában folyamatosan aktív 

a városvezetés, és számos fórumot is 

tartottak, hogy monitorozzák a lakosság 

véleményét, a mostani azonban egy kész, 

kidolgozott projekt. „Arról szól, hogy rep-

rezentatív módszerekkel választjuk ki azt 

az ötven érdi állampolgárt, akikkel a nyár 

folyamán végigvesszük a város ügyeit, 

legfontosabb kérdéseit.”

„A kiindulópont, hogy felelős döntést 

akkor lehet hozni, ha kellően nagy számú 

információ birtokában van az ember, tehát 

tudja, meddig nyújtózkodhat, meddig 

ér a takarója” – húzta alá Csőzik László, 

megjegyezve, a projektről tízezer levelet 

küldenek ki az érdi lakosoknak.

A városvezető beszélt a várost érintő 

problémákról is, melyek közül kiemelte az 

Érdre (és az agglomerációba) nagy szám-

ban kiköltözőket, hiszen a folyamatosan 

növekedő népesség miatt a városkép és 

az életminőség is folyamatosan változik, 

és már többen is feltették a kérdést: Érd 

megtelt?

„Vajon milyen lesz Érd tíz év múlva? 

Milyen lesz a város, amit fenntarthatóvá 

kell tennünk? Amit szeretnénk kertvárosi 

karakterűnek megőrizni, szeretnénk mi-

nél zöldebbnek tudni” – fogalmazott.

A polgármester a megoldandó fel-

adatok között említette az alközpontok 

fejlesztését, egy igazi városközpont létre-

hozását, a lakóutcák, parkok helyzetét, az 

aszfaltozás minőségét, ütemét, a város 

ipari fejlesztését.

A Közösségi Gyűlés kezdeményezés 

Budapest és Miskolc után érkezett Érdre. 

Csőzik László elmondta, beszélt a miskol-

ci polgármesterrel, Veres Pállal, aki azt 

mondta az érdi városvezetőnek, minden-

képp vágjanak bele, mert Miskolcon is jól 

sikerült.

Dr. Bördős Éva, a DemNet–Demokra-

tikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány 

igazgatója a Közösségi Gyűlés projekt-

tel kapcsolatban elmondta, azt látják, 

nagyon fontos a polgárok és a döntésho-

zók közötti párbeszéd, hiszen ez hosszú 

távon a demokrácia minőségét is javítja, 

új alapokra helyezi.

Kitért arra, hogy a projekt használa-

tával a társadalmat mélyen megosztó 

kérdésekre is választ lehet kapni, hiszen 

ebben a formátumban véletlenszerűen 

kiválasztott, de bizonyos demográfi-

ai jellemzők alapján gyűlik össze egy 

reprezentatív csoport, így az egész város 

képviselve lesz.

Az igazgató elmondta azt is, a Közössé-

gi Gyűlés eredménye egy javaslatcsomag 

lesz, és az érdiek véleményét a lehető 

legjobban beépítik a város fejlesztésébe.

Csőzik László megemlítette, olyan 

dilemmákra várják a választ, mint például 

az érdi ipar fejlesztése, a városba özönlő új 

lakosok, a szűkös költségvetés prioritásai, 

a sportfinanszírozás vagy az utak fejleszté-

se. A Közösségi Gyűléssel amúgy párhuza-

mosan fut a Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégia megalkotása, amely szükséges 

ahhoz, hogy a város le tudja hívni az 

Európai Uniós pénzeket. A városvezető 

megjegyezte, terveik szerint a Közösségi 

Gyűlés tapasztalatait a Városfejlesztési 

Stratégiában is felhasználják.

„Most ti jöttök, mert holnaptól Érd 

rólatok szól!” – zárta tájékoztatóját Csőzik 

László.

erdmost.hu

Mondja meg Ön,  
milyen irányba fejlődjön Érd
Dr. Csőzik László polgár-

mester és dr. Bördős Éva, a 

DemNet–Demokratikus Jo-

gok Fejlesztéséért Alapítvány 

igazgatója tartott közös sajtó-

tájékoztatót a Polgárok Házá-

ban arról a Közösségi Gyűlés 

nevet viselő kezdeményezés-

ről, melynek lényege, hogy az 

állampolgárok is kifejthetik öt-

leteiket, javaslataikat, milyen 

irányba fejlődjön a település.

Ez az első igazi tavaszi délelőtt. Már fél 

tízkor olyan meleg van, hogy a gyerekek 

vékony pulóverben szaladgálhatnak a 

Szociális Gondozó Központ udvarán. Elke-

rített, biztonságos kertrész ez kis játszó-

térrel – a családok átmeneti otthonához 

tartozik, ahol most Ukrajnából menekült 

gyermekek, szüleik és nagyszüleik élnek. 

Délelőtt lévén csak a legkisebbek vannak 

„itthon”, a nagyok iskolába járnak, kivéve 

azt a családot, ahol nincsenek meg a 

beiratkozáshoz szükséges papírok. Nagy-

papa, nagymama, a fiuk és a menyük, 

valamint a négy gyermek lakik együtt az 

érdi intézményben, az iratokért a nagy-

mama utazott haza Csapra még vasár-

nap; az utat pár nap alatt megjárja. Nem 

is baj, ha otthon tölt egy kis időt, legalább 

látják az arra járók, hogy nem néptelen a 

porta – mondja Jenő, a nagyapa. Csapra 

az utóbbi időben rengetegen menekültek 

Kijev és Harkov környékéről, csak az ő 

településükön több mint hatszáz embert 

szállásoltak el.

A hatalmas közös helyiségben beszél-

getünk. Asztalok, padok, teljes konyhafel-

szerelés, mosó- és szárítógép, telepakolt 

hűtőszekrény, gyerekjátékok. Minden 

megvan, ami kellemesebbé és köny-

nyebbé teheti a mindennapokat, kapnak 

segítséget, figyelmet a nap huszonnégy 

órájában, amiért ők nagyon hálásak. Ezt 

többször el is mondják a beszélgetés 

alatt, de mégis idegenben vannak, ez 

nem az otthonuk, és sejtelmük sincs, mit 

hoz a jövendő, mire térnek haza, ha haza-

térnek egyáltalán.

Mindent otthon hagytunk

„Mindent otthon hagytunk, amiért annyit 

küzdöttünk” – mondja halkan Jenő fiatal 

menye. Huszonnyolc éves, négy gyereke 

van, ő gyárban, szalag mellett dolgozott, 

Átmenetben
Háború. Hallgatom az Érdre került kárpátaljai menekültek 

történeteit, és feltűnik, mennyire kerülik ezt a szót, inkább kö-

rülírják, vagy csak utalnak rá. „Majd ha vége lesz” – mondják. 

