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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 14. szám

5. OLDAL 6–7. OLDAL

Lehallgatás
Csőzik László polgármester arról 

számolt be közösségi oldalán, hogy 

helyettese irodájában spotlámpába 

rejtett kamerát és mikrofont találtak.

3. OLDAL

Klímapiknik
Találkozzunk április 9-én a Daru-

kezelő utcában, a város elsőként 

formálódó Klímabarát parkjában,  

a Klímasátorban.

Menekültek
Fórizs Gyula baptista lelkésszel 

interjúztunk, Natália elmeséli, hogyan 

menekült el nagymamája Kijevből, és 

megszületett Érden Emília.

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

A kormányhivatal nem tud 
az érdligeti LIDL-ről
Még az idén elkezdi az építkezést a Lidl Érdligeten – je-

lentette a Facebookon Aradszki András. A FIDESZ–KDNP 

országgyűlési képviselőjelöltje rövid kampányvideójában 

részleteket nem árult el, csupán annyit, hogy ez részben 

neki is köszönhető. A hírt az ÉrdMost kérdésére senki 

nem erősítette meg!

CIKKÜNK A 2. OLDALON  

Megkérdezte, nagyon gáz-e, 
ha megölel engem
Szalai Kriszta mindig is többet akart annál, hogy jó elő-

adásokat hozzon létre, akár színészként, akár íróként, 

rendezőként. Többet annál, hogy képviselő legyen egy 

önkormányzati vagy törvényhozói testületben. Többet 

– de mit? Erről beszélgettünk a Maradjunk annyiban érdi 

előadása után.

INTERJÚNK A 8. OLDALON 

Átadták  
az Érdi Járás bíróságot
Az épületkomplexumban nemcsak az Érdi Járásbíróság, 

hanem az Érdi Járási Ügyészség is helyet kap, amely 

az ügyészek létszámát tekintve Pest megye harmadik 

legnagyobb ügyészsége, csak a Buda környéki és a Gö-

döllői Járási Ügyészség előzi meg. A szervezeti egység 

összesen 15 munkatársból áll.

CIKKÜNK A 3. OLDALON 
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Aradszki:  
újabb négy év

CIKKÜNK A 2. OLDALON

ARADSZKI ANDRÁS: 45,94%

BŐSZ ANETT: 42,44%

„Az országos trendet mi sem 

tudtuk megfordítani”

„Én együtt tudok dolgozni  

min den kivel”
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VÁLASZTÁS 2022

Aradszki: újabb négy év

Az érdligetiek nem mostanában 

kezdtek el reménykedni abban, 

hogy egyszer lesz hol bevásárol-

niuk. Először 2006-ban merült 

fel, hogy LIDL épüljön a Kutya-

vári út melletti telken. Azóta 

bezárt a Takarékszövetkezet, 

elnéptelenedett az Osváth cuk-

rászda és étterem, a telek pedig 

továbbra is üres. 

2012 óta létezik az úgyneve-

zett plázastop törvény, azóta 

minden esetben egyedi dön-

téstől függ, fel lehet-e építeni 

bárhol az országban egy 400 

négyzetméter alapterületnél 

nagyobb új boltot, vagy sem. Az 

építési engedélyhez szükséges 

szakhatósági engedélyt min-

denkinek a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal vezetőjétől kell 

beszereznie. Ezért először mi is 

ehhez a hivatalhoz fordultunk. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormány-

hivatal érdemi választ egyelőre 

nem adott, viszont a sajtóosz-

tály a Pest Megyei Kormányhi-

vatal Építésügyi és Örökségvé-

delmi Főosztályához irányított, 

mondván, őket kérdezzük meg 

arról, van-e érvényes építési en-

gedélye az érdi LIDL-nek. Itt azt 

a választ kaptuk, hogy több LIDL 

áruház tervezése is folyik Érden, 

de érvényes építési engedély 

egyikre sincsen.

Szerettük volna megtudni 

Aradszki Andrástól, milyen infor-

mációk állnak az ő rendelkezé-

sére, miért biztos abban, hogy 

év végéig felépülhet az érdligeti 

áruház.

Aradszki András személyi tit-

kára az ÉrdMosttal azt közölte, 

az országgyűlési képviselőjelölt 

az illetékesektől, biztos forrás-

ból tudja, hogy elkezdődik idén 

az építkezés. 

erdmost.hu

A kormányhivatal nem tud  
az érdligeti LIDL-ről
Még az idén elkezdi az építkezést a Lidl Érdligeten 

– jelentette be a Facebookon Aradszki András. A 

FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje rövid 

kampányvideójában részleteket nem árult el, csupán 

annyit, hogy ez részben neki is köszönhető. A hírt az 

ÉrdMost kérdésére senki nem erősítette meg!

Aradszki András marad 

a választókerület egyéni 

országgyűlési képvise-

lője. A második helyen 

Bősz Anett végzett, 3,5 

százalékkal lemaradva 

kormánypárti ellenfelé-

től. 

98,80 százalékos feldolgozott-

ság mellett dr. Aradszki András 

nyerte az országgyűlési kép-

viselőválasztást Pest megye 1. 

számú választókerületében. A 

Fidesz–KDNP-s politikus 28636 

szavazatot szerzett (45,94 szá-

zalék), míg az egységes ellenzék 

jelöltje, dr. Bősz Anett, 26458 

szavazattal a második helyen 

végzett (42,44 százalék). Csott 

Károly (Mi Hazánk) 3128 voks-

sal a harmadik (5,02 százalék), 

Ignáth Kitti (MKKP) 1943 szava-

zattal a negyedik (3,13 százalék). 

Dr. Asztalos Éva független jelölt 

1466 vokssal az utolsó előtti 

helyen végzett (2,35 százalék), 

a sort pedig Váradi Valentin 

(MEMO) zárja, 702 szavazattal 

(1,13 százalék).

Az ország sorsa

„Világos üzenet, hogy az érdiek 

nemet mondtak az uszításra, 

a háborús retorikára, és arra 

mondtak igent, hogy Magyaror-

szág maradjon ki a háborúból” – 

mondta tudósítónknak az ered-

mények ismertetését követően 

Aradszki András, hozzátéve: 

negyvenhét, lélegeztetőkészülé-

ken eltöltött nap után a Jóisten 

az imák és az orvosok segítsé-

gével itt tartotta, hogy dolgoz-

zon tovább az érdiekért. „Ezt a 

munkát végig fogom csinálni, 

és remélem, hogy továbbra is 

hasznos feladatot tudok ellátni a 

város számára, azt a nyugalmat, 

magabiztosságot, hazaszerete-

tet és lokálpatriotizmust tudom 

képviselni, ami Érdet egyre 

jobban élhetővé, nagyobbá és 

emberarcúbbá teszi. Aki ebben 

partner, annak megköszönöm; 

én együtt tudok dolgozni min-

denkivel” – hangsúlyozta. 

„Az országos trendet mi sem 

tudtuk megfordítani” – rea-

gált ellenfele győzelmére Bősz 

Anett, hozzátéve: csapatát az 

sem vigasztalta, hogy az övék 

volt a legszebb Pest megyei 

eredmény. „Az országos ered-

ményről beszélni kell. Ezen az éj-

szakán nem az én sorsom van a 

középpontban. Az ország sorsa 

sokkal jobban aggaszt. Ugyanígy 

fog továbbmenni, mint eddig: a 

baráti polgármestereknek lesz 

forrása, a nem barátiaknak meg 

nem lesz. Az elmúlt időszak 

elmérgesedő kampányfolyama-

tai ki fogják termelni magukból 

azokat a kormánypárti bosszú-

hadjáratokat, amelyek minden 

eddiginél nagyobbak lesznek. 

Kívánom, hogy a közelgő gazda-

sági, illetve ukrán gazdasági vál-

ság tovagyűrűző hatásait oldja 

meg mihamarabb ez a kormány, 

különben hazánkra is rendkívül 

sötét idők járnak majd.”

Csott Károly azt hangsúlyozta: 

eredményei két ilyen markáns 

ellenfél, mint Aradszki András 

és Bősz Anett mellett tisztessé-

gesnek mondhatók. „Szerettük 

volna elérni a parlamenti küszö-

böt, és úgy tűnik, ez minden-

képp meglesz. Nagyon büszkék 

vagyunk erre az eredményre. 

Nem állunk le, folytatni fogjuk a 

politikai hadszíntéren való tevé-

kenységünket.”

Ignáth Kitti nagyon elégedett 

volt a saját eredményével, de 

„eléggé nagy csalódás, hogy a 

Mi Hazánk jelöltjét nem sikerült 

lenyomnom. Ez kifejezett célom 

volt” – fogalmazott, hozzátéve: 

szeretné folytatni a megkezdet 

munkát, azaz az Érdet építő 

projekteket.

Asztalos Éva nem kudarcként 

éli meg ezt az eredményt. Mint 

mondta, nem megélhetési poli-

tikusként indult a választáson, 

ezért az élete sem fog megvál-

tozni mostantól; önkormányzati 

képviselőként tovább fogja 

szolgálni a választókerületét, és 

tovább folytatja polgári foglalko-

zását is.

Váradi Valentin közölte: 

egyáltalán nem csalódottak, már 

nyertek azzal, hogy a kormány 

és az ellenzék átvett a program-

jukból részleteket. „Nem állunk 

meg, folytatjuk, amit elkezd-

tünk” – hangsúlyozta.

Hosszú, tömött sorokban

Érden 72,52 százalékos volt a 

részvételi arány, a szavazópolgá-

rok 48 szavazókörben adhatták 

le voksaikat. Este hétig minden 

szavazókör bezárt. Rendkívüli 

esemény volt ugyan, de ezek 

nem érintették a szavazás folya-

matos lebonyolítását - tudtuk 

meg Csupor Endértől, a Helyi 

Választási Iroda vezetőjétől, aki 

hozzátette: többször előfordult 

például, hogy a szavazópolgár a 

fülkében hagyott egy szavazó-

lapot – ezt a bizottság bevonja, 

és rendkívüli jegyzőkönyvet vesz 

fel.

Több helyszínen is hosszú 

sorok alakultak ki a szavazó-

helységek előtt, főleg a délelőtti 

órákban. Ezeken a helyszíneken 

további szavazófülkéket, illetve 

szavazóparavánokat állítottak 

fel, hogy ezzel is gyorsítsák a 

voksolást. Ez meg is hozta kívánt 

eredményt: délutánra elfogytak 

a sorok – kivéve azt a szavazó-

kört, ahol az átjelentkezők vok-

solhattak, de még itt is végeztek 

este hét órára.

Sokan éltek a mozgóurnás 

szavazás lehetőségével is: 

„Valamennyi rendelkezésre álló 

autónkat bevontuk, és sikerült 

határidőre befejezni a mozgóur-

názást is” – mondta az elnök.

Csupor Endre hangsúlyozta 

azt is: a választás végeredménye 

csak napokkal később várható 

majd, ugyanis az átjelentkezők 

szavazatait csak április 9-én, 

szombaton számolják majd meg.

Első választás

Most is szép számmal jöttek első 

választók, akik egy-egy kitűzőt 

kaptak emlékbe. Bokodi Zsolt 

húszéves, még tanul, de mellet-

te dolgozik is. Mint lapunknak 

elmondta, izgalommal várta 

élete első szavazását. „Szeret-

tem volna megadni a módját, 

és kiöltözni erre az eseményre, 

de lebeszéltek róla” – árulta 

el Zsolt, aki annyira fontosnak 

tartotta, hogy részt vegyen a vá-

lasztáson, hogyha beosztották 

volna a munkahelyén, szabad-

napot kért volna. „A legkisebb 

is számít, minden szavazat 

hozzájárul ahhoz, hogy egy kicsit 

előrébb jussunk, a jobb út felé” - 

fogalmazott. 

Ádám Katalin
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Az lett gyanús, hogy két spot-

lámpa halványabban kezdett vi-

lágítani, mire szakembert hívtak, 

aki szétszerelte a lámpákat, és 

legnagyobb megdöbbenésükre 

lehallgatásra-megfigyelésre alkal-

mas mikrofont és kamerát talált 

bennük.

A polgármester értesítette 

a rendőrséget, az eszközöket 

lefoglalták. A többi lámpát is 

átvizsgálták, de több kütyüt nem 

találtak. „Borzalmasan szomorú 

ez az eset, mert 33 évvel a rend-

szerváltást követően ilyesminek 

nem lenne szabad megtörténnie. 

De hogy őszinte legyek, az elmúlt 

évek megfigyelési botrányai – 

különösen a Pegasus-szoftver 

bevetése – után engem már 

semmi nem lep meg” – írja Csőzik 

László. 

A Pest Megyei Rendőr-főka-

pitányság nyomoz az ügyben, 

átvizsgálták a Városháza összes 

érintett helyiségét. A megfigyelő-

berendezést már korábban lefog-

lalták bizonyítékként a rendőrök, 

amelyet igazságügyi szakértői 

vizsgálatra továbbítottak.

A polgármester azt írja posztjá-

ban: „Nyilatkozataimban azt sem 

zártam ki, hogy ez már az előző, 

fideszes városvezetés idején is 

működött, s lehet, hogy a felsze-

relése az akkori belső harcokkal 

van összefüggésben. De ha ez a 

verzió igaz, valószínűleg úgy vol-

tak vele, ha már felszerelték, 2019 

után is itt hagyták, hiszen a fókusz 

átkerült ránk, merthogy nekiáll-

tunk a piszkos ügyeiket felderíte-

ni. Tudni akarták, mit tudunk.