„Akkor hazatérhetünk. Ha lesz még hova.” Riport a Szociális 

Gondozó Központban elszállásolt ukrajnai menekültekről.  
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irányította és segítette a többiek mun-

káját. Férje, apósa évek óta Magyaror-

szágon dolgozik, mikor kitört a háború, 

hirtelen elhatározással úgy döntöttek, 

jöjjön át az egész család. „A férjem azt 

mondta, ha nem jövök át a gyerekekkel, 

hát ő jön haza. Ezt meg nem szerettem 

volna. Nekiindultam hát a négy gyerekkel. 

Borzalmas volt az út, a határnál hatalmas 

tömeg” – emlékszik vissza a fiatal édes-

anya. „Még össze is verekedtek” – teszi 

hozzá az egyik kisfiú. 

A gyerekek rajzolnak, az anyuka tesz-

vesz, az apósa pedig mesél. Mesél arról, 

hogyan éltek eddig Csapon, és milyen 

terveik vannak. 

Csap Záhonnyal szemben fekszik, a ha-

tár túloldalán. A munkalehetőség kevés, 

ezért a férfiak Magyarországon vállalnak 

különféle munkákat a mezőgazdaság-

ban és az építőiparban, és amikor lehet, 

hazamennek hétvégére. Vagyis hogy 

hazamentek. Mert a háború óta nem 

járhatnak haza. „Mindent, amink van, a 

magyarországi munkákból gyűjtöttük 

össze. Van földünk, traktorunk, gazdál-

kodunk. Mikor jött ez a szörnyűség, nem 

mertük otthon hagyni az asszonyokat 

a gyerekekkel, ha pedig mi is hazame-

gyünk, nem jöhetünk vissza. Itt van hát az 

egész család. Nagyon szeretnék valami ál-

landó munkát találni Magyarországon. Az 

a terv, hogy a menyem is elhelyezkedik, 

és így a fiammal együtt – akinek most is 

van munkája – már hárman dolgoznánk, 

a feleségem pedig vigyázna a gyerekek-

re. Otthon is így volt: mikor a legkisebb 

unokám pár hónapos volt, a menyem 

már visszament dolgozni. Ha pedig vége 

a háborúnak, szeretnénk hazatérni – ha 

lesz egyáltalán hova. Ha nem, akkor itt, 

Magyarországon telepednénk meg, ott, 

ahol van munkalehetőség, a nagyvárosok 

környékén” – mondja Jenő. A legideáli-

sabb az lenne számára, ha találna olyan 

munkát, ahol szállást is adnak, nemcsak 

neki, hanem az egész családnak. 

Az ötvenöt éves férfi beszél ukránul és 

oroszul is, ő tolmácsol azoknak az otthon-

ban, akik nem tudnak magyarul. Nekem is 

segít, amikor megkérem: pár szót váltok 

egy ukrán hölggyel, megkérdezem, nem 

zavarja-e, ha fotót készítünk az újságnak. 

Mosolyogva int nemet.

A nélkülözőknek nem jár?

 A többiek sem tiltakoznak, inkább há-

lásak az érdeklődésért, és készségesen 

mesélnek magukról, az életükről. Mint 

például Márta, aki most lesz hatvanöt 

éves, és azért jött át Magyarországra, 

hogy valami munkát találjon, és a haza-

küldött pénzzel segítse a gyerekeit, főleg 

a lányát, aki együl maradt Kárpátalján az 

unokákkal, megélhetése pedig nincs. „A 

háború előtt még csak-csak akadt munka, 

meg tudtunk valahogy élni, a lányom is 

eljárt takarítani, de most megszűnt min-

den, a boltok üresek, nagy a nélkülözés. 

Nagyon kell nekik a segítség. Érkeztek 

nagy kamionok az élelemmel Kárpátal-

jára. A lányom elment, kérte az elnököt, 

hogy a kárpátaljai nélkülözőket, meg akik 

nem tudnak dolgozni, segítsék élelem-

mel. Megkérdezték tőle, hogy a háborús 

részről jött-e, és mikor nemmel válaszolt, 

nem kapott semmit. Nagyon jó lenne, ha 

az öregek, akiknek nincs nyugdíjuk, meg a 

sokgyermekesek kapnának támogatást” 

– mondja Márta. Hangsúlyozza, hogy ő 

nem azért jött, hogy a háború elől mene-

küljön, hanem hogy segítse a távollévő 

családtagjait, akik nélkülöznek.   

Beszélgettem a gondozóközpontban 

olyan édesanyával is – a keresztneve Zoja 

–, akinek tíz gyereke van, köztük olyanok, 

akik már felnőttek, így nem is együtt 

helyezték el őket. Van, akivel a kapcso-

latot sem tudja tartani, van, aki minden-

órás terhes. Mint mondja, a háború előtt 

átjártak Magyarországra dolgozni a határ 

túloldaláról, így volt megélhetésük, ez 

azonban mostanra megszűnt. „Kismaj-

sán a Fornettiben dolgoztam, a legki-

sebb gyereket ott hagytam a huszonkét 

évesre, ő vigyázott rá. Most nem tudunk 

miből élni, minden lehetőség megszűnt, a 

boltok üresek, és mindenki fél, retteg. Öt 

napja vagyunk itt, a férjemmel szerencsé-

re tudom tartani a kapcsolatot. Munkája 

nincs, nélkülöznek otthon, azt meséli” – 

mondja a harminchét éves asszony. „Ha 

vége van a háborúnak, szeretnék haza-

menni. Azért jöttünk át, mert féltünk. A 

kis helységben, ahol élünk, már fogtak 

orosz katonákat” – teszi hozzá Zoja.

Távol Afrikától

Az asztalnál, ahol ülünk, a gyerekek 

teknősbékát készítenek papírból egy 

anyuka segítségével. Ő nem menekült, 

hanem önkéntes, heti két napon pár órát 

foglalkozik a kicsikkel. Neki magának is 

két gyermeke van. „Ma van a víz világ-

napja, hoztam színezőket, halacskát és 

teknősbékát készítünk” – mondja Anita. 

Meséli, milyen nagy örömmel fogadják a 

gyerekek, a második napon már ölelést is 

kapott tőlük. „Hiába vannak itt a szülők 

is, őket lefoglalja a jelenlegi helyzet, 

feszültek, nem tudnak úgy foglalkozni 

velük” – teszi hozzá Anita. 

Átmegyek a másik épületszárnyba, ahol 

nem a családok élnek, hanem menekült 

orvostanhallgatók, akik még csak nem 

is ukránok, hanem afrikaiak, akik Ukraj-

nában tanultak, amikor a háború kitört. 

Bereiné Petrik Mária, az intézmény 

vezetője megmutatja nemcsak a részükre 

berendezett szobákat, a konyhát, a teli 

hűtőszekrényt, hanem azt a pici helyi-

séget is, ahová számítógépet és wifit is 

telepítettek, hogy a diákok addig a pár 

napig, amíg itt tartózkodnak, tudjanak 

tanulni, illetve online vizsgázni. Még arra 

is ügyeltek, hogy az ajtókat háromnyelvű 

(magyar, orosz, angol) felirattal lássák el. 

A fiatalokkal nem találkozom, nincse-

nek az otthonban, vagy ha igen, hát a 

szobáikban tartózkodnak, a közös helyi-

ségek ugyanis üresek. 

Tizenhat orvostanhallgató van jelenleg 

az otthonban, „jönnek, mennek, cseré-

lődnek, van, hogy öt új diák is érkezik. 

Aki tud, az Európán belül továbbmegy” 

– jegyzi meg Marcsi, miközben körbekala-

uzol ezen a szárnyon. Nagy szerencse, 

hogy ilyen hatalmas az épület, hiszen úgy 

tudták elhelyezni az Ukrajnából érkező-

ket, hogy az idősotthon életét ez egyálta-

lán nem zavarja. Ehhez persze a gondo-

zóközpont munkatársainak megfeszített 

munkájára is szükség van. Gondoskodni-

uk kell a papírmunkától és a gyermekek 

beiskolázásától kezdve a helyiségek 

tisztaságán és az ebéd elhozatalán át a 

telepakolt hűtőszekrényekig mindenről.  

Marcsi elmondta, minden reggel le kell 

jelenteniük a rendőrségen, éppen hány 

menekült tartózkodik az intézményük-

ben. Eszerint március 22-én 21 férfi, 15 nő 

és 19 gyermek volt náluk. Minden mene-

kült teljes ellátást kap: meleg ebédet az 

Ételt az Életért Alapítványtól hétközna-

ponként, vasárnap az egyházak segítik 

főtt étellel őket (a téli ételosztás kere-

tében), a hideg élelmet, konzerveket, 

miegymást pedig az érdiek felajánlásaiból 

biztosítják. 

A központban koordinálják a beérkező 

adományokat, és összeállítják az Ukraj-

nába induló érdi segélyszállítmányokat 

is. Ahogy Jenő, Márta és Zoja történeteit 

hallgattam, egyre inkább átéreztem, 

mekkora szükségük van nemcsak itthon, 

hanem odakint is a segítségünkre.   

Ádám Katalin

Nem szeretnénk 

más országban élni. 

Magyar az anya-

nyelvünk, a gyerekek is ma-

gyar iskolába járnak” – teszi 

hozzá. „Mindenütt jó, de 

otthon a legjobb. De sajnos ez 

van, elfogadjuk. Ha muszáj, 

alkalmazkodunk. De hogy 

mondani szoktam a gyerekek-

nek: ki kell tartani, fő a re-

mény, nem kell feladni.”
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Mondhatjuk, hogy egyre nagyobb 

teret kap az autizmus?

Szerintünk, akiknek autista gyerme-

ke van, kevés ez a tér. A kormány 

médiahengere által agyonhergelt, a 

kisebbségek ellen uszított többség 

szerint biztos túl sok. Úgy érzem, ha 

készítenénk egy közvélemény-kuta-

tást, hogy az emberek szerint az au-

tista gyerekek elfogadására, akadály-

mentesítésre van-e inkább szükség, 

vagy lökjük le őket a Tai getoszról, 

akkor a Taigetosz nyerne. Itt Érden is 

nemrég az egyik óvodában a szü-

lők aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy 

kirakjanak egy autista fiút az ovis 

csoportból. Szerencsére meg tudtuk 

akadályozni a dolgot Szűcs Gábor 

alpolgármester és Vincze Beáta óvo-

davezető segítségével, de naponta 

szembesülünk hasonlókkal. Termé-

szetesen van lassú változás az em-

berek autizmusról alkotott képében, 

de ne legyünk naivak: ez a változás 

olyan lassú, hogy a mi gyermekeink 

ebből nem sokat fognak profitálni. 

Az ő gyerekeik már talán többet. A 

századforduló környékére remélem 

sikerül azokat a jogokat nekik is 

kivívni, amit ma csak a neurotipikus 

többség élvez. Lassú folyamat ez, 

olyasmi, mint a női egyenjogúság. 

Mennyire vannak tisztában az em-

berek az autizmus fogalmával?

Semennyire. Még egy, a témában fel-

készültebb, jó szándékú pedagógus 

sem mindig tudja, mit is kéne tennie. 

Az autistákat integráló általános 

iskolák pedagógusai is csak annyit 

tudnak, hogy legyünk toleránsabbak, 

lassabban beszéljünk velük stb. De 

ha történik valami, például a gyerek 

hozzávágja a csizmáját, már szét is 

tárja a kezét, hogy „hát én kedvesen 

szóltam hozzá, nem értem”. Pedig 

mindennek van valami kiváltó oka. 

Mivel minden 16. családban előfor-

dul az autizmus, ezért a sok érintett 

miatt már egyre többen tudják, hogy 

nem betegség. De ez csak akkor 

tudatosul az emberekben, mikor a 

saját környezetükben van érintett, 

mert addig csak az „Esőember” 

edukálja őket. Hiába beszélünk mi is 

rengeteget róla, ha azok hallják csak 

meg a mondanivalónkat, akik amúgy 

is tisztában vannak az autizmussal. A 

felvilágosítást, elfogadást az óvo-

dában, iskolában kellene kezdeni, 

valamint az osztálytársak szüleivel, 

de sem az óvodák, sem az iskolák 

nem partnerek benne. Az oktatás 

romokban van, aminek a legnagyobb 

elszenvedői az ép értelmű autisták, 

akik az integrációban semmilyen 

segítséget, akadálymentesítést nem 

kapnak. Így a perem szélére kény-

szerítik a családokat, és elindul a 

vándorlás, egyik intézményből a má-

sikba, egyik városból a másikba, vagy 

szülők oktatják otthon őket, feladják 

a munkájukat, mert mindenhonnan 

kirekesztik, elüldözik a gyerekeiket, 

megalázzák őket. A Szikrába jár egy 

második osztályos kisfiú, már 16 

intézménybe járt, és most sincs jó 

helyen. Drámai a helyzet Érden is. 

Mik azok a jelek, amelyek minden-

képpen autizmusra utalhatnak?

Az autizmussal élő gyermek problé-

májának lényege a szociális-kognitív 

és kommunikációs készségek fejlődé-

sének zavara, amely a személyiség 

fejlődésének egészét áthatja. A tár-

sas kapcsolatokban például a társak-

tól való elkülönülés vagy szokatlan 

közeledés. Jellemző tulajdonságai az 

egyoldalú interakció a kommuniká-

cióban (beszéd, gesztus, mimika), a 

nyelv szó szerinti értelmezése, furcsa 

tartalma, szokatlan hanghordozása. 