Az újságírók kérdéseire vála-

szolva elmondtam: bár úgy élem 

az életem, hogy akár webkame-

rát is rám lehetne aggatni, nincs 

takargatnivalóm, azért dermesz-

tő érzés, hogy valakik törvényte-

lenül, titkos eszközökkel megfi-

gyelhettek.”

erdmost.hu

Lehallgató berendezést találtak  
a Polgármesteri Hivatalban
Csőzik László polgármester múlt héten arról számolt 

be közösségi oldalán, hogy helyettese irodájában 

spotlámpába rejtett kamerát és mikrofont találtak.

Polgármesterré választásom 

előtt ügyvédként még Buda-

örsre jártam érdi ügyfeleimmel 

a bírósági ügyeket intézni, 

tömegközlekedéssel eljutni oda 

nagy kihívás volt. Aztán 2019 

első munkanapján megkezdte 

működését az Érdi Járásbíróság 

a Felső utcában. Ma pedig meg-

nyílt a Fő tértől nem messze, a 

Szabadság téren az új épület, 

amely az Érdi Járási Ügyész-

ségnek is új otthont biztosít. 

Merem állítani, hogy városunk 

egyik legszebb közintézménye 

lett – írja facebook-posztjában 

Csőzik László polgármester.

Az Érdi Járásbíróság az egyik 

legnagyobb ügyforgalmú bíróság 

a Budapest Környéki Törvényszék 

illetékességi területén: 2021-ben 

összesen 3416 ügy érkezett a 

járásbíróságra, amelynek 68%-a 

polgári, 32%-a pedig büntető és 

szabálysértési ügy volt. A jelen-

tős ügyforgalomhoz igazodik 

a bíróság létszáma is. Az Érdi 

Járásbíróságon jelenleg tényle-

gesen 11 bíró és 29 igazságügyi 

alkalmazott dolgozik. A járásbí-

róság épületében összesen 10 

tárgyalótermet és egy ügyfél-

központot alakítottak ki. Az első 

és a második emeleten irodák 

és könyvtár található. Az épület 

külső munkálatai során új utcai 

burkolatot, járdákat és ügyfélpar-

kolót alakítottak ki, a dolgozók 

részére parkolóhelyek a belső 

udvaron állnak rendelkezésre. Az 

Érdi Járásbíróság új épületében 

XXI. századi körülmények fogad-

ják a jogkereső állampolgárokat.

Az épületkomplexumban 

nemcsak az Érdi Járásbíróság, 

hanem az Érdi Járási Ügyészség 

is helyet kap, amely az ügyészek 

létszámát tekintve Pest megye 

harmadik legnagyobb ügyész-

sége, csak a Buda környéki és a 

Gödöllői Járási Ügyészség előzi 

meg. A szervezeti egység össze-

sen 15 munkatársból áll.

erdmost.hu

Átadták az Érdi  
Járásbíróságot  
és Ügyészséget
2019. január 1-jén kezdte meg működését az Érdi 

Járásbíróság és Járási Ügyészség, amelynek új, Sza-

badság téri épületét 2022. március 30-án adták át.

Szijjártó Péter elmondta, a gyár-

tóüzem 7,8 milliárd forintos be-

ruházásból épül, ehhez az állam 

2,5 milliárd forint vissza nem térí-

tendő támogatást biztosít. Ennek 

három oka van: egyrészt a pro-

jektnek köszönhetően huszonöt, 

kifejezetten magasan kvalifikált 

munkahely jön létre. Másrészt 

a vállalat eddig is 94 százalékos 

exportmutatóval dolgozott, és 

az állam a kivitel további növeke-

dését várja. Harmadrészt a cég 

hazai, családi tulajdonban van, 

és a nemzeti vállalatok adják a 

nemzetgazdaság lelkét.

A külügyminiszter megjegyez-

te: jó néhány olyan beruházással 

kapcsolatban folynak tárgyalá-

sok, amelynek kedvezményezett-

je, illetve lehetséges helyszíne 

lehet Érd, hiszen az Európai 

Bizottság jóváhagyta Magyar-

ország 2022. január 1. és 2027. 

december 31. közötti időszakra 

vonatkozó regionális támogatási 

térképét. Így, mivel Pest megye 

leválik Budapestről és támogat-

hatóvá válik, komoly lehetőségek 

nyílnak meg a fővárosi agglome-

ráció, benne Érd számára.

Jánoki Gergely ügyvezető 

igazgató köszönetet mondott a 

kormánynak a beruházás támo-

gatásáért, illetve a városvezetés 

képviselőinek az eddig nyújtott 

segítségéért.

Elmondta, cégük több mint 

25 éves múltra tekinthet vissza, 

és kemény munkával sikerült 

elérniük, hogy magyar, családi tu-

lajdonú kisvállalatként a nukleáris 

medicina meghatározó, nem-

zetközi szereplőjévé váljanak. 

„A nukleáris medicina új rene-

szánszát éli, egyre érzékenyebb 

diagnosztikai készítmények és 

egyre hatékonyabb terápiák 

válnak elérhetővé a tumoros 

betegek számára. Olyan terápiás 

lehetőségek közelednek a meg-

valósításhoz, amelyek alapjában 

fogják megváltoztatni az onkoló-

giai ellátást.”

Új üzemük a magyar betegek 

gyógyszerellátása mellett képes 

lesz akár a teljes európai piac 

önálló kiszolgálására. A fejlődés 

következő lépcsőjét az olyan új 

piacokra való belépés jelenti, 

mint Amerika, Kanada, Dél-Korea 

és Japán.

Aradszki András országgyű-

lési képviselő köszöntőjében 

azt emelte ki, hogy az elmúlt 

tizenkét év alatt ebben a vá-

lasztókerületben a gazdaság-

fejlesztés területén sok minden 

pozitív irányba változott, és mint 

tapasztalja, Érden és környékén 

döntően magyar tulajdonú cégek 

működnek, és adnak munkát az 

itt élőknek.

Csőzik László polgármester 

szintén jelen volt a beruházás 

indítása alkalmából rendezett 

sajtótájékoztatón. Közösségi ol-

dalán azt írta: „Az önkormányzat 

elejétől fogva támogatta a társa-

ságot tervei megvalósításában 

– a közgyűlés tavaly hozzájárult 

ahhoz, hogy a cég megvásárolja a 

korábbi Tüzép-telepet a Tolmács 

utcában, és – a beruházást 

elősegítve – módosították a Helyi 

Építési Szabályzatot: kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánították 

a közel 1,3 hektárnyi területet.

Az olyan cégek, mint Medi-Ra-

diopharma vagy a nemrég Érdre 

települt, folyamatosan bővülő 

AVL beruházásai a hazai önkor-

mányzatok kívánságlistáján min-

denképpen a TOP5-be tartoznak. 

Magas hozzáadott értékű, nagy 

szakértelmet igénylő termé-

keket előállító, környezetüket 

kímélő vállalkozások, amelyek az 

iparűzési adójuk révén nem-

csak hozzájárulnak a település 

folyamatos fejlődéséhez, hanem 

jelentős számú munkahelyet is 

teremtenek. 

A most induló fejlesztés 

keretében a Medi-Radiophar-

ma egy 2580 négyzetméteres 

gyártóüzemet, valamint egy 1580 

négyzetméteres irodát épít, 50 új 

munkahelyet teremtve. Ráadá-

sul a Tolmács utcai Tüzép-telep 

amolyan rozsdaövezeti terület 

volt, a cég fejlesztése segít eltün-

tetni ezt a barna „foltot” a város 

térképéről.

erdmost.hu

Többmilliárdos  
gyógyszeripari beruházás
Izotópdiagnosztikai készítményeket előállító üzem 

épül Érden, a Medi-Radiopharma Kft. gyógyszer-

gyártó cég zöldmezős beruházása keretében, a Tol-

mács utcai volt Tüzép-telep helyén. A beruházást 

bejelentő érdi sajtótájékoztatón jelen volt Szijjártó 

Péter külügyminiszter, Aradszki András országgyű-

lési képviselő, és Érd városvezetése is.  
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Nem látok 

olyan személyt 

Érden, 

aki szívből 

csinálná ezt 

a dolgot.

Hogyan látja a romák jelenlegi 

helyzetét a munkaerőpiacon?

A cigánynak, ha van munkája, meg-

élhetése, nem fog lopni, én ezt már 

20 évvel ezelőtt is megmondtam, 

és ez jó pár éve már meg is mutat-

kozik. Ahogy elment az országból 

körülbelül 1 millió ember, a gazdaság 

rászorult a roma társadalomra. A 

mindenkori kormány hibája viszont, 

hogy amikor beléptünk az unióba, 

nem készítették fel a romákat. Volt 

munka bőven, de a romáknak nem 

szerveztek átképző tanfolyamot. 

Inkább engedték, hogy az emberek 

bejöjjenek Afrikából, meg Közel-Ke-

letről.

Jellemzően mely szektorokban 

dolgoznak a romák Érden?

Főleg az építőiparban. Emellett 

rengeteg a roma közmunkás, és az 

útépítéseken is sok romát látni. Az 

érdi romáknak cirka a 95 százaléka 

dolgozik. Van egy maximum 5 szá-

zalékos réteg, amelyik vagy valóban 

bűnözésből él, vagy pedig egész-

ségügyileg nem alkalmas arra, hogy 

dolgozzon. A többi mind alkalmazott 

vagy vállalkozó, és igen jól keresnek, 

néhányan nem is tudják kezelni, 

hogy van pénzük, és el is szálltak 

maguktól. Az idősebb cigányoknak 

birtokában van a nyugodtság, a 

tiszteletadás, a bölcsesség, ők még 

tudták, hogyan kell viselkedni, de a 

fiataloknál ez már nincs meg, tiszte-

let a kivételnek. Érden egyébként ma 

már hiába kínálnak 15 000 Ft-ot egy 

segédmunkásnak egy napra, nem 

megy el ennyiért dolgozni.

Mit lehet tenni annak érdekében, 

hogy változzon a romák társadal-

mi megítélése?

Éppen ezt, amit most csinálunk. 

Hogy beszélünk róla, hogy újságcikk 

születik róla, hogy a televízióban nyi-

latkozunk, illetve meg lehet kérdezni 

a rendőrséget, biztos vagyok benne, 

hogy az derülne ki, hogy a bűnözők 

60-70%-a nem roma származású. 

Mi a helyzet az iskolaköteles roma 

gyerekekkel? Járnak iskolába?

Ma már sokkal többen végzik el a 8 

általánost, mint korábban, és a kö-

zépiskolába járó roma fiatalok száma 

is egyre nő, nagyon sok az érettsé-

gizett roma Érden, de azt hiszem, 

ezt országosan is elmondhatom. Sőt 

egyre több azoknak is a száma, akik 

felsőoktatásban vesznek részt. 

Tavaly és tavalyelőtt is 15-20 ember 

végezte el így a hiányzó osztályokat.

2019 óta elnöke az Érdi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatnak. 

Milyen munkát tudtak ezalatt 

végezni?

Amikor elnök lettem, szinte egyből 

jött a Covid, és egyértelmű volt 

számunkra, hogy most az a felada-

tunk, hogy segítsünk. Bárki van 

Érden hatalmon, teljesen mindegy, 

hogy jobboldal vagy baloldal, a 

roma önkormányzatnak köteles-

sége segíteni. 12 tonna élelmiszert 

gyűjtöttünk és több száz maszkot 

szereztünk, amikor az országosan is 

hiánycikk volt. Sajnos időközben én 

is elkaptam a betegséget és nagyon 

megbetegedtem, lélegeztetőgépre 

kerültem, és majdnem meghaltam. 

Amikor kezdtem felépülni, 15-20 

ezer pár cipőt kaptam egy barátom-

tól, amit a családsegítő központnak 

adtunk, hiszen ők tudják, hol van 

szükség ezekre, most pedig a me-

nekülteket igyekszünk segíteni, tá-

mogatni. Az idei költségvetésünket 

azonban már kulturális programokra 

szeretnénk fordítani, a nyár vége 

felé szeretnénk szervezni egy roma 

kulturális napot. Érden egyébként 

két országosan ismert roma zenész 

is él, Érdi Baba és Sárközi Lajos.

Mit gondol a kisebbségi önkor-

mányzatok helyzetéről általános-

ságban?

Nagyon sajnálom, hogy 1998 óta a 

hazai politika, pártoktól függetlenül, 

lerombolta a kisebbségi önkor-

mányzatok tekintélyét. Az első két 

szabadon választott kormány idején 

még volt tekintélyük. A következő 

kormánytól követelni fogom, hogy 

állítsák vissza a kisebbségi önkor-

mányzatok tekintélyét, továbbá azt, 

hogy minden intézményi kineve-

zésnél vagy egyetértési jogunk, 

vagy vétójogunk legyen. Az sem 

tisztességes szerintem, hogy a 

zárt ülésekről kizárták a kisebbségi 

önkormányzatokat, mert minden 

önkormányzati ügy a kisebbségre 

is tartozik. Már nem értek egyet 

egyébként a kisebbségi önkormány-

zatisággal sem, mert már nem tölti 

be a szerepét, nem rendelkezik 

vagyonnal, jelképes költségvetése 

van, és nem rendelkezik azokkal a 

törvényi lehetőségekkel, amikkel 

kellene.

Akkor miért vállalta el az elnök-

séget?

Azért, mert nem látok olyan sze-

mélyt Érden, aki szívből csinálná 

ezt a dolgot. Próbáltam fiatalokat 

beszervezni, két elképzelésem volt 

arra vonatkozóan, hogy ki vehetné 

át tőlem ezt a feladatot, de sajnos 

egyikük nemrégiben balesetben fia-

talon elhunyt, másikukkal pedig nem 

egyezett az álláspontunk bizonyos 

kérdésekben.

Hogyan vélekedik a roma politiká-

ról, a romák helyzetéről a politikai 

életben?

Nagyon sajnálom, hogy olyan roma 

emberek kezdtek el politizálni, akik 

nem alkalmasak rá. Olyanok, akiket 

sosem érdekelt a politika, akik oda 

húznak, ahol éppen biztosítva látják 

a megélhetésüket.Ez nagyon káros 

a roma politikára, és haragszom 

azokra, akik ezt hagyják. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a választások 

előtt mondom ezt, de amióta elfo-

gadták a kettős állampolgárságot, 

azóta nincs szükség a helyi roma 

nemzetiségre. Minden pártnak 

csak a választásokig van szüksége a 

roma társadalomra. Na, ennek kéne 

véget vetni, de ennek nem lesz vége 

addig, amíg nem igazi politikusok 

foglalkoznak a roma politikával. 

Elhivatott roma politikusokra, nem 

megélhetési politikusokra van szük-

ség. Aki politizálni akar, az szentelje 

annak az életét. Az az álmom, hogy 

vonuljunk ki a többségi lakosság 

által alakított pártokból, és alakul-

jon egy roma párt. Annyian vagyunk 

már Magyarországon, hogy 8-10 

százalékkal könnyen bejuthatnánk a 

parlamentbe.

Szabó Réka Nikoletta

„Állítsák vissza a kisebbségi  
önkormányzatok tekintélyét!”

prilis 8-án tartják a Nemzet-
közi Roma Világnapot. Ebből 
az alkalomból Balogh Csabá-
val, az Érdi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökével beszélgettünk.
Á

Ma már csak 

azok a gyere-

kek nem végzik 

el a 8 általánost, akik 

olyan családban nevel-

kednek, ahol nagyon nem 

törődnek a gyerekkel. 

Sőt, nagyon sokan, akik 

korábban nem végezték 

el a 8 osztályt, később 

elvégzik, folyamatosan 

kérik, hogy szervezzünk 

felzárkóztató tanfolya-

mot. 
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Míg ki nem zöldül a természet, a legki-

sebb figyelmetlenség is könnyen kataszt-

rófához vezethet.

Az országban visszavonásig tűzgyújtá-

si tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, 

hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, 

fásításokban, facsoportokban, útszéli 

fasorokban és ezek kétszáz méteres kör-

zetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken 

is. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a 

tűzgyújtási szabályokról a www.kataszt-

rofavedelem.hu oldalon, vagy a http://er-

dotuz.hu/ honlapon elhelyezett térképen 

lehet tájékozódni.

A legtöbb szabadtéri tűz kerti zöldhul-

ladék-égetés miatt keletkezik, bár több 

helyen – így Érden is – helyi rendelet 

tiltja az avarégetést. Tarlót égetni pedig 

sehol sem szabad! Fontos, hogy a tüzek 

megelőzése érdekében a dohányosok ne 

dobják el az égő cigarettacsikket. 

A tűzesetek 99 százaléka emberi gon-

datlanságra vezethető vissza, márpedig 

ezek a tűzesetek odafigyeléssel megelőz-

hetőek. 

A szabályok megszegése tűzvédelmi 

bírsággal sújtható – és ha az égetés 

során akkora tűz keletkezik, ami miatt 

a tűzoltóknak be kell avatkozniuk, több 

millió forintig is terjedhet a bírság – tájé-

koztatott Csámpai Attila, a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei 

szóvivője. 

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

Kőrösi Jánosné Ágnes, az érdi vízimol-

nárok életét és a vízimalmok működését 

bemutató tanösvény egyik ötletgazdája 

lapunknak elmondta, az ötlet onnan jött, 

hogy talált a Kárpát-medence vízimal-

mairól szóló könyvet, amelyben több 

mint ezer település szerepel, Érd azon-

ban nincs köztük, pedig itt is működtek 

vízimalmok.

A táblákon igyekeztek dióhéjban 

megjeleníteni a kétezer éves malomtör-

ténetet és az emberek kenyérhez való 

viszonyát, ami kiterjed a molnárok életé-

re, az árvizekre, a mederfeltöltésekre, a 

céhekre és életmódjukra.

Kotroczóné Klopfer Teréz, az Érdi Né-

met Kultúr Egyesület elnöke elmondta, 

600 ezer forintos pályázatot nyújtottak 

be a táblák elkészítésére, végül 150 

ezer forintnyi támogatást nyertek, de 

Érd Önkormányzata további 400 ezer 

forinttal segítette az akciót, illetve több 

vállalkozó is kedvezményesen készítet-

te el a táblákat, és segített az anyagok 

beszerzésénél, szállításánál is. Megje-

gyezte, a megmaradt faanyagokból az 

egyik vállalkozó két padot is készített, 

melyeket az ösvény melletti tábláknál 

helyeztek el. Az Érdi Német Kultúr Egye-

sület elnöke azt is hangsúlyozta, nem 

ez volt az első megnyert pályázatuk az 

elmúlt időszakban, hiszen az egyesület 

pályázatából készítették el a Kálvária-

templom kivilágítását, a Halla-háznál 

is elkezdték a munkálatokat, valamint 

érdi műemlékekről is összeállítottak egy 

háromrészes ismertetőt.

Csőzik László polgármester a kezdemé-

nyezés kapcsán úgy fogalmazott, a tan-

ösvényre joggal lehetünk büszkék, hiszen 

az összefonódik Érd kulturális értékeivel. 

Emlékeztetett, valaha Ófalu a vízimal-

mokra épült, a mostani táblák pedig ezen 

malmok tevékenységének emlékét őrzi:

„Régi érdi vagyok, de számomra is 

meglepő volt, mennyire jelentős volt a 

molnárok munkája és küldetése. Nem 

hittem volna, hogy a 18–19. században 

ez volt a fősodor. Ma ipari parkokról és 

kisipari szolgáltatásokról beszélünk, de 

akkor ez volt a város tengelye, a legfonto-

sabb gazdasági ágazata, és tulajdonkép-

pen a fél város megélhetése múlt rajta.”

erdmost.hu

Érden is voltak  
vízimalmok
A Tőzike tanösvénnyel párhuzamosan, de ellentétes oldalon he-

lyezett ki hét, az érdi vízimolnárok és vízimalmok történetét be-

mutató táblát, illetve hozott létre egy erről szóló ösvényt az Érdi 

Német Kultúr Egyesület, így a LevenDuna túraútvonallal együtt 

három ösvény halad egy nyomvonalon a Duna-part felé.

Oltás helyett  
megelőzés 
A nagy szárazság miatt meg-

szaporodtak a szabadtéri tűz-

esetek Pest megyében: csak az 

elmúlt hetekben többhektárnyi 

terület vált a lángok martalé-

kává, ami épületeket és erdős 

területeket is veszélyeztethet. 

A Pilisi Parkerdő is 

kiadott egy közle-

ményt a tűzgyújtással 

kapcsolatban, ezt a 

QR-kód leolvasásával 

érhetik el. 

Klímapiknik

A helyszínről

Találkozzunk április 9-én  

a Darukezelő utcában,  

a város elsőként formálódó 

Klímabarát parkjában.

Érd városa 2021-ben készítette el a klímavészhelyzetre reagálva klímavédelmi straté-

giáját. Most szeretnék a stratégiában meghatározott célkitűzéseket és intézkedési 

javaslatokat megismertetni mindenkivel.

Céljuk elindítani a közös gondolkodást arról, hogyan tudjuk környezetünket és 

életmódunkat úgy alakítani, hogy minél jobban alkalmazkodjunk a klímaváltozással 

együtt változó körülményekhez. Hogyan tudja a közösség támogatni egymást egy 

élhetőbb és fenntarthatóbb jövő érdekében.

Az illetékesek elhatározták, nagy és kevésbé hatékony ismertetők-konferenciák 

helyett kisebb programokat szerveznek, amik alkalmasak arra, hogy minél több em-

bert megszólítsanak, aktivitásra sarkalljanak és „érzékenyítsenek” a téma irányába.

Az egyik ilyen rendezvénysorozat az úgynevezett Klímasátor, amellyel több 

helyszínre kitelepülve (iskolákba és tematikus rendezvényekre) ismertetik meg a 

résztvevőket a lehetőségekkel.

De elindult a Klímadíj ötletpályázat, lesz Klíma talkshow az Érd Fm 101.3 hulláma-

in, és Klímatudatos vetélkedőre hívják majd az érdi diákokat Érd első Klímahetén, 

amely a fenntarthatóság jegyében zajlik majd, közvetlenül kapcsolódva az EMMI és 

a Kék Bolygó Alapítvány által kezdeményezett iskolai Fenntarthatósági témahéthez.

A témákról részletesen a zold.Erd.hu facebook-oldalon és webfelületen olvashat-

nak.

Az érdi Klímasátor április 9-én szombaton mutatkozik be a Darukezelő utcában 

a Klímapiknik rendezvényen, amelynek egyik célja a klímabarát park fejlesztésének 

folytatása (szemétszedés, mezítlábas ösvény kialakítása, klímatudatos játékok és 

tájékoztatók kihelyezése stb.).

Terveznek még beszélgetést a közösségi kertekről, a helyi Ökofilmklubról, illetve a 

Klímabarát park eddigi koncepcióterveiről és elképzeléseiről.

A megközelítőleg 2,5 hektáros terület 

ideálisnak tűnik a rohanó városi ember 

számára, hogy a feltöltődés, lelassulás 

és a szemlélődés tere, parkja legyen.

A városvezetés, az Érdi Környe-

zetvédő és Városszépítő Egyesület, 

valamint a környéken élők együttmű-

ködésének köszönhetően kapott új 

lendületet a park formálása. Re-

ményeik szerint itt olyan közösségi 

találkozási pont jön létre, amely jó 

helyszín lesz a szemléletmód meg-

változtatására, az új hozzáállás és 

viselkedésmód kialakítására.

 Legyen tehát Érd első klímabarát 

 parkja:

• közösségi és edukációs tér, mely 

„dedikált” területekkel is rendelkezik 

(pl. csend, jóga, tanulás)

• biztosítson lehetőséget spontán 

közösségi találkozásra, meghatározott 

társasági aktivitásra

• elsősorban a meglévő adottságokra 

építve, minimális torzító behatással

• támogassa a szemlélődést, amely-

ből a természet igazi megbecsülése is 

fakad

• segítsen kiművelni a látogatóban 

az elcsendesedés képességét („csend 

parkja”)

• tisztelegjen a múltnak, őrizze és 

vigye tovább a Levente üdülő évszáza-

dos értékeit

 A park tervezett elemei:

• tanösvény, mezítlábas ösvény mé-

rőeszközökkel és oktatótáblákkal (pl. 

a növényekről), interaktív játékokkal, 

QR-kóddal

•  játszótér: nem hagyományos 

elemekkel (természetes anyagokból 

készült játékokkal), a park domborzati 

adottságait kihasználva, a természeti 

ciklusok tudatosításával és növényöko-

lógiai alapon, növény-egészségügyi 

fókusszal

• kültéri „tanterem” az ideiglenes víz-

borítottságú víznyelőben kialakítva

• a meglévő pince felhasználása aktív 

elemként: pl. bérelhető klubhelyiség

• múlt emléke kiállítás (Levente üdülő)
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Több mint egy hónapja folyik a 

háború a szomszédban. Hogy jött 

az ötlet, hogy saját otthonába 

fogadjon menekülteket?

Jelenleg ketten lakunk a családi 

házunkban, én és az egyik lányom. 

A másik lányom férjhez ment, a 

fiam elköltözött, az anyukám és a 

feleségem pedig sajnálatos mó-

don elhunytak. Így két szoba ott 

állt üresen. Amikor hallottuk, hogy 

jönnek a menekültek, megbeszéltem 

a lányommal, és együtt döntöttünk 

úgy, hogy belevágunk. Aztán felve-

tettem az Érd-parkvárosi Baptista 

Gyülekezet vezetőségének, mi lenne, 

ha itt, a templomban szállásolnánk el 

menekülteket. A vezetőség termé-

szetesen igent mondott, és így már 

24 helyünk volt. Jelenleg pedig a 

partnereinkkel együtt több mint 70 

főt tudunk fogadni. 

Gondolom, van tennivaló bőven.

Ez 24 órás szolgálatot jelent, van, 

hogy csak 2-3 óra alvásra jut idő. 

Előfordul, hogy reggel 7-től éjjel 2-ig 

dolgozunk, teljesen kiszámíthatatlan, 

mikor kell indulni. Mi állandóan tele-

fonálunk, ha nem érjük el egymást, 

akkor baj van. Attól tudunk működni, 

hogy nagyon gyorsan osztjuk  meg az 

információt egymás között.

Hogyan jutnak el önökhöz a me-

nekültek? Mi az útja?

Együtt dolgozunk a Máltai Szeretet-

szolgálattal, a Menhely Alapítvánnyal 

és egyéb szervezetekkel. Ők látják a 

rendszerükben, hol, mennyi hely van, 

erről naponta háromszor jelentünk. 