Az érdeklődés, aktivitás és játék 

területén a szokatlan, sztereotip, 

repetitív tevékenységek, hobbik. A 

gondolkodásban, a tanulásban és a 

mindennapi alkalmazkodásban pél-

dául a ragaszkodás az állandósághoz, 

a megszokotthoz, a mozgás terüle-

tén repkedő kézmozgás, lábujjhe-

gyen járás, míg az érzékelés-észlelés 

területén a csökkent fájdalomérzést 

említeném.

Az autizmusnak is vannak fo-

kozatai. Mondana példát a két 

„végletre”?

Az autizmus skálája a mély fogyaté-

kosságtól az ép intellektusú ember 

enyhe szociális készségzavaráig 

terjed. Az autizmus gyakran jár 

együtt értelmi vagy egyéb fogya-

tékossággal, de a zsenik is közülük 

kerülnek ki. Autista híres emberekből 

is fel tudunk sorolni jópárat: Albert 

Einstein, Isaac Newton, Steve Jobs, 

Michelangelo, Anthony Hopkins. 

Hogy ha gyermekként megadjuk a 

nekik szükséges akadálymentesítést, 

elfogadást és teret, akkor a különle-

ges látásmódjuk miatt csak nyerhet 

velük a világ. Nem utolsósorban az 

autisták nem tudnak hazudni, nem 

játszmáznak egymással, ők a rendet 

szeretik és a kiszámíthatóságot. 

Remélhetőleg előbb-utóbb autisták 

fogják vezetni a világot. Ha már nem 

az erősebb diktál, hanem az oko-

sabb, akkor eljön az ő idejük.

Érden és környékén hány au-

tizmussal érintett gyermekről 

tudnak?

A Szikrában jelenleg több mint 300 

gyermekkel foglalkozunk, de több 

mint százan várólistán vannak, mert 

hely hiányában nem tudunk minden-

kinek segíteni, hiszen nemcsak Érd-

ről, hanem a környező települések-

ről, Budapestről is jönnek hozzánk. 

Álmom és vágyam, hogy egy iskolát 

és fejlesztőközpontot tudjunk nekik 

létrehozni. Nagyon előremutató, 

felelős gondolkodásra vallana, ha ez 

Érden valósulna meg.

Létezik olyan, hogy valaki csak 

felnőttkorban kapja meg a diag-

nózist az autizmusáról?

Nagyon sokan csak felnőttkorban 

kapják meg a diagnózist, ami nagy 

könnyebbség az érintettnek, mert 

magyarázatot kap arra, hogy adott 

esetben miért nem voltak barátai, 

miért piszkálták, miért csak 3 féle 

ételt tudott megenni, vagy miért 

nem tudott gombos ruhát viselni, 

vagy éppen miért tudott önmagától 

8 nyelven megtanulni, vagy miért 

volt, hogy első osztályban már má-

sodfokú egyenleteket oldott meg. 

Megkönnyebbül, mert meg tudja 

magát ismerni és fel tudja térképezni 

a saját erősségét, valamint felnőtt-

korban már nem kell mindenhol 

mindenkinek megfelelni. Önmaga 

lehet, és választhat a saját területén 

munkát. A nagy cégek kifejezetten 

szeretnek az Asperger-szindrómá-

sokkal dolgozni, mert megbízhatók, 

precízek és maximalisták. 

Idén is készülnek programmal az 

Autizmus Világnapja alkalmából. 

Milyen újdonságok lesznek?

Április 2-án lesz a Ragyogj kéken, 

sétálj Érden! 14 órától várunk min-

denkit a Főtéren egy fantasztikus, 

figyelemfelhívó eseményre. Prog-

ramjainkat az integráció jegyében 

szerveztük, várunk mindenkit. 16 

órakor teszünk Érd belvárosában 

egy közös sétát, ahol felhívjuk 

a figyelmet az autizmusra, majd 

gyermekkoncert, buborékshow, 

vattacukor várja a gyermekeket. 

Fontos, hogy aki teheti, kék pólóban 

érkezzen. Újdonság, hogy sok orszá-

gosan ismert és elismert autizmusz-

szakértő, író, aktivista látogat el az 

eseményre. Este 20 órakor pedig 1 

órán keresztül kéken világít majd a 

Városháza. Hiszünk Érdben, és hisz-

szük, hogy közösen autizmusbarát 

várost formálhatunk belőle.

Mit lehet tudni az idei táborukról? 

A táborra most gyűjtjük az adomá-

nyokat, de ettől függetlenül már 

szervezzük. Most is ingyenes lesz. 

Ennek, mint az átlagos gyerekeknek 

az Erzsébet-tábor, ingyenesnek kell 

maradnia, mert ők is megérdemlik 

az élményeket. Idén az országban 

6 városban lesz táborunk, mert már 

nagyon messziről is jöttek tavaly, 

például Erdélyből, úgyhogy nyitnunk 

kell az ország más tájai felé, ezért 

idén Érden kívül Baján, Szolnokon, 

Mezőtúron, Komlón és Győrben is 

lesz ingyenes autizmus specifikus 

tábor, tehát Szikra Tábor. 

Szabó Réka Nikoletta

„Hisszük, hogy közösen autizmusbarát 
várost formálhatunk”
Április 2-án tartják az Autizmus Világnapját, ebből az alkalomból a Szikra 
Tehetséggondozó Egyesület ismét megrendezi a „Ragyogj kéken, sétálj 
Érden!” eseményt. Zádori Henriettával, az egyesület elnökével be-
szélgettünk.
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Nagyon sokan 

csak felnőtt 

korban kapják 

meg a diagnó-

zist, ami nagy 

könnyedség az 

érintettnek, 

mert magyará-

zatot kap arra, 

hogy adott 

esetben miért 

nem voltak 

barátai, miért 

piszkálták.
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Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár Gyermek-

könyvtárának könyvtá-

rosa szerint – akit a könyvtárba 

járók csak Nelliként emlegetnek 

– a jó gyerekkönyv legfőbb 

ismérve, hogy gyerek és szülő is 

szívesen forgatja. Fontos a nyel-

vezetének a minősége, hiszen a 

gyerek ezen keresztül ismerke-

dik az anyanyelvével.

„A legkisebbeknek ezért aján-

lom szívesebben a magyar szer-

zőket, vagy a tényleg nagyon jó 

fordításokat.” 

Az illusztrációnak is megvan a 

maga szerepe, ízlésesen rajzolt 

könyveket szívesebben forgat-

nak az olvasók.

Szeghy Karolina szerint a 

jó mese legfontosabb tulaj-

donsága, hogy szórakoztató. 