A másik útja az – persze ez a kiseb-

bik hányad –, hogy az ismerőseinken 

keresztül hallunk valakiről, akinek 

segítségre van szüksége, természe-

tesen őket is fogadjuk. Kialakult egy 

útvonal Bukarest–Craiova–Budapest 

között, és innen oszlik aztán szét, 

hogy Németországba, Lengyelor-

szágba, Olaszországba vagy Spanyol-

országba mennek tovább a menekül-

tek. Akivel csak lehet, kapcsolatban 

állunk, és amikor szólnak, hogy men-

ni kell valakiért a pályaudvarra, akkor 

természetesen ezt is megtesszük.

Amikor megérkeznek ide a me-

nekültek, azon túl, hogy elszál-

lásolják őket, milyen segítséget 

kapnak még?

Veszünk SIM-kártyát nekik 5000 Ft 

lebeszélhetőséggel és 5000 Ft inter-

nettel azoknak, akik tovább szeret-

nének utazni. Az itt maradóknak az 

egyik mobilszolgáltató mobilinter-

netet és lebeszélhetőséget biztosít, 

Ukrajna irányába korlátlan beszélge-

tést, sőt korlátozott mennyiségben 

még készüléket is a rendelkezésükre 

bocsát. Etetjük, itatjuk, lefektetjük 

őket, és aki szeretne továbbmenni, 

annak vonatjegyet veszünk. Komoly 

együttműködést és szervezést igé-

nyel ez, például aki Németországba 

szeretne eljutni, azt nemcsak vonatra 

tesszük, hanem azt is le kell szer-

vezni, hogy ott tudjanak az érkezé-

séről. Orvosi ellátást is biztosítunk, 

ha beteg valaki. Együttműködünk a 

Központi Gyógyszertárral, jelenleg in-

gyen kapjuk a gyógyszert tőlük, amit 

nagyon köszönünk. Az ügyeleten is 

nagyon-nagyon kedvesek, a védőnő 

is kétnaponta hív, hogy hogy vannak 

a gyerekek, jönnek és segítenek. 

Eleinte nehéz volt a kommunikáció, 

előfordult, hogy fordítóprogramot 

használtunk, mert nem mindenki 

beszél angolul. Most már vannak ön-

kéntes tolmácsaink, akiket bármikor 

hívhatunk, és telefonon segítenek.

Ki finanszírozza a vonatjegyet és a 

SIM-kártyát?

Mi, a támogatásokból. Jelenleg civil 

támogatóink vannak, abból futja erre.

Mi alapján szállásolják el az érke-

zőket? 

Családokat nem választunk szét, ez 

egyértelmű. Én megkapom, hány fő 

érkezik, és nekiállok sakkozni, kit hol 

szállásoljunk el az alapján, hogy me-

lyik partnerünknél hány hely van. A 

Tárnoki Ifjúsági Házban 10 főt tudnak 

fogadni, az Onézimusz Alapítvány 

8 főt tud elszállásolni, a Késői Eső 

Gyülekezet 7, a Szeretet Misszioná-

riusai (ismertebb nevükön a Teréz 

Anya Nővérei) 10 menekültet fogad 

egyszerre. Itt nálunk, a régi Parkváro-

si Művelődési Házban is alakítottunk 

ki erre a célra helyiségeket, ahol 16, 

de ha nagyon kell, akkor szűkösen 20 

ember is elfér. A templom alsó szint-

jén két helyiségünk van, ha nagyon 

kell, akkor 10-10 főt tudunk fogadni, 

de kényelmesen 5, illetve 7 fő fér el, 

persze gyerekekkel együtt ez több 

is lehet. És ehhez jönnek azok a 

magánszemélyek, akik felajánlották 

a segítségüket, az általuk felajánlott 

helyekre is tudunk küldeni menekül-

teket.

Tisztálkodni hogyan tudnak itt 

ennyien?

Épp most hozattunk egy zuhanykon-

ténert, mert 30 emberre volt egy 

fürdőszobánk, így ott kényelmesen 

tudnak zuhanyozni, akár egy időben 

többen is.

El sem tudjuk képzelni, milyen ér-

zések kavaroghatnak ezekben az 

emberekben. Jut idő arra is, hogy 

picit beszélgessenek velük?

Igen, borzasztó, szavakkal nem kife-

jezhető az, amin keresztül mennek. 

Van, amikor mi is elsírjuk magunkat, 

hiszen nem vagyunk robotok. Meg-

kérdeztem az egyik apukát, honnan 

jöttek, hol laktak. Elmondta, hogy 

saját házuk volt szép udvarral, és 

ott kellett hagyniuk. Ők sem tudják, 

hogy visszamennek-e valaha, hogy 

lesz-e még hova visszamenni. Van, 

aki már biztos nem megy vissza, 

mert teljesén lerombolták a várost, 

ahol élt. Próbálunk kemények lenni 

és nem összetörni lelkileg, mert azzal 

nem segítünk.

Az ide érkezők jellemzően egy 

éjszakát maradnak, és mennek 

tovább?

Sokan egy éjszakát, de van, aki meg-

érkezik, és akkor kell kitalálnia, merre 

tovább. Ők ilyenkor itt egy kicsit 

megnyugszanak, megkapják a SIM- 

kártyát és elkezdik felvenni a kap-

csolatot az ismerőseikkel. Ha nincs 

semmi ötlet, mi akkor is segítünk.

Említette, hogy önkéntesek segí-

tenek, gondolom belőlük soha-

sem elég? 

Így van, nagyon sokféle területen 

kell segítség. Az ágynemű lehúzása 

például nagyon nagy munka, és 

ezeknek a mosását csak mosodában 

tudjuk megoldani. 3-4 gép megy pár-

huzamosan, erre a területre mindig 

keresünk önkéntest. A művelődési 

házban reggel 9-től egészen estig 

tartunk ügyeletet, oda is mindig kell 

ember. A menekültek ebédje jelenleg 

megoldott, ugyanis egy kedves tá-

mogatónk megígérte, hogy ameddig 

szükséges, addig ellátja őket meleg-

étellel, de korábban több étterem, 

kifőzde is a segítségünkre volt. 

Olyan önkéntes sofőrökre azonban 

mindig szükség van, akik elmennek 

a felajánlott ebédért. És szeretném 

megemlíteni, hogy az Elvira major 

gyümölccsel, Érd egyik neves péksé-

ge pedig napi szinten kenyérrel és 

péksüteménnyel támogat minket, és 

segíti a nálunk elszállásoltak életét. 

Aki segíteni szeretne, az lépjen be 

az Ukrajnai menekülteket segítő 

csoport – Érd Baptista Gyülekezet 

facebook-csoportba, ott minden 

információt megtalál.

Aki az idejéből erre nem tud 

áldozni, de szívesen segítene más-

hogy, hogyan teheti meg? 

Száraz élelmiszerre folyamatosan 

szükség van, és jelenleg más bevételi 

forrásunk nincs, mint a támogatások, 

így óriási segítség az is, ha valaki 

pénzzel támogatja az ügyünket. Ezt 

legegyszerűbben banki átutalással 

tehetik meg. Mivel az adományokat 

külön kezeljük, azt kérjük, írják be a 

közleménybe, hogy Ukrajna. Ha vala-

ki úgy érzi, hogy szívesen fogadna be 

menekültet, de a házában ezt nem 

tudja megoldani, akkor be tudja fo-

gadni úgy, hogy csatlakozik hozzánk, 

mert ezt közösen csináljuk.

Szabó Réka Nikoletta

„Ha összetörünk lelkileg,  
azzal nem segítünk”

olyamatosan csörög a telefonja, szervez, ügyet intéz, és van, hogy 
csak 2-3 órát alszik. Fórizs Gyula Zsolt baptista lelkész az 
Ukrajnából menekülőket segíti szívvel-lélekkel, még saját családi 
házában is szorít nekik helyet.F

Ők sem tudják, 

hogy 

visszamennek-e 

valaha, hogy 

lesz-e még 

hova 

visszamenni.

SZÁMLASZÁM:
Érdi Baptista Gyülekezet

10403136-31321219-0000000
Közlemény: Ukrajna
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A kis Emília 3,3 kilogrammal 

született, és teljesen egész-

séges, ahogy az anyukája is. A 

család az ukrajnai háború elől 

menekült el Nagydobronyból.

Úgy három hete érkezett egy család a 

Terézvárosban működő krízisszállóba. A 

sokgyermekes családnak azonban hosszú  

távon nem volt megfelelő az átmeneti 

szállás, hiszen a fiatal anyuka második 

babája bármikor megérkezhetett. Végül 

Érden találtak nekik helyet, a Szociális 

Gondozó Központ fogadta be őket. 

Március 25-én megszületett Emília. A 

kis családhoz Érd polgármestere is elláto-

gatott.

„A család az ukrajnai háború miatt 

menekült el Nagydobronyból. Kárpátaljai 

magyarok, akik arra kényszerültek, hogy 

ideiglenesen nálunk keressenek menedé-

ket. Anyukája egyike annak a több mint 

másfél száz menekültnek, akik a háború 

óta Érden, a Topoly utcában találtak segít-

séget. Ő a három éves kislányával, váran-

dósan, nagy pocakkal kényszerült elhagyni 

otthonát, hogy a gyerekeit biztonságban 

tudhassa. A gyerekek édesapját nem 

engedték át a határon, telefonon tartják a 

kapcsolatot, nagyon várja haza a család-

ját Ukrajnában” – írja közösségi oldalán 

Csőzik László polgármester, hozzátéve, a 

Szociális Gondozó Központ munkatársai 

minden segítséget megadnak nekik, amit 

csak tudnak, csakúgy, mint minden mene-

kültnek: szállást, meleg ételt, tisztálkodási 

lehetőséget, segítséget az ügyintézésben, 

sok jó szót és szeretetet.

„Ismételten nagyon köszönöm a mun-

kájukat, és a fantasztikus érdieknek is, 

hogy természetbeni és pénzadománya-

ikkal hozzájárulnak az érdi menekültellá-

táshoz” – hangsúlyozza Csőzik László, aki 

a hét elején virágcsokorral köszöntötte a 

boldog anyukát.

erdmost.hu

Új élet a tragédia árnyékában

„Anyukám huszonkét évesen került Ma-

gyarországra, a családja Kijevben, illetve 

Németországban él. A háború harmadik-

negyedik napján a kijevi nagynéném és az 

unokatestvérem a két gyerekkel el tudott 

jönni egy mentesítő vonattal: épphogy fel 

tudták préselni magukat, tizenkét órán 

keresztül álltak a vaksötétben. Mivel a 

másik unokatestvérem Németországban 

lakik, Varsón át hozzá menekültek. A 

Mama azért nem ment velük, mert attól 

tartott: ha menekülni kell, csak hátráltat-

ná a többieket. Hiába van jó egészségi 

állapotban, futni nem tud. Ott maradt hát 

egyedül a lakásban, sőt, az egész épület-

ben – egy négyemeletes ház földszintjén 

él, ahonnan minden szomszédja kiköl-

tözött a háború elején. A veje, azaz az 

unokatestvérem férje látogatta, illetve 

a mellette lévő házban lakók segítet-

ték. Nagyon összefogott a közösség, a 

közelben lakók odafigyeltek egymásra, 

így a Mamának ennivalója volt végig, és 

szerencsére a villany-, víz- és gázszolgál-

tatás is rendben volt. 

Hetekig gondolkodtunk azon, hogy 

hozzuk el a Mamát. A mentesítő vonat 

nem megoldás: hallottuk, hogy nagy a 

tömeg, sokat kell várakozni, és tizenkét 

órán keresztül ő nem tudott volna állni. 

Arra gondoltunk, veszünk egy jegyet 

valamelyik nemzetközi vonatra. Ezek, 

ugye, helyjegyesek, és ukrán viszonylat-

ban meglehetősen drágák – ellentétben 

az ingyenes mentesítő vonatokkal. 

Próbáltunk itthonról jegyet venni, de nem 

lehetett, a vonatállomáson pedig órákig 

kellett volna sorba állni a jegyekért. Végül 

az unokatestvérem férje kint, Kijevben 

vásárolt jegyet az interneten.

Miért, hová, mikor?

Mivel nincs érvényes útlevele, a határon 

ezzel a vonattal a Mama nem jöhetett át. 

Csapig, azaz az utolsó ukrajnai településig 

utazott, megbeszéltük, hogy odame-

gyünk érte. A vonat eleve egy óra késés-

sel indult. Felment először Lvovba, majd 

onnan Csapra, végül Budapestre. Éjjel fél 

egyre érkezett volna Csapra a menetrend 

szerint. 

Anyukám vonattal előrement, mi pedig 

a párommal, Szabival autóval mentünk 

utána. A vonatállomáson találkoztunk 

édesanyámmal az éjszaka közepén. 

Mivel a vonat hajnali kettőkor még sehol 

sem volt, felhívtuk a nagymamámat, 

aki elmondta: még csak akkor indultak 

Lvovból, ahonnan még öt óra az út Csa-

pig. Mint kiderült, azért késnek ennyit a 

vonatok, mert ha légiriadó van, meg kell 

állniuk. Reggel hét órára ért az állomás-

ra, tizenhét órát utazott, szerencsére 

hálófülkében, és a vonat sem volt tele. 

A határtól még négy órát utaztunk, mire 

hazaértünk Budapestre.

A Mamának nem volt olyan kalandos az 

útja, mint a miénk. Kifelé menet a határ-

őrök töviről hegyire kikérdeztek minket: 

hova megyünk, miért, és mikor megyünk 

vissza? Van-e biztosításunk az egyna-

pos útra? És miért jön velem a párom? 

És ugye ő is visszatér Magyarországra? 

Oroszul válaszoltam mindenre. Végül 

megkérdezték, van-e az autón biztosítás. 

Mutattam, hogy igen. A dátum láttán a 

határőr csóválta a fejét: a 2021-ben kötött 

biztosítás szerinte lejárt. Ott van alatta, 

hogy egy évre szól – vitatkoztam vele. 

Erre szerette volna látni a zöld nemzet-

közi igazolólapot. Hát az nem volt nálunk 

– eszünkbe se jutott, hogy kellhet. A 

határőr erre közölte, hogy így nem enged 

át minket. Nálam eltört a mécses – akkor 

mi lesz a nagymamámmal? Hogy fog így 

átjönni? Láthatóan megsajnált, beütötte 

a pecsétet az útlevelünkbe, majd közölte: 

legközelebb nem fog átengedni. 

Hazafelé szinte csak a bugyinkba nem 

néztek be – négy ukrán ellenőrzött min-

ket ugyanazon a határállomáson. Kinyit-

tatták a csomagtartót, a Mamát faggat-

ták, mit visz át Magyarországra, mennyi 

pénz és milyen értékek vannak nála? 

Kinyittatták a bőröndjét is. A magyar 

oldalon viszont pillanatok alatt átenged-

tek, a Mamát azonnal regisztrálták, és 

harminc napra megkapta a menekült stá-

tuszt, amit további hatvan napra tudunk 

meghosszabbítani.

A gyerek megy, az öreg marad

Mikor odakint várakoztunk a Mama 

vonatára, odalépett hozzánk egy önkén-

tes. Elmondta, hogy ezek a nemzetközi 

vonatok általában hajnali öt körül érnek 

csak be, és azt javasolta, menjünk el a kö-

zeli iskolába, ott melegedhetünk, kapunk 

kávét, teát, ennivalót, és még le is fek-

hetünk. Ebben az iskolában a tanárokat 

osztották be több műszakba, ők látták 

el a Csapra érkező menekülteket. Voltak 

köztük ukránok és kárpátaljai magyarok 

is. Nagyon kedvesen fogadtak, hajnalig 

beszélgettünk. Elmesélték, hogy teljesen 

átálltak az online oktatásra, az iskola csak 

a menekültek miatt volt nyitva. Ez volt az 

első olyan éjszaka, hogy csak öt menekült 

jött, a korábbi estéken két-háromszázan 

is érkeztek. Ők egy-két napot maradnak 

általában, majd mennek tovább. Megpró-

bálnak mindenkinek fekhelyet biztosítani, 

de még a folyosókon, sőt, a mosdókban 

is emberek szoktak aludni, annyira sokan 

vannak. 

Kérdeztük tőlük, nem szeretnék-e 

elhagyni az országot, de azt válaszolták: 

mivel ott van az egész életük, amit eddig 

felépítettek, maradnak, és bíznak abban, 

hogy hozzájuk nem ér el a háború. Elme-

sélték azt is, hogy a háború kitörésekor 

nézték Putyin beszédét a tévében, és 

mikor azt mondta, megtámadja Ukrajnát, 

el sem akarták hinni. Fel sem fogták, 

hogy ez megtörténhet, és az első napok-

ban azt sem tudták, mihez kezdjenek. 

Volt, aki menekítette a sorköteles fiát 

– azonnal vonatra ültette, hogy hagyja 

el az országot. Akikkel beszélgettünk, 

már közel álltak a nyugdíjaskorhoz – ők 

maradtak, de a gyermekeiket, unokáikat 

Magyarországra küldték. Idővel hozzá-

szoktak a megváltozott állapotokhoz, a 

napi három-négy légiriadóhoz. 

Háborús oldal

Hogy látszott-e, hogy háború sújtotta or-

szágban járunk? Nehéz kérdés. Egyrészt 

ez eleve elmaradott régió, a pusztulást 

nem háború okozta, másrészt éjszaka 

érkeztünk, így sok mindent nem láttunk. 

Megállt mellettünk egy fehér autó, az 

utasai megkérdezték, mit keresünk ott. 

Olyan feladatokat láthattak el, mint itt-

hon a polgárőrök. Főleg arra voltak kíván-

csiak, hogy Szabi mit keres itt, beszél-e 

ukránul, oroszul. A sorköteles korosztály-

ba tartozik, így nem értették, miért mász-

kál autóval az éjszaka közepén. A vonat-

állomáson csak kóvályogtunk a peronon, 

azt sem tudtuk, merre menjünk. Azonnal 

megjelentek a fegyveres katonák, ők is 

kikérdeztek minket. 

Rengeteg volt a kóbor kutya, ételt 

kunyeráltak. Menekültek tömegével 

nem találkoztunk, de ahogy az iskolában 

mondták, ez kivételes nap volt ebből 

a szempontból. Reggel már azelőtt 

eljöttünk, hogy felébredt volna a város, 

de éreztük, dermesztő hangulata van az 

egésznek. 

Nagymamám nagyon örült, hogy el 

tudott jönni, de ő is, és többi rokonunk is, 

akik elmenekültek, szeretnének visz-

szamenni. Jól érzi magát, folyamatosan 

követi a híreket. Két férfi rokon maradt 

kint, velük is rendszeresen beszélünk. 

Azt mondták, hogy ott, ahol a Mama 

lakása van, nem voltak bombázások, de 

két metrómegállóval arrébb már igen. 

Most telepítettek oda rakétaelhárítókat, 

úgyhogy már ott is vannak események. A 

Mamát autóval vitték ki a vasútállomásra 

– azt mondta, hogyha nem tudta volna, 

hogy Kijevben van, fel sem ismerte volna 

a saját városát: mindenhol tankcsapdák, 

felborított autók, kordonok… Viszony-

lag sok orosz él Kijevben, ahogy a teljes 

Ukrajna területén is, és a városon belül 

nincs feszültség abból, hogy valaki orosz 

vagy ukrán. Nemzetiségtől függetlenül 

Ukrajna mellett állnak.”

Lejegyezte: Ádám Katalin

Menekülés Kijevből
Natália Budapesten lakik, az 

édesanyja orosz, a nagymamá-

ja Kijevben él. A család meg-

szervezte, hogy a kilencven-

éves hölgy Magyarországra 

jusson. Az utazás történetét 

Nati mesélte el nekünk. 
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Menekülteket mentesz a Migration Aid csapa-

tával, hajléktalangúnyába bújsz, hogy aztán 

diákoknak mesélj arról, milyen érzés volt. Miért 

nem maradtál meg ehelyett egy elit kőszínház-

ban?

Ahol azt érzem, hogy nem rám van szükség, nem az 

én energiáimra és alkotóképességemre, ott nem tu-

dok maradni, mert nincs kidobni való időm. Amikor 

főiskolásként bekerültem a Katonába, mindenki azt 

hitte, hogy leszerződtetnek. Ám az utolsó pillanat-

ban Nyíregyháza megtalált, és ott elkezdtem volna 

rendezni, alkotni, de közben a férjemmel, Tónival 

(Cserna Antal színész – a szerk.) nagyon szerettük 

volna, hogy legyen gyerekünk. Úgyhogy amikor fél 

év után várandós lettem, és hívott Marton László a 

Vígszínházba, nagy volt a csábítás, hiszen a családot 

Budapesten akartuk egyben tartani. Ezért végül 

aláírtam a szerződést, de már akkor tudtam, hogy a 

Vígszínház nem az én helyem. Azon túl, hogy szül-

dögéltem a gyerekeket, alkotni akartam és közös-

séget teremteni – a színházon keresztül. Úgyhogy 

– már akkor a kisbabával – elkezdtem párhuzamo-

san saját társulatot fölépíteni 1990-ben, és rendező 

nélkül dolgozni. Hosszú idő volt, mire magamra 

találtam, közben meg kellett élnem a kitaszított-

ságot is. Erős visszaigazolásnak éreztem, amikor 

Marton László egyszer úgy megölelt, hogy abban 

elismerés volt. Az biztos, hogy hittem magamban 

és az ügyekben, amiket színpadra vittem az Ötödik 

Sallyvel, az És a nyolcadik napon vagy akár a Ma-

radjunk annyiban előadással. Hittem abban, hogy 

lehet az emberekhez úgy szólni fogyatékosságról, 

hajléktalanságról, hogy az igazán megérintse őket. 

Amikor a Maradjunk annyiban előadásának az ele-

jén vécépapírgurigákat adogatok hátra, az a célom, 

hogy a nézők kezdjenek el egymásra figyelni és 

együttműködni, hogy ne szakadjon el a papír.

A vécépapír erős szimbóluma az előadásodnak, 

hiszen amikor néhány napra vállaltad a hajlék-

talan emberek életét, az egyik leginkább kínzó 

gondod a vécére menés volt.

Végső szükségemben bementem egy nyugdíjasok 

napközi otthonába a Kálvin térhez közel, és „szé-

gyenfolyosón” jöttem ki. Egy asszony azt mondta, 

ne haragudjak, de nem akarnak tőlem betegséget 

kapni. Senkinek nem jutott eszébe, hogy lehet fer-

tőtleníteni is utánam. Potyogtak a könnyeim a meg-

aláztatástól. A Nemzeti Múzeumba sem engedtek 

be. A hajléktalan társaim viszont nagyon helyesek 

voltak, összegyűltek és tanácskoztak, hogy hova 

kéredzkedhetnék be. A Burger Kinget ajánlották, és 

oda tényleg beengedtek. 

Arról is beszéltél utána, mennyire rossz volt, 

hogy levegőnek néztek a járókelők, kerülték a 

tekintetedet. Főleg az ismerősök. 

Igen, pedig voltak köztük tanítványaim is. Szirtes 

Tamás  volt az egyetlen, aki legalább köszönt. 

Hogy aztán mit gondolt arról, hogy nézek ki és mit 

csinálok ott, azt nem tudom. Mint utóbb kiderült, 

sokan fölismertek, még körbe is telefonálták egy-

mást többen, hogy „úristen, a Szalai Kriszta hogy 

lesüllyedt, valaki segítsen már neki!”. A harmadik 

napon kezdett tisztulni belőlem a depresszió, és 

jött a felismerés, hogy a többségi társadalom tele 

van félelemmel.

Tehát nem a közöny, hanem a félelem miatt 

néznek félre az emberek?

Azt hiszem, igen, mert nem bírják el a szorongást. 

Én például azért tudok beszélgetni sérültekkel, 

hajléktalanokkal, mert azzal, hogy a szeretetet ára-

moltatom, nem leszek szomorú. Sokan viszont úgy 

érzik, bőven elég a saját problémájuk.

Voltál már fordított helyzetben, amikor neked 

kellett valahogy viszonyulnod ahhoz, hogy egy 

közeli ismerősöd bajban van?

Az maradt meg bennem nagyon, amikor a II. kerü-

letben adtunk elő drámajátékokat gyerekeknek, 

és azt kértem tőlük, mondják el, ha valami olyan 

történt velük, amit nagyon rossznak éreztek. Akkor 

egy kisfiú feltette a kezét, és azt mondta: neki az a 

legrosszabb, hogy verik a szülei. Annyira ledöbben-

tem, hogy nem tudtam ezt hirtelen kezelni, csak 

továbbmentünk a jelenettel, és utána sem öleltem 

meg, és nem kerestem a családját vagy a tanárát. 

Nem tudom, mi lett vele, de gyakran eszembe 

jut, mekkorát mulasztottam akkor. Hiszen az egy 

segélykiáltás volt. A gyerekkori bántalmazás elleni 

fellépés az egyik olyan „ügyem”, amelyet folyama-

tosan igyekszem képviselni, ezért is újítottam most 

fel az Ötödik Sallyt a Thália Színházban, átadva a 

szerepet egy fiatal színésznőnek.

Kapsz visszajelzéseket a gyerekközönségtől? Mit 

gondolsz, mennyire értik a hajléktalanság mint 

léthelyzet mélységeit?

Meg szoktam kérdezni a közönségtől az előadás 

végén, hogy mit visznek haza. Most, az érdi előadás 

után az egyik gyerek azt írta: „Hitet és hálát. Eddig 

azt hittem, mindent megteszek – hát nem! Úgy-

hogy át fogom gondolni.” Egy anyuka pedig azt 

írta a FB-on: „Tegnap a lányom is látta az előadást, 

és azóta is csak arról mesél. Az volt a jó, hogy nem 

okozott érzelmi traumát a darab, viszont rengeteg 

gondolatot ébresztett benne. Sokáig beszélget-

tünk arról, milyen fontos a család, és hogy milyen 

szakadék választja el a társadalmat a hajléktala-

noktól. Ugyanakkor, hogy ennyi borzalom után is 

van lehetőség az újrakezdésre.” Volt egy srác, aki 

mindenképpen ki akart jönni a színpadra. Megkér-

dezte a mellette ülőktől, nagyon gáz-e, ha megölel 

engem. A barátok azt mondták, hogy tök jó, csak 

menjen bátran – és tényleg kijött és hosszan meg-

ölelt. Ilyen még soha nem történt velem. Általában 

Jutkát szokták ölelgetni, akiről a darab szól – ő 

mindig jelen van. Azért fontosak ezek a visszajelzé-

sek, mert úgy gondolom, sokkal jobb olyan világban 

élni, amelyben egymás felé fordulnak az emberek. 