A gyerekből nevetést vált ki, 

boldog lesz tőle vagy izgatott, 

de mindenképpen valamifé-

le érzelmet generál. Amikor 

ugyanis a gyerek mesét hallgat, 

a képzeletére hagyatkozik, átéli 

a kalandokat, azonosul a fősze-

replővel, a jó elnyeri a jutalmát, 

a rossz megbűnhődik. A meseíró 

hangsúlyozta, a mese fejlesz-

ti a szókincset. Az a gyerek, 

akinek nap mint nap olvasnak, 

fejlettebb nyelvi képességekkel 

rendelkezik. 

„A mesének az érzelmi és 

értelmi fejlődésben is nagy 

jelentősége van, hiszen példákat 

mutat a gyerekek számára, és 

ezzel megoldást kínál nekik saját 

élethelyzetükre.”

Fontos aspektus még sze-

rintem, hogy amikor mesét 

olvasunk a gyerekünknek, az az 

intim félóra a szülő-gyerek közti 

érzelmi kapcsolatot is mélyíti, 

mindkét fél átélheti a kapcsoló-

dás örömét. Ezért nem árt, ha a 

szülő is élvezi a meseolvasást, és 

nem csak kötelezően letudandó 

feladatként tekint rá. 

Nelli tapasztalatai szerint a 

kisgyerekek körében a legnép-

szerűbbek Berg Judit könyvei, 

például a Maszat sorozat, a 

Lengemesék vagy a Két kis dinó, 

Marék Veronika Boribon soroza-

ta, illetve Bartos Erika könyvei. 

A szülők szívesen vesznek a 

kicsiknek úgynevezett „gyógyító 

meséket” félelmeik oldására, 

dühkezelésre. 

A nagyobbak – akik már önál-

lóan olvasnak – nagyon kedvelik 

Jeff Kinney Egy ropi naplója, illet-

ve Rachel Renée Russell Egy Zizi 

naplója sorozatokat, Rick Rior-

dan összes könyvét, valamint a 

Pagony Kiadótól az „Abszolút-

könyveket”. A Harry Potter még 

mindig óriási sikersorozat. A 

könyvtáros azt is elmondta, ha 

egy gyerek rendszeresen látogat 

a könyvtárba, látják, milyen 

típusú könyveket szeret, és köny-

nyebben tudnak neki segíteni, 

ha tanácstalan. Ha új olvasóként 

érkezik valaki, beszélgetnek a 

gyerekkel, szülővel, hogy kide-

rüljön, mit olvasott eddig, mi az 

érdeklődési köre, milyen típusú 

könyvet ajánljanak neki. 

„A gyermek kora nem minden 

esetben határozza meg, hogy 

milyen könyvet olvasna szíve-

sen. A legfontosabb, hogy közö-

sen megtaláljuk azt a könyvet, 

ami elvarázsolja.”

Felmerült bennem a kérdés, 

vajon a gyerekeknek szüksé-

gük van-e az olyan mesékre, 

amelyekben a farkas megeszi a 

nagymamát, a gonosz mostoha 

megmérgezi a mostohalányát, 

a boszorkány meg akarja sütni 

Jancsit, miután a mostohájuk 

a sötét erdőbe vitette őt és 

Juliskát. A meseíró megnyugta-

tott, ezekkel a mesékkel nem 

okozunk kárt a gyereknek, sőt a 

negatív figuráknak igenis fontos 

szerepük van. 

„Ennek a generációnak most 

nagyon sok szorongás kijut, és 

amikor a gyerek átéli a félelme-

tes részt a mesében, azonosul a 

negatív szereplővel, mindig az a 

végkifejlet, hogy megkönnyeb-

bül és megszabadul a szoron-

gástól, és a mese már el is érte a 

jótékony célját.” 

Az írónő hangsúlyozta, ne un-

juk ugyanazt a mesét harmincad-

jára is elolvasni gyerekünknek, 

mert ennek komoly jelentősége 

van. „Azért akarják, hogy ugyan-

azt a mesét újra meg újra hallják, 

mert az megnyugvást okoz. Ami-

kor újra és újra elolvassuk, újra 

és újra fel tud oldódni benne.”

A könyvtár munkatársa arról 

számolt be, a járvány előtti 

időkben nem panaszkodhattak, 

hogy nem olvasnak eleget az 

érdi gyerekek, havonta ugyanis 

4000-5000 könyv volt kölcsön-

zésben. Szinte napi kapcsolatuk 

volt az olvasóikkal, tudták, hogy 

melyik új könyvüknek ki fog 

majd örülni. Mindig gyerekzsivaj-

tól volt hangos a könyvtár. A jár-

vány alatt örültek, ha az ablakos 

kölcsönzés alatt találkozhattak 

az olvasóikkal, és megállapítot-

ták, megint mekkorát nőttek 

a gyerekek. „Talán lassan túl 

vagyunk a járványon, és legna-

gyobb örömünkre folyamatosan 

növekszik a látogatóink száma 

is. Szeretnénk, ha újra progra-

mokban gazdag és gyerekzsivaj-

tól hangos könyvtár lehetnénk.” 

Arra, hogy mennyire szeretnek 

olvasni az érdi gyerekek, talán a 

legjobb példa, hogy 2019 óta a 

Gyermekkönyvtár minden nyá-

ron hirdet Nyári olvasási kihívást, 

amin évente több száz gyerek 

vesz részt. Lelkesen olvasnak 

az egész vakáció alatt, a végén 

pedig büszkén viszik az olvasási 

listájukat.

Szeghy Karolina szerint a szülői 

példamutatás rendkívül fontos. 

„Ha én egyáltalán nem olvasok, 

miért várnám el a gyerekemtől, 

hogy ő szeressen olvasni? Raj-

tunk múlik, hogy megalapozzuk, 

hogy a könyv varázslat.” Ugyan-

akkor nemcsak a szülőn múlik, 

hogy gyereke szeret-e majd ol-

vasni, hanem a saját tapasztalása-

in is. Azon, hogy amikor először 

találkozik az olvasással, milyen in-

gerek érik, de számít az is, milyen 

a pedagógus, akitől olvasni tanul, 

illetve az sem mindegy, van-e 

bármilyen tanulási nehézsége a 

gyermeknek.

Nelli azt mondja, az elmúlt 

10 évben folyamatosan nőtt az 

olvasóik létszáma. Egyre több és 

több érdi és Érd környéki gyerek 

látogatta a könyvtárat. „Úgy 

látom, még mindig fontos az ol-

vasás, a könyv, és nagyon remé-

lem, ez sokáig így marad. Öröm 

számunkra, amikor a két-három 

éves gyermek maga fedezi fel a 

könyvtárat, és órákon át böngé-

szi a könyveket. Nagy öröm látni 

felnőni kis olvasóinkat, hogy 

figyelemmel kísérhetjük, hogyan 

változnak olvasmányaik.”