Inkább ezen dolgozom, mint hogy moziba járjak 

vagy úszni, pedig az is nagyon fel tud tölteni. Va-

lahogy a „menekültezés” mégis jobban, úgyhogy 

most is szervezkedek, összekapcsolok embereket, 

vagy megyek takarítani a Madridi útra. Az tudja 

csak megérteni, hogy ez mennyire sokat ad, aki már 

próbálta. Szinte függővé lehet válni.

Mitől lett benned ilyen erős a szociális érzék?

Magam is megéltem a kiközösítést, két alkalom-

mal is. Talán negyedikes lehettem, amikor vidékre 

költöztünk – apukám gazdasági vezető volt, és 

időnként áthelyezték. Az iskolában borzasztóan 

kilógtam a temperamentumommal, a nyitott, laza 

természetemmel. Maga az osztályfőnököm intézte 

„Ha mindenki a másikra vár, azzal 
nem jutunk előbbre”

ehetett volna „rendes” színésznő is, hiszen elkezdte a pályát, ahogyan kell, nem is 
akárhol – játszott a Katona József Színházban, a Vígszínházban –, de aztán valahogy 
mindig letért az útról. Szalai Kriszta mindig is többet akart annál, hogy jó előadá-
sokat hozzon létre, akár színészként, akár íróként, rendezőként. Többet annál, hogy 

képviselő legyen egy önkormányzati vagy törvényhozói testületben. Többet – de mit? Erről 
beszélgettünk a Maradjunk annyiban érdi előadása után.

Az a dolgom, 

hogy adjam 

a színpadon 

keresztül, amit 

tudok adni, 

de azon kívül 

még marad 

rengeteg időm 

cselekedni. 

Még nem jöttek rá elegen, hogy nagy a baj
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úgy, hogy a társaim kiközösítsenek. Talán ebből 

fakad, hogy én mindig segítem a kitaszítottakat. 

Nemrég megkérdezték Szikora Róberttől, mit 

tesz a háború elől menekülőkért, és azt felelte, 

hogy egy művész nem tehet sokat: énekel és 

imádkozik. Te mit gondolsz a művész lehetősé-

geiről?

Az a dolgom, hogy adjam a színpadon keresztül, 

amit tudok adni, de azon kívül még marad rengeteg 

időm cselekedni. Ha mindenki a másikra vár, azzal 

nem jutunk előbbre.

Nemrég majdnem magával sodort a politika – in-

dultál a helyhatósági választásokon. Nem érzed 

ezt vargabetűnek?

Nem. A politika közügy. Akkor is az, ha Magyaror-

szágon sok politikus megengedheti magának, hogy 

ne tegyen semmit a közért. Az emberek azt hiszik, 

hogy a politikus mind ilyen, pedig nem. A második 

kerületben egyébként nem nekem jutott eszembe 

az önkormányzati jelöltség, hanem felkértek mint 

függetlent. Csak aztán, mivel egyik párthoz sem 

tartoztam, olyan képviselő került be listáról, aki 

kevesebb szavazatot kapott nálam.

Amikor képviselőjelöltként beszélgetett veled 

Rónai Egon az ATV-ben, azt mondtad, ha meg-

választanak, te mindig kimész, és megkérdezed 

vitás kérdésekben az embereket. De hát nincs 

két ember, aki egyfélét akar!

De van középút. Igenis meg kell kérdezni az em-

berektől, hogy mi a problémájuk, és miben lehet 

segíteni nekik. Látok is erre példát, mert a II. kerüle-

ti polgármester így dolgozik. Voltam lakossági fóru-

mokon, és hallottam, hogyan beszél az emberekkel. 

Látom a facebookon, hogy azonnal ott terem, ha 

gond van, mint az ügyeletes bicikliszerelő a Monty 

Pythonban, és azonnal „megszereli” a problémás 

területeket.

De ez nem csak látványpékség? Hiszen egy pol-

gármesternek nem feltétlenül a bicikliszerelés a 

dolga, inkább az irányítás.

Nem is ő szereli meg az elromlott dolgokat, de ott 

van mindenütt, ahol helyzet van. Figyel az emberek 

felvetéseire a facebookon, és azonnal reagál. Olyan 

vezető kellene mindenhová, aki szociálisan érzé-

keny és gondoskodó.

Most olyan korszak jön, amikor megszorító 

intézkedésekre lesz szükség. Ezeket kerülik a 

vezetők, mert félnek, hogy nem nyerik meg a 

következő választást. Te elviselnéd, hogy eset-

leg haragszanak rád?

Szerintem az őszinteség a legerősebb tett. Ha most 

Magyarországon az ellenzék nyer, el kell mondania, 

meg kell mutatnia, hogyan rabolták szét az orszá-

got, és aztán jó háziasszonyként minden fillérrel 

elszámolva nagyon kell igyekezni jót tenni.

A népnek ugyan mindig „igaza van”, de nagyon 

könnyű megvezetni is, pláne, ha a félelmeire 

és a kiszolgáltatottságára apellálnak. Ha ennek 

most az lesz a következménye, hogy az Orbán-

kormány marad, mit fogsz gondolni a népről?

Ha valakinek van egy hitrendszere, és kiderül, hogy 

becsapták, az illető nem akarja magát leköpni. 

Lehet, hogy még nem vagyunk elég mélyen. Még 

nem jöttek rá elegen, hogy nagy a baj. Volt pár nap, 

amikor azt gondoltam, ha Orbánék maradnak, be-

hozzák az oroszokat, kiléptetik az országot az EU-

ból, és akkor vége az országnak. A depresszióból 

az hozott ki, hogy elgondolkodtam: ha ez így lesz, 

akkor nekem mi lesz a dolgom itt? Hogyan tudom 

az emberek lelkét segíteni? Ettől aztán kezdtem 

feldobódni. A II. kerületben végül is biztonságban 

vagyok, sok ember van a környezetemben, akivel 

azonosan látjuk a dolgokat. Akkor pedig kapaszkod-

junk össze, adjunk egymásnak erőt, és beszéljünk 

arról, hogyan vészeljük át. Most azon dolgozom, 

hogy ne legyen bennem harag, frusztráció, és men-

jünk tovább. Előre, és ne hátra! (kacag) Ha négy 

évig nekem csak takarítani lehet majd, akkor négy 

évig takarítok. Bárhol tudok élni. Még itt is.

Mihalicz Csilla

löljáróban szögezzük le, a vers 

nem az a műfaj, hogy levesszük a 

gyűjteményes kötetet a polcról, 

aztán egy szuszra végigolvassuk, mint 

egy regényt. Elő-elővesszük, beleol-

vasunk, félreteszük egy időre. Ez is az 

oka, hogy jóval kevesebben kölcsönöz-

nek a könyvtárból versesköteteket, 

mint prózai műveket, ugyanakkor egy-

egy évforduló kapcsán mindig keresik 

az adott költő írásait – tudtuk meg 

Sebestyénné Majchrowska Ewától, a 

városi könyvtár igazgatójától. 

„A kortárs költők, mint Szabó T. 

Anna, Lackfi János nagyon népszerűek. 

Ugyanakkor az ő műveik megtalálha-

tóak az interneten is” – mutatott rá 

Ewa, megjegyezve, sajnálatos módon 

az irodalmi folyóiratokat nemigen 

kölcsönzik ki a látogatók, legfeljebb 

helyben lapozgatják. 

Bár olyan statisztika nem létezik, 

hogy ki a „legtöbbet kölcsönzött 

költő”, általánosságban elmondható: 

inkább a kortársakat keresik a könyv-

tárlátogatók. A klasszikusokat inkább 

a diákok forgatják (amikor épp tanul-

ják), és sokat forognak a gyűjtemé-

nyek, tematikus kiadványok (egy-egy 

ünnepkörhöz vagy épp a szerelemhez 

kapcsolódóan). 

Ami mindig nagy érdeklődésre tart 

számot, az a költői est. Van, hogy orszá-

gosan ismert és kedvelt költő látogat 

le a könyvtárba (mint a fentebb már 

említett Szabó T. Anna, illetve Lackfi 

János), akiket még azok is ismernek, 

akik keveset olvasnak verseket. Máskor 

olyan költőket látnak vendégül, akik 

kevesebbet szerepelnek a különféle 

médiafelületeken, ugyanakkor mara-

dandót alkotnak – mint például Büki 

Attila és Baka Györgyi, akik mindketten 

Érden élnek, többször is találkozhat-

tunk velük a könyvtárban, de együtt 

április 13-án láthatjuk először őket, a 

magyar költészet napi rendezvényen, 

ahol 17 órától egymás verseit adják 

majd elő. Baka Györgyinek egyébként 

a járványhelyzet idején lett volna egy 

könyvbemutatója a könyvtárban, de a 

lezárások miatt elmaradt.

„Egy másik rendezvénnyel is készü-

lünk: arra kérjük olvasóinkat, válasszák 

ki kedvenc magyar versüket, másolják 

le (olvasható kézírással) vagy nyomtas-

sák ki, és a verset juttassák el hozzánk, 

mi pedig április 11–14. között feldíszítjük 

a beérkezett versekkel a könyvtár abla-

kait” – tette hozzá Ewa.

Ha már vers, nem mehetünk el szó 

nélkül a gyerekversek mellett sem. „A 

kisgyerekekkel az olvasást, az irodal-

mat a verseken, mondókákon keresztül 

lehet megszerettetni. Természetesen 

nem Vörösmartyra gondolok, hanem a 

gyermekversekre. Ebben nagy segít-

ségünkre lehetnek a megzenésített 

versek, hiszen énekelni minden gyer-

mek szeret” – mutatott rá Nida Judit, a 

könyvtár igazgatóhelyettese.  

„Szerencsére manapság nagyon sok 

olyan kötet jelenik meg, amihez van 

hanganyag” – tette hozzá, megjegyez-

ve, a versek varázslata, hogy minden 

korosztálynak minden élethelyzetben 

mást és mást tud adni. És hogy a gye-

rekek mennyire szeretik a verseket, azt 

mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a 

gyermekkönyvtár költészet napi rajzpá-

lyázata közel negyven éve nagyon sike-

res: a Covid előtt mintegy ezer pályamű 

érkezett be évente, de az idén is több 

mint ötszáz alkotásból válogathatott a 

szakértő zsűri. 

Megkérdeztük az IRKA főszerkesztő-

jét, Daróci Mártát is, hogy tapasztalatai 

szerint mennyire fogékonyak az embe-

rek manapság a lírai művekre. Márta 

úgy látja: a költészettel foglalkozó, 

színvonalas programok most is vonzók, 

még a fiatalok számára is – ahogy a jó 

versek is. Ráadásul ma már az inter-

neten is vannak tematikus csoportok, 

ahol ínyencségeket is találnak az 

érdeklődők.

„A mi programjainkra nagy hatással 

volt a Covid, sokan félnek eljönni. Mivel 

minden műsorunkat felvesszük és 

megosztjuk a YouTube-on, sokan emi-

att sem jönnek már el személyesen” 

– jegyezte meg Márta, hangsúlyozva: 

ugyanakkor az IRKA alkotóközössé-

gében a versek reneszánszukat élik, 

legfrissebb számukban is a lírai költe-

mények vannak túlsúlyban.  

Márta a magánéletben is sok ver-

set olvas: „Rendszeresen hozok ki a 

könyvtárból, illetve vásárolok külön-

féle verses gyűjteményeket. Verseket 

olvasni azért jó, amiért imádkozni, 

zenét hallgatni, elmenni egy tárlatra – a 

problémánk nem oldódik meg, de a 

nézőpontunk megváltozik, könnyebb 

elviselni a feszültséget, harmóniába 

kerül a lelkünk. A jó mentális állapothoz 

kell a versolvasás.”

Ádám Katalin

A kortársakat keresik
Április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját, és bár ez 

József Attila születésnapja, nekem mégis egy Ady-vers rész-

lete jár az eszemben. „Én voltam Úr, a Vers csak cifra szol-

ga,/Hulltommal hullni: ez a szolga dolga,/Ha a Nagyúr sírja 

szolgákat követel.” Szerencsére egyetlen költőnk sem vitte, 

viszi sírba a verseit. De vajon olvassuk-e még őket, vagy csak 

porosodnak az „összesek” a polcokon?

E

Szárnyalás versben – ezzel a 

címmel szeretné megjelentet-

ni egy kötetben közel négy-

száz versét Gyöpös József, 

aki a minap ünnepelte kilenc-

venedik születésnapját. 

E jeles évfordulón az Érden élő ünne-

peltet meglepték az IRKA tagjai is, akik 

süteménnyel, virággal, no meg versek-

kel, oklevéllel köszöntötték korelnökü-

ket. 

Gyöpös József tervezőmérnök 1957 

januárjában Bécsbe emigrált, onnan 

továbbment Svédországba. Malmő-

ben élt a feleségével, harminc évig egy 

nagy cégnél dolgozott, mint tanács-

adó. Gyakran hazalátogatott, majd 

idős korában végleg hazaköltözött. 

Verseket az elmúlt több mint másfél 

évtizedben ír. Tevékeny és oszlopos 

tagja a helyi irodalmi közösségnek, 

még így, kilencven esztendősen is, 

és nagy örömmel fogadta az IRKA 

tagjainak látogatását. A terített asztal 

mellett nemcsak az életéről, hanem 

irodalmi terveiről, a készülő verses-

kötetéről is beszélt – látása romlásá-

val most már nem ír új verseket, de 

nagyon szeretné nyomtatásban látni 

az eddig írottakat.

Szerkesztőségünk is boldog születés-

napot kíván Gyöpös Józsefnek!

Á. K. 

Kilencven év, 360 vers
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Bár a mérkőzés előzetes jegy-

zőkönyvében még szerepelt a 

neve, végül az ÉRD házi gólki-

rálynőjére, Kopecz Barbarára 

mégsem számíthatott a DVSC-

SCHAEFFLER ellen Horváth 

Roland vezetőedző.

A csapatkapitány hiányát 

bizony a pályán is megérezték a 

hazaiak, akik nehezen vették fel 

a mérkőzés ritmusát. Bár Hadfi 

Gréta kivédte Karina Jezsikava 

hétméteresét, de három elhibá-

zott érdi támadás után gyorsin-

dításból került 3–0-s előnybe a 

hajdúsági csapat.

Az érdi vezetőedző időkérése 

sem hozott áttörést, hiszen a 

Debrecen amellett, hogy hat 

hétméterest is kapott, felállt fal 

ellen is rendre eredményes volt, 

így a nyolc perc után összesze-

dett négygólos előnyét biztosan 

tartotta.

Ugyan az ÉRD-től Paróczy 

Sára és Szabó Kitti is elkezdte 

„gyártani” a gólokat, ám ennek 

ellenére sem tudott közelebb 

kerülni a vendéglátó. Sőt a 

Debrecen rendre megtalálta 

a réseket az érdi falban, így a 

szünetre már 17–12-es előnyben 

voltak a vendégek.

A térfélcsere után is ott folytat-

ták a felek, ahol abbahagyták, és 

amíg az ÉRD nehézkesen, addig a 

DVSC könnyedén szerezte a gólo-

kat, így nem csoda, hogy Horváth 

Roland öt perc után időt kért, 

hiszen a második félidőben egy 

4–1-es sorozatba kezdett bele 

a Loki. Ugyan ezt nem tudta meg-

állítani az ÉRD, és a hajdúságiak 

már kilenccel is vezettek a 41. 

percben (15–24), de ezután már 

belejött a házigazda is, amely 

Szabó Kitti idei századik bajnoki 

gólja és Alexandra Vukajlovics 

szép megoldása után Csáki Lilla 

találatával ötre csökkentette hát-

rányát (20–25). Erre hárommal fe-

leltek a vendégek, akik az utolsó 

tíz percben is növelték előnyü-

ket, és végül 33–22-es győzelmet 

arattak az ÉRD ellen.

„Gratulálok a Debrecennek. 

Ha megnézzük a két csapatot, 

nem volt kérdés, hogy innen az 

ÉRD nem fog sikerrel távozni. 

Ettől függetlenül, bár ritkán 

hallható ilyen a számból, pláne 

egy tizenegy gólos vereség után, 

de nagyon szépen küzdöttünk, 

harcoltunk, és a lányok csinálták, 

amit megbeszéltünk.Természe-

tesen vannak hibák, de ebből 

kell tanulnunk és továbblép-

nünk. Nagyon sok olyan telje-

sítményt láttam, ami tetszett, 

és újra bizakodóvá tesz néhány 

játékos, akik kicsit eltűntek. Ha 

így játszunk azokon a mérkőzé-

seken, amiket nekünk meg kell 

nyernünk, akkor azokat meg 

is fogjuk nyerni, ebben biztos 

vagyok” – húzta alá Horváth 

Roland, az ÉRD vezetőedzője.

Az ÉRD legközelebb április 

9-én 18 órától a Siófok KC vendé-

geként lép pályára a bajnokság 

21. körében.

Domonkos Bálint

Küzdött, de kikapott  
a DVSC-től az ÉRD

A 20 éves bolgár Irena Binkova 

ellen kezdte meg a budapesti bir-

kózó-Európa-bajnokságot az Érdi 

Spartacus SC válogatott birkózó-

ja, Dénes Mercédesz, mégpedig 

meglehetősen aktívan. Nem 

meglepő, hogy a bírók is hamar 

figyelmeztették a bolgárt, aki 

azonban nem tudott pontot sze-

rezni, így Dénes került előnybe. 

Az érdi sportolót megnyugtatta a 

megszerzett pont, és előbb átfor-

gatta, majd nem sokkal később 

be is tusolta ellenfelét, és 5–0-ra 

győzött.

Ezt követően a negyeddön-

tőben az Európa-bajnok lengyel 

Katarzyna Krawczyk ellen sem 

kezdett rosszul, de egy meg-

ingást kihasznált a rivális, aki 

átdobta maga fölött Dénest. 

Bár úgy tűnt, a négypontos 

előnybe kerülő lengyelt Dénes 

megfogja, hiszen egy akcióért 

két pontot kapott, de a len-

gyelek megnézették az esetet. 

Dénes szerencsétlenségére 

ezzel párhuzamosan egy másik 

szőnyeg másik esetét is vissza-

nézték, így a hosszú szünet kissé 

kizökkentette az érdi birkózót, 

aki a folytatásban a lengyel lábát 

próbálta erőteljesen támadni, 

ám ezt megkontrázta Krawczyk, 

aki végül 10–0-s tussal győzött.

„Nem akartam felesleges 

akciókat csinálni, ezért megvár-

tam, amíg megintik, utána az 

első adandó alkalommal, amikor 

lekerült, próbáltam befejezni a 

meccset, és ezt sikerült is meg-

valósítani. Tudtam, hogy nem az 

első meccs lesz a legkeményebb 

és örültem is neki, hogy van 

egy »könnyebb« is, de így, hogy 

nem sikerült, adtam egy pofont 

a hadd ne mondjam minek” – 

értékelte az első meccsen elért 

sikerét a másodikon elszenvedett 

vereség tükrében Dénes Mer-

cédesz, akit elmondása szerint 

a lengyel elleni mérkőzésen ta-

pasztalt hosszú challenge nagyon 

megakasztott.

„Számítottam rá, hogy bedob-

ják a challenget, én is felnéztem 

a bíróra, hogy saját akciónak 

ítéli-e, mert nem voltunk kon-

taktban, amikor elesett. Utána 

visszanéztem a felvételen, és 

úgy érzékeltem, hogy adható a 

két pont, és be is kiabálták, hogy 

ez megvan. Ha tényleg így lett 

volna, akkor 4–3-ról megyünk 

tovább, de végül nem adták meg, 

és nem mindegy, hogy 4–3-ról 

vagy 4–0-ról folytatjuk. Még ha 

meg sem adják a két pontot, de 

folytatódik a küzdelem, akkor 

fókuszban tudtam volna marad-

ni, de mivel a másik challenget is 

meg kellett várni… Utána, bár 

éreztem, hova nyúl és el tudtam 

venni a lábamat, de a szünet 

miatt kiestem a ritmusból…” – 

fogalmazott lapunknak Dénes 

Mercédesz, aki abban bízhatott, 

hogy a lengyel az elődöntőben 

legyőzi a svéd Emma Malmgrent, 

így ez esetben a vigaszágon foly-

tathatta volna az Európa-bajnok-

ságot, de Marmgren betusolta 

Krawczykot, így Dénes számára 

a negyeddöntőben ért véget a 

hazai kontinensviadal.

Domonkos Bálint

Egy-egy győzelem  
és vereség a budapesti Eb-n
A budapesti birkózó-Európa-bajnokság első for-

dulójában a bolgár Binkovát még simán, 5–0-ra 

legyőzte, de a negyeddöntőben végül egy hosszas 

challenge után kizökkent, és vereséget szenve-

dett lengyel ellenfelétől, így a nyolc között búcsú-

zott az Érdi Spartacus 53 kilogrammos birkózója, 

Dénes Mercédesz.

Nem bírt a tabella harmadik helyén álló DVSC-

SCHAEFFLER-rel és 33–22-es vereséget szenvedett 

hazai pályán az ÉRD a K&H női kézilabda liga 20. 

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

alapján 

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

Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

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

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Városfejlesztési, mélyépítéssel kapcsolatos feladatok ügyintézése 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jutta-

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

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.

BESZÁMOLNAK AZ ÉRDI KÉPVISELŐK

Az érdi képviselők 2021-ben sem tétlenkedtek. Hogy egészen pontosan ki mit tett le ta-
valy a közös asztalra, arról a törvény szerint részletes beszámolót kell benyújtaniuk a Köz-
gyűlésnek. Hétről hétre közöljük ezeket a szövegeket. A sort Fülöp Sándorné (FIDESZ– 
KDNP–ÖSSZEFOGÁS) kompenzációs listás képviselő és Csépán István (SZÖVETSÉG 
ÉRDÉRT), a 11. választókerület képviselője folytatja.

Csépán István 
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT),  
a 11. választókerület  
képviselője

Tisztelt Közgyűlés!
A 2021-ben az alábbi-
akról szeretném tájé-
koztatni a választókat. 

» Toboz utca, útkarbantartás illetve csapa-
dékvíz probléma megoldása
» Kárpitos utca, kocsibeálló-probléma meg-
oldása az útkarbantartás miatt 
» Barackfa utca, szikkasztóárok készítése
» Nyárfa utca, útkarbantartás kátyúzás
» Narancsfa utca kátyúzása, illetve pormen-
tesítése
» Platánfa utca, nem szilárd burkolatú részé-
nek pormentesítése
» Fenyőfa utca, szikkasztóárok beomlás, 
kijavítása
» Égerfa – Cseresznyefa – Almafa utcáknál 
padkázási gond felszámolása
» Bajcsy Zs. úti buszmegálló-öböl előtti csa-
padékvíz-probléma 
» Rekettye utca, árok-karbantartás és tisztítás
» Kárpitos utca a Szénégető, illetve a Simító 
között útkarbantartás
» Szövő utca, illegális hulladék elszállítása
» Szövő utca – Kárpitos utca járda javítása
» Alsóerdősor, illetve a Folyondár utcánál 
kaszálás a járdánál
» Iparos utca és Kádár utca sarkán az illegális 
tartózkodás, illetve a szeméthegy felszámolása
» Felsővölgyi és az Alsóerdősor utca sarkán 
az illegális szemétheggyel kapcsolatos ható-
sági intézkedés  
» Iparos utca, az M7-re felhajtónál a kidön-
tött jelzőlámpával kapcsolatos intézkedés 
» Sóskúti út és Szendrői utca új forgalmi 
rendjének kialakítása 
» Szovátai úton a járdaberuházás előkészítése
– Kárpitos utca fenyőfafelajánlás a Bem térre 

Továbbá a hozzám érkezett problémák  
és ezek megoldásai:
» Ófalu Szekér utca, útkarbantartás
» Felső-Parkváros Csigás utca, szikkasztó-
árok készítése
» Vincellér Vincellér utca útjavítása
– Vincellér Rizling utca útjavítása

Érd, 2021. december 05. 
Csépán István

Fülöp Sándorné 
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tisztelt Közgyűlés!
2019. október 14-től 
kompenzációs listás 
képviselőként veszek 
részt a Közgyűlés 
munkájában. Továbbra 

is kiemelt figyelemmel követem a 9. választó-
kerület ügyeit, és igyekszem képviselni az ott 
lakók problémáit is.

Az év első felét a pandémia határozta 
meg. Ez idő alatt is képviselőtársaimmal 
minden bizottsági, közgyűlési hatásköri dön-
tést átbeszéltünk online formában. Jobbító 
javaslatokat tettünk a polgármesternek, aki 
vagy megfogadta, vagy nem.

Amióta újból lehet üléseket tartani, igyek-
szem részt venni minden közgyűlésen. 
Az idei évben két alkalommal sajnos nem 
tudtam részt venni a közgyűlésen (betegség 
miatt). Tagja vagyok a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottságnak és a Fenntarthatósági 
Bizottságnak, melyek ülésein aktívan részt 
veszek. Többek között június 2-án a Fenn-
tarthatósági Bizottság Darukezelő utcai 
Klímaparkkal kapcsolatban tartott online 
megbeszélésén is részt vettem.

Idén különösen sok lakossági megkeresést 
kaptam a hulladékszállítási problémákkal 
kapcsolatban. Több alkalommal több napon 
keresztül nem szállították el hol a kommu-
nális, hol a szelektív hulladékot. A szolgál-
tatóval felvettem a kapcsolatot, ez úton is 
köszönöm a gyors intézkedést.

Idén is többen megkerestek a 65 év fölöt-
tiek az építményadó elengedése miatt, az 
Adócsoportnál segítettem nekik beadni a 
kérvényt. 

Lakossági megkereséseket kaptam, ame-
lyek ügyében eljártam a szolgáltatók, városi 
intézmények felé. Csak példaként hozom fel, 
hogy a Szendrői utcai kocsibehajtót egy bal-
eset miatt összetörték, jelzésemre az ÉKFI 
rövid idő alatt kijavította a hibát.

Továbbra is dolgozom a szakmai bizottsá-
gokban, és képviselőként igyekszem a város 
javára tenni. Ezúton köszönöm mindazok-
nak, akik segítették a munkámat.

2021. december 2.