Szabó Réka Nikoletta

A mese mindenkié
Április 2-án, Andersen dán meseíró születésnapján 

tartják 1967 óta a Gyermekkönyvek Nemzetközi 

Napját. Ez alkalomból Kondriné Varga Kornélia 

gyerekkönyvtárossal és Szeghy Karolina, Érden 

élő meseíróval beszélgettünk.
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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 jutottak hozzá lapunk-
hoz. Ennek oka elsősorban a terjesztői hálózat hiányossága. Mi minden tőlünk 
telhetőt megteszünk, hogy mindenkihez eljussunk, de mindig lesznek a térké-
pen „fehér foltok”, ahová nem ér oda időben a lap. 

Hogy ez minél ritkábban fordulhasson elő, már korábban is úgynevezett 
állandó terjesztési pontokat jelöltünk ki, melyek számát most sikerült meg-
növelnünk. Jelenleg 39 Érdi Újság-lelőhelyen találhatják meg hétről hétre a 
lapot. A lelőhelyek számát terveink szerint folyamatosan növeljük. Sőt hama-
rosan Érd több forgalmas csomópontján kihelyezett újságkínáló ban is megta-
lálhatják az Érdi Újságot. 

Ettől függetlenül azon dolgozunk, hogy lehetőleg mindenki postaládájába 
eljusson a lap. Ha ez mégsem történik 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, 
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A tabella negyedik helyén álló 

újonc ETO Akadémia ellen Lim-

perger Zsolt, az Érdi VSE vezető-

edzője a korábbi sérültek, Borek 

Norbert, Gajda Márkó és Németh 

Gábor Vince mellett ezúttal házi 

gólkirályára, Koós Gáborra sem 

számíthatott.

Ennek ellenére ígéretesen kezd-

ték a mérkőzést a hazaiak, akik 

már az első percekben több tá-

madást vezettek, de a Rába-parti-

akhoz hasonlóan eleinte a kapura 

kevésbé voltak veszélyesek.

Az első gólszerzési lehetőség 

mégis az érdiek előtt adódott, 

de hiába kapott jó labdát Szabó 

Richárd tíz méterre a kaputól, a 

vendégek kapusa, Ruisz Bar-

nabás leszedte a labdát az érdi 

támadó lábáról, majd nem sokkal 

később Petrezselyem Tamás 

került nagy helyzetbe, de Ruisz 

ismét bravúrral hárított, ezt 

követően pedig Kürti Zsolt bal 

oldali szögletét Gubacsi Zoltán 

csúsztatta mellé.

A kisebb győri lehetőségeket 

hozó első félidő után a második 

játékrészben sem változott a 

játék képe, és jobbára a me-

zőnyben zajlott a játék, de az 59. 

percben a vendégek egy gyors 

támadást vezethettek, amely 

után Szalka Máté kapott jó lab-

dát a jobb szélen, majd beadását 

a hosszún érkező Hanzli Péter 

pofozta a kapuba (0–1).

Ez kissé megfogta az érdieket, 

akik viszont az idő múlásával 

minden mindegy alapon támad-

tak, de ezúttal Ruisz kapujára 

már kevésbé voltak veszélyesek. 

Nem különben a győriek, akik a 

70. percben Lacza Alex lövésénél 

mozgatták meg Kertész Feren-

cet.

Újabb tíz perccel később Bakos 

Zsombor eldönthette volna a 

mérkőzést a vendégek javára, de 

ziccerénél hiába tolta el a labdát 

az érdi kapus mellett, Kertész 

óriási bravúrral kapufára men-

tett.

A hajrában pedig bár próbált 

egyenlíteni a házigazda, de az 

ETO védelmét az Érdi VSE ezúttal 

nem tudta átjátszani, és az őszi 

mérkőzéshez hasonlóan ezúttal 

is 1–0-s vereséget szenvedett.

„Bosszús vagyok, mert jóval 

több volt ebben a meccsben, 

mint amit az eredmény mutat. 

A nagy lehetőségek előttünk 

adódtak, de nem éltünk velük, és 

a kapott gól után kicsit ész nélkül 

mentünk előre. Nagyon sokat 

tettek ebbe a meccsbe a fiúk, mi-

nimum egy pontot kellett volna 

szereznünk, de ez olyan meccs 

volt, ami ugyanúgy lehetett 

volna egy null is, mint null egy” – 

értékelt Limperger Zsolt, az Érdi 

VSE vezetőedzője.

„Megnyertük a mérkőzést, 

aminek nagyon örülünk, de az 

első félidőben nagyon pontatla-

nok voltunk, az Érd ránk eről-

tette az akaratát, a mérkőzés 

bizonyos részeiben jobban is 

futballozott, veszélyesebb volt, 

és kapusunknak is volt jópár 

védeni valója. Aztán a második 

félidőben mindkét csapat győze-

lemre játszott, és kicsit felborult 

a pálya. Jöttek a gyors átmene-

tek, amiből jól jöttünk ki, hiszen 

a gólunk is így született, illetve 

a végén is fiatal játékosom lábá-

ban maradt a második gól. Ennek 

ellenére ez a mérkőzés lehetett 

volna egy null az Érd javára is” 

– fogalmazott Király József, az 

ETO Akadémia vezetőedzője.

Az Érdi VSE legközelebb április 

3-án, vasárnap 15 órától az SC 

Sopron vendégeként lép pályára 

a bajnokság 28. fordulójában.

Domonkos Bálint

Megint egy góllal volt 
jobb az ETO

A korábbi korosztályos Európa-

bajnok, a harmadik profi mérkő-

zésére készülő Mark Dickinson 

ellen lépett szorítóba a 2022-es 

év első mérkőzésén Krämer 

Péter azok után, hogy legutóbb 

tavaly szeptemberben hatme-

netes mérkőzésen szenvedett 

vereséget Jack Flatley-től.

Mint előzetesen Krämer az Érd 

FM 101.3-nak elmondta, bár nem 

lesz könnyű dolga, de az elmúlt 

három hónapban komolyan 

készült a meccsre.

A Newcastle-ben rendezett 

profi gálán Krämer ugyan jó 

teljesítményt nyújtott és ala-

posan megnehezítette a fiatal 

angol dolgát, hiszen végigment a 

hatmenetes mérkőzés, de a pon-

tozóbírók mindegyik etapban az 

angolt látták jobbnak 10–9 arány-

ban, így Krämer összesítésben 

60–54-es pontozásos vereséget 

szenvedett.

Mark Dickinson sikerével har-

madik győzelmét érte el a profik 

között, míg Krämer tizenegy győ-

zelemmel, három döntetlennel és 

négy vereséggel áll. A 31 éves érdi 

öklöző korábban elmondta, tervei 

szerint idén még három-négy 

profi mérkőzést szeretne vívni.

D. B. 

Krämer szoros  
meccsen kapott ki  
angol riválisától
Március 25-én az angliai Newcastle-ben vívta a 

2022-es év első mérkőzését Krämer Péter érdi 

profi ökölvívó, aki szoros mérkőzésen 60–54-es 

pontozással szenvedett vereséget a 22 éves angol 

Mark Dickinsontól.

Az őszi, győri mérkőzéshez hasonlóan hazai pá-

lyán is 1–0-s vereséget szenvedett az ETO Akadé-

miától az Érdi VSE az NB III Nyugati csoportjának 

27. fordulójában.
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Szociális Gondozó Központ - Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd Házi segítségnyújtás

KOORDINÁTOR 
munkakör betöltésére. 

A 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.

Horváth Roland vezetőedző és 

hat kézilabdázó után a kapus 

Kántor Kamillával és a beálló 

Paróczy Sárával is szerződést 

hosszabbított az Érdi Sport Kft., 

vagyis a következő szezonban is 

mindkét kézilabdázó az ÉRD-et 

erősíti.

Az alakuló jövő évi keret 

mellett azonban még az idei 

szezonban is számos fontos 

mérkőzés vár Kopecz Barba-

ráékra, akik a 23. fordulóból 

előrehozott mérkőzésen a 

világ egyik legjobb csapatának 

számító Győri Audi ETO KC-hoz 

látogattak.

A Rába-partiak jól kezdték a 

mérkőzést, és hatékony védeke-

zésükkel sok hibára kényszerítet-

ték az ÉRD-et, melyből aztán a 

hazaiak sok gyors támadást vezet-

hettek és könnyű gólokat szerez-

tek, így már a huszadik percben 

16–6 volt az állás, míg a szünetben 

22–8-ra vezetett a Győr.

Az ÉRD védekezése a második 

félidőben sem tudott feljavulni, 

miközben támadásban tovább-

ra is sokat hibáztak a vendégek, 

akik nem tudták megnehezíteni 

az ETO dolgát, amely könnyed, 

42–18-as győzelmet aratott.

Horváth Rolandék azonban 

a győri vereség ellenére, úgy 

tűnt, átmentik az Alba Fehérvár 

és MTK ellen mutatott jobb 

formájukat a Dunaújvárosi KKA 

elleni idegenbeli rangadóra is.

A Kohász ugyan jól kezdett, 

és rögtön 4–1-re lépett meg, de 

az ÉRD sem szakadt le, és egy 

négygólos sorozattal fordított, 

de utána sokáig fej-fej mellett 

haladtak a csapatok.

Bár egyik oldalon sem a 

védekezés dominált az első fél-

időben, a Dunaújváros néhány 

alkalommal meg tudott lógni 

két góllal is, viszont a szünet 

előtt Paróczy Sára labdaszerzé-

se után a dudaszó pillanatában 

egyenlített (17–17).

A térfélcsere után is koncent-

rált maradt a csapatok játéka, de 

a 40. percben az érdiek kettős 

emberhátrányát kihasználta a 

Kohász, és a játékrész derekán 

már 25–22-re vezetett. Horváth 

Roland jó ütemű időkérésével 

ugyan rendezte a sorokat, 

és öt perccel később megint 

egyenlő volt az állás, de 27–27 

után négyszer is bevették Hadfi 

Gréta kapuját a hazaiak, akik jó 

hajrájuknak köszönhetően végül 

32–29-re megnyerték az ÉRD 

elleni mérkőzésüket.

Az ÉRD-re március 31-én, 

csütörtökön újabb kemény 

mérkőzés vár, hiszen 18 órától 

a bajnokság 20. fordulójában a 

DVSC-SCHAEFFLER-t fogadja az 

ÉRD Arénában.

Domonkos Bálint

Ellentétes vereségek

A legjobb nyolc között 

a kanadai Rachel Chan 

ellen búcsúzott a lengyel 

nyílt bajnokságon az Érdi 

VSE válogatott tollaslab-

dázója, Kőrösi Ágnes.

Az érdi sportoló első mérkőzé-

sén a bolgár Gergana Pavlova 

ellen könnyedén, mindössze 22 

perc alatt győzött 21:12, 21:11-re.

Aztán a második fordulóban 

a harmadik helyen kiemelt, a 

világranglistán 74. görög Ksenia 

Polikarpova ellen már jóval 

szorosabb mérkőzést vívott. 

Az első szettet ugyan a görög 

nyerte 21:17-re, de a másodikban 

viszont hiába mentek végig fej-

fej mellett, a hajrát Kőrösi bírta 

jobban, és 21:18-cal egyenlített.

Ez meg is fogta a görögöt, aki 

a harmadik játszmában teljesen 

összeomlott, és mindössze ki-

lenc pontot szerzett, miközben 

Kőrösi remekelt, és a szettet 

21:9-re nyerve győzött 2:1-re.

A negyeddöntőben viszont 

a kanadai Rachel Chan ellen 

bár szoros első játszmát vívott 

(21:17) az érdi sportoló, de most 

nem tudott egyenlíteni a máso-

dikban, és 21:11-gyel 2:0-s vere-

séget szenvedett, így a legjobb 

nyolc között fejezte be a lengyel 

nemzetközi viadalt.

Kőrösi Ágnes jövő héten már 

Franciaországban, az Orleans 

Masteren ragad ütőt.

D.B.

Kőrösi a negyeddöntőig  
jutott Lengyelországban

Néhány nap alatt két ke-

mény mérkőzést játszott 

az ÉRD női kézilabdacsa-

pata, amely két újabb 

kulcsjátékossal hosszab-

bított szerződést.
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APRÓHIRDETÉS
ALBÉRLET

KÜLÖN BEJÁRATÚ BÚTOROZOTT 

összkomfortos  lakás kiadó.  

Tel.: 06/30 964 9246 43/2022)

SZOLGÁLTATÁS

SÖVÉNYNYÍRÁS, GYEPSZELLŐZ-

TETÉS, térburkolás, gyep- és öntöző-

rendszer telepítése. Kapuvári Tamás 

agrármérnök. Tel.: 30/560 8052.  

www.kapukert.hu 28/2022)

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORS SZOLGÁ-

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

elzáró szerelés. Fürdőszobák teljes 

körű felújítása burkolással.  

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

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)

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)

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)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (
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HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813
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)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (

2
/2

0
2

2
)

(
7

5
/2

0
2

2
)

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

alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal / Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

VÁROSFEJLESZTÉSI 
MÉLYÉPÍTÉSI 
ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A 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.
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Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓI
munkakör betöltésére. 

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. január 26-i számában.

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

Április 4. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 262 VÁRI ZSÓFIA PONT ÉS VESSZŐ
10:00 7 nap
10:20 Érdi történetek
10:45 Érdi Jazz fesztivál 2021 
 LÁSZLÓ ATTILA FUSION CIRCUS
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Párbeszéd
12:35 Érdi történetek
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Sztárportré 344. rész
14:05 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között – könyvbemutató 
 a Magyar Földrajzi Múzeumban
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:10 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:05 Mozgás - Fitnesz magazin
19:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB/I Érd - DVSC SCHAEFFLER
21:10 Partizán tv – „Nagyon gyorsan 
 felzabálta a popzenét a NER"  

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

Április 5. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Turnébusz tv-Steelo
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021 

LÁSZLÓ ATTILA FUSION CIRCUS
12:55 Egy nap a világ – Telaviv
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd7
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport: 
 Érdi VSE- ETO AKADÉMIA
21:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:00 Tiszta románc (2002), 
 dokumentumfilm, R.: Surányi Judit
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 6. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Nunki Bay 

Starship
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:00 Hírek
16:10 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat

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

fideszes, sőt, a baloldaliság áll hozzám 
közel

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

Április 7. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz tv- Nunki Bay 

Starship
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:10 Párbeszéd
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz tv- Nunki Bay 

Starship
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
16:30 Vajtó és a Világ 
 - Hanna kert különkiadás 1.rész.
17:00 Turnébusz tv- Lopott Idő
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese
  – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15 Film – Gumikalapács (2010), 
 dokumentumfilm, R.: Kőszegi Edit
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NBI Érd - DVSC SCHAEFFLER
22:50 Film-A film (2000), magyar 

filmdráma, Rendező: Surányi András, 
0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 8. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 147 SEBESTYÉN SÁRA A GEOMETRIA 

DISZKRÉT BÁJA könyvbemutató beszélge-
tés

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

dező, forgatókönyvíró, érdemes művész, 
Pinceklub extra

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

fel, portréfilm, Rendező: Babiczky László  
21:15 Partizán tv - Mucsi Zoltán: Nincs 

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

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

DISZKRÉT BÁJA könyvbemutató beszélge-
tés

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

Április 10. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
 9:50 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NBI Győri Audi ETO-Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:35 Hit és Lélek ism.
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
15:25 Negyedik Negyed
 Fodor János műsora
16:35 Kézilabda - Győri Audi ETO-Érd
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:20  Film -Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm
21:20 7 nap
21:55 Film - Kajakozásban nőttem 

fel...  - Vesmás Péter portré, 
 rendező: Babiczky László 
23:20 7 nap

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

A KÖVETKEZŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

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

la Művelődési Központban Anyósülés címmel 

Kovács András Péter önálló estjét mutatja be. 

Március 30-án, szerdán 9.30-kor érdemes 

kipróbálni a Ringató foglalkozást 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, de amúgy minden szerdán 

15.30–18 óráig a lakótelepi klubövezetben 

Szövőszakkört tartanak. A foglalkozások 

során törekednek az alaptechnikák folyama-

tos tanulására és gyakorlására, a fonalfestési 

programjuk folytatására. (Vezeti: Tamaska 

Józsefné, érdeklődni a +36 30 213 12 09-es 

telefonszámon lehet.)

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 eseményen.

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.

Április 9-én, szombaton 14 órától ismét várják 

a gyerekeket közös mesehallgatásra és kéz-

műves foglalkozásra a Parkvárosi Közösségi 

Házban. A mesemondó ezúttal Jaksity Katalin 

műsorvezető lesz.

„Idősen, aktívan Érden” 

 – ingyenes idősügyi programsorozat

A Szepes Gyula Művelődési Központ „Idősen, 

aktívan Érden” ingyenes idősügyi program-

sorozata 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 meridiántor-

nával várják a 65 év felettieket minden 

kedden és szerdán 9 órától a Szepes Gyula 

Művelődési Központban, illetve keddenként 

8-tól és péntekenként 14 órától a Parkvárosi 

Közösségi Házban.

PROGRAMAJÁNLÓ

GAZDIKERESŐ

Ha örökbe fogadná a képen látható 

kutyusokat, vegye fel a kapcsolatot  

az alapítvány munkatársaival. 

Telefon: 06/30 276 6071 vagy 

06/30 910 6987, 

E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt pedig megtalálja 

a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. 

Sirius Állat- és Természetvédelmi Ala-

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

Bankszámlaszám:  

10403136-49534949-49521015

Loli

3 év körüli, nagytestű, ivartalanított 

szuka. Embercentrikus, inkább 

egyedüli kedvencnek ajánljuk. Ker-

tes házba költözne szívesen.

Namar

6 év körüli, nagytestű, barátságos kan. 

Talált kutyaként került a gondozásunk-

ba. Korához képest mozgékony, nem 

minden kutyával jön ki.
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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 

Jogi Iroda, Jogi Ügyek

JOGI ELŐADÓ
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. március 22-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 

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. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 

feladatkörök: 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újság  
2022. március 22-i számában.

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

K Ö Z É R D E K Ű

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.

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 pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. március 22-i számában.

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

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓI
munkakör betöltésére.

A jelentkezés határideje: 2022. május 09.

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent  
az Érdi Újság 2022. március 22-i 
számában.

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

PÁLYÁZAT
az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

ISKOLATITKÁR 
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. április 25. 

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újság 2022. 
március 22-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 

Jogi Iroda / Közbeszerzési Csoport

KÖZBESZERZÉSI 
REFERENS

munkakör betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 

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.
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 gaz-

daságtudományi, társadalomtu-
dományi, mérnök, közszolgálati 
szakképzettség,

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
• A pályázó nyilatkozata a vagyony-

nyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalására vonatkozóan

• 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 munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. május 02.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 20.

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 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. március 28.
Érdi Újság – 

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. március 28.

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

hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. 

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában  
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-21/2022. feltüntetni 

szíveskedjen.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
                        

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Városrendészeti Csoport, Közterület-felügyelet

VÁROSRENDÉSZETI MUNKATÁRS 
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. sz. melléklet 30. pont 

Ellátandó feladatok:
a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység 

szabályszerűségének ellenőrzése;
a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, 

megszüntetése, illetve szankcionálása;
közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;

közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;

közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és 

egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért 
járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása.- városi- és sport 

rendezvényekhez, ünnepségekhez, megemlékezésekhez, állami ünnepekhez köthető városrendészeti feladatok ellátása,
részvétel a hivatali társszervek, társhatóságok hatósági ellenőrzési tevékenységében történő együttműködési feladatokba,

városi- és sport rendezvényekhez, ünnepségekhez, megemlékezésekhez, állami ünnepekhez köthető városrendészeti feladatok 
ellátása.

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 tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai 

végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati 
szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterü-
let-felügyelői vizsga.

• „B” kategóriás jogosítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatásban, közterület-felügyelői munkakörben 
eltöltött gyakorlat 

Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldás, 

• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősség-

tudat, terhelhetőség, 
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 

szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló okiratok 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 anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. május 02. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 25.

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 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. március 28.
  Érdi Újság

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. március 28.
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-1130-22/2022. feltüntetni szíveskedjen.

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!
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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
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