Fülöp Sándorné
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APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS

LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 

ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítá-

sát bontás nélkül is, lapostető szige-

telését, kerítésépítést és mindenfajta 

kisebb javításokat. Tel.: 70/588 2701

 56/2022)

TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők 

javítása, cseréje, beázás elhárítás, 

bádogozás, Lindab tető, új tető csere-

pezése, kisebb javítások, SOS munkák. 

Tel.:  30/622-5805, 20/492-4619 97/2022)

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS  

Tel.: +36/70 281-1956 98/2022)

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

PENGŐT, KORONÁT, FORINTOT Papír 

- Fém gyűjteményt vásárolnék!  

Tel.: 06209971153 101/2022)

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

vásárolok készpénzért kis és nagy 

hanglemzeket, műsoros kazettákat. 

Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      

 (31/2022)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-

PÁRT, motorkerékpárt, retró tárgyakat 

vásárolok. borbelyimre69@gmail.com.  

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

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT, 

tetőkészítéshez magas kereseti lehe-

tőséggel  felveszek. Tel.: 30/563-5544

 17/2022)
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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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/2
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2
2

)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site
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GAZDIKERESŐ
Ha örökbe fogadná a képen látható kutyusokat, vegye fel a kapcsolatot  

az alapítvány munkatársaival.Telefon: 06/30 276 6071 vagy 

06/30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. 

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. Adószám: 18707379-1-13, Bank-

számlaszám:  10403136-49534949-49521015

Loli

3 év körüli, nagytestű, ivartalaní-

tott szuka. Embercentrikus, inkább 

egyedüli kedvencnek ajánljuk. Kertes 

házba költözne szívesen.

Jerry

1 év körüli, közepes termetű, moz-

gékony, embercentrikus kan. Kertes 

házba költözne szívesen, ivartalanítva 

vihető el.

Namar

6 év körüli, nagytestű, barátságos 

kan. Talált kutyaként került a gondo-

zásunkba. Korához képest mozgé-

kony, nem minden kutyával jön ki.

Rudi

5 hónap körüli, nagytestűre növő, ba-

rátságos, szocializált kanocska. Talált 

kölyökként került a gondozásunkba. 

Még sok foglalkozást igényel.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

VÁROSÜZEMELTETÉSI 
ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 04. 30. 
A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával érheti 
el, vagy megtalálja a www.erd.hu oldalon.
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Április 6-30. között a Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár Parkvárosi Fiókkönyvtárában kiállí-

tás látható húsvéti képeslapokból.

Április 6-án, szerdán a Gyermekkönyvtárban a 

Költészet napi rajzpályázat eredményhirdeté-

sére kerül sor, ugyanezen a napon, 17 órától 

a Felnőttkönyvtárban a Poly-Art Alapítvány 

találkozóját rendezik meg.

Április 9-én, szombaton 17 órától a Szepes Gyu-

la Művelődési Központban Olasz Gála címmel 

a Musical Akadémia diákjainak előadása lát-

ható. Jegyek rendelhetők a musicalakademia.

jp@gmail.com email címen.

Április 9-én, szombaton 14 órakor a Parkvárosi 

Közösségi Házban ismét az ÉN-idő várja az 

érdeklődőket. Nőknek, nőkről, nőktől.

Április 9-én, szombaton 16.30-tól ismét várják 

a gyerekeket közös mesehallgatásra és kéz-

műves foglalkozásra a Parkvárosi Közösségi 

Házban. A mesemondó ezúttal Jaksity Katalin 

műsorvezető lesz.

Április 10-én vasárnap a Költészet napja 

alkalmából a frissen megjelenő Zengő Ércek c. 

érdi antológia bemutatójára kerül sor szintén 

a Parkvárosi Közösségi Házban. „Nosztalgia 

koncert megzenésített versekkel.”

Április 10-én, vasárnap 11 órakor megemléke-

zést tartanak a Holokauszt érdi áldozatairól 

az Ófalusi Zsidó Temetőben lévő Holokauszt-

emlékműnél. Megemlékező beszédet mond 

Dr. Csőzik László polgármester és Kiss Hen-

riett, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga 

igazgatója. 

Április 10-én, vasárnap 15 órakor Kaviár és 

lencse – a színházbérlet második előadása a 

Szepes Gyula Művelődési Központban.

Április 11-14. között a Felnőttkönyvtárban A 

magyar költészet hete keretein belül hirdetik 

meg a Posztolj egy verset! eseményt. (Juttas-

sa el hozzánk kedvenc versét, és mi kirakjuk 

a könyvtár ablakába. Töltsük meg az egész 

felületet! )

Április 12-én, kedden 16-17 óra 30 között a 

Gyermekkönyvtárban Családi húsvétvárót 

rendeznek.  (Előzetes regisztrációt kérnek, 

elérhetőségek a könyvtár honlapján)

Április 12-én, kedden 17 órakor a Magyar 

Földrajzi Múzeumban Dr. Gulyás Zoltán 

térképész (Reguly Múzeum, Zirc) „Szentgáli 

Antal munkássága a Távol-Keleten” címmel 

tart előadást.

Április 13-án, szerdán 17 órakor a Felnőttkönyv-

tárban a Magyar Költészet Napja alkalmából 

rendezik meg Baka Györgyi és Büki Attila 

estjét.

H O L ?  M I T ?  M I K O R ?

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 11. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 263 DECHANDT ANTAL MERRE HOVÁ 

kiállítás megnyitó Karinthy Szalon
10:00 7 nap 
10:25 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 DRESCH QUARTET ÉRD 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:35 Playoff - sportmagazin 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd 7
14:20 Sztárportré 345. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Turnébusz TV 
 - Nunki Bay Starship
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Siófok KC -Érd
21:15 Partizán tv– Jakupcsek Gabriella:  

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

Április 12. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
8:45 Turnébusz TV - Nunki Bay Starship
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Mozgás – Fitnesz percek
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Párbeszéd
12:55 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Kézilabda
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek 
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás
 Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport  

Érdi VSE-PÁPAI PERUTZ FC
22:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:35 Film - Erózió, (1991), 
 R.: Surányi András
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 13. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv - Dirty Slippers
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:40 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Playoff - sportmagazin
12:35 Képújság 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Siófok KC -Érd
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:50 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat

17:20 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora 
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff
 sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Film Nem tudom, 
 halljátok-e ti is (2019), 
 dokumentumfilm, 
 R.: Takács Edina, Surányi Ádám
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:05 Partizán Tv 
 – Mucsi Zoltán: Nincs idegrendszerem 
 a politikával foglalkozni
22:45 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport,  

Érdi VSE-PÁPAI PERUTZ FC
 0:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 14. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 263 DECHANDT ANTAL MERRE HOVÁ 

kiállítás megnyitó Karinthy Szalon
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz-Dirty Slippers
10:55 Képújság
12:20 Playoff – sportmagazin
13:00 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz-Dirty Slippers
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Turnébusz- Dirty Slippers
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff – sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Siófok KC -Érd
20:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:10 Film-Film... (2000), 
 magyar filmdráma, Szereplők: Temessy 

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

Április 15. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet 146 
 LÉNÁRD ILONA és SZEGEDY-MASZÁK 

ZOLTÁN beszélgetése KAS Galéria
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021 

DRESCH QUARTET ÉRD 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
13:00 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
 Érdi VSE-PÁPAI PERUTZ FC
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

20:00  A kajakozásban 
 nőttem fel (2019) 
 portréfilm,  Rendező: Babiczky László
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:00 Partizán tv 
 – Majka: Nem vagyok fideszes, sőt,  

a baloldaliság áll hozzám közel 
21:20 Film - Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm,  R.: Surányi András 
23:05 Érdi történetek
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 16. SZOMBAT
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Monda és valóság határán
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:35 Monda és valóság határán
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 KI BESZÉLT MŰVÉSZET 146 
 LÉNÁRD ILONA és SZEGEDY-MASZÁK 

ZOLTÁN beszélgetése KAS Galéria
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:35 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35  Film  

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

Április 17. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
10:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I  Siófok KC -Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:35 Playoff - sportmagazin 
14:00 7 nap
14:25 Hit és Lélek ism.
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
15:25 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
15:45 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NB I Siófok KC-Érd
18:00 7 nap
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese  
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:30 Playoff - sportmagazin
20:35  Film - A kajakozásban 
 nőttem fel (2019)  portréfilm, 
 Rendező: Babiczky László  
21:30 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

PROGRAMAJÁNLÓ
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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 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. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 25.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. március 29-i számában.
A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával érheti el, vagy megtalálja  
a www.erd.hu oldalon. 

A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

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

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

TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!

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

alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Vagyongazdálkodási és Vagyonnyilvántartási Csoport

VAGYONGAZDÁLKODÁSI 
ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére. 

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

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

let alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Ellátandó feladatok:
- Önkormányzati döntések előkészítése és végrehajtása a hatályos jogszabályi rendel-

kezések     figyelembe vételével.
- Szerződések (adásvételi, csere, bérleti stb.) szerkesztése. 

- Jogalkalmazási-jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás készítése. 
- Telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátása. 

- Kisajátítási feladatok előkészítése, versenytárgyalások árlicit lebonyolítása. 
- Nyilvántartások vezetése, adminisztrációs 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 tisztvi-

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

                        
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Jogász vagy okleveles igazgatás 

szervező végzettség
• A pályázat elbírálásánál előnyt 

jelent:
• Jogi vagy közigazgatási szak-

vizsga
• Informatikai ismeretek
• Adatvédelmi ismeretek

Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldá-

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

zőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség, stressz tűrés.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

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

• iskolai végzettséget igazoló okira-
tok egyszerű másolata 

• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra 

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

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 05. 02.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 04. 04. 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. 04. 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.erd.hu 2022. 03. 28.

Érdi Újság
facebook – Érd MJV Önkormányzata 2022. 03. 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-1130-23/2022. 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

ÜGYINTÉZŐ 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 14. pont 

Ellátandó feladatok:
- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott közterület-felügyelői feladat- és hatáskörrel összefüggő, 
valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) 

önkormányzati rendelet megsertése esetén indított közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása,
- szabálysértési bírságolási eljárásokhoz kapcsolódó ügyintézői feladatok ellátása,

- a közigazgatási bírságolási eljárásokhoz kapcsolódó ügyintézői feladatok ellátása,
- a feladatköréhez kapcsolódó statisztikák összeállítása, nyilvántartás vezetése és továbbítása a rendőrség felé,

- a Városrendészeti Csoport eszközigényének folyamatos biztosítása, a szükséges megrendelések összeállítása, leadása,
- lakossági bejelentések továbbítása a közterület-felügyelők részére.

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,
• Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki kö-

zépiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 
informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati 
szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormány-
ablak ügyintézői vizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtu-

dományi, természettudományi, bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szak-
képzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi 
szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

• 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 16. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.

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

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

www.erd.hu – 2022. április 05.
Érdi Újság

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. április 05.
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-1130-26/2022. feltüntetni szíveskedjen.

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

alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

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 pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. március 29-i számában.
A hirdetés részleteit 
a QR-kód leolvasásával érheti el, vagy megtalálja  
a www.erd.hu oldalon. 
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A polgármester fogadóórája

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ

Minden hónap első keddjén 

a Polgármesteri Hivatalban 15–17 óráig.

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

Az országgyűlési képviselő fogadóórája

DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)

Tel: 06-30-396-5673

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

Minden hónap első csütörtökén 

17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája

A képviselők fogadóórája

SZŰCS GÁBOR

Minden hétfőn 16–18 óráig.

Előzetes bejelentkezés

a 06-23-522-313-as 

telefonszámon.

TETLÁK ÖRS

Minden hétfőn 16–18 óráig.

Előzetes bejelentkezés

a 06-23-522-313-as 

telefonszámon.

 8. vk. ANDRASEK MÓNIKA

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-477-5118

E-mail: andrasek.monika@erd.hu

Hétfőtől péntekig telefonon vagy e-mailen

egyeztetett időpontban és helyszínen

A diákpolgármester fogadóórája

CSÁK BÁLINT,

Ifjúsági Önkormányzat

E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu

Előzetes egyeztetés alapján.

 1. vk. ANTUNOVITS ANTAL

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-259-2555

E-mail: antunovits@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 2. vk. SIMÓ KÁROLY

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-564-4276

E-mail: simo.karoly@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 9. vk. DR. ASZTALOS ÉVA

(FÜGGETLEN)

Tel: 06-70-312-7184

E-mail: drasztaloseva@gmail.com

Minden hónap első 

és harmadik szerdáján 17–19 óráig.

 3. vk. LENGYEL PÉTER

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-479-3845

E-mail: lengyel.peter@erd.hu

Minden hónap első és harmadik hétfőjén

17–19 óra közt telefonon vagy e-mailen

történő egyeztetés szerint.

 4. vk. BALLA IMRE

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-479-3865

E-mail: balla.imre@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 5. vk. GREGUS LÁSZLÓ

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-389-8341

E-mail: gregus.laszlo@erd.hu

Minden hétfő 15–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 6. vk. SZŰCS GÁBOR

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-36-21-359

E-mail: szucs.gabor@erd.hu

Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 7. vk. TETLÁK ÖRS

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-23-522-313

E-mail: tetlak.ors@erd.hu

Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 TEKAUER NORBERT (V.É.D.)

Tel: 06-20-914-4037

E-mail: tekauer.norbert@gmail.com

Telefonon történő

egyeztetés szerint.

 10. vk. CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-986-8808

E-mail: cs.romhanyi.judit@gmail.com

Telefonos, e-mailes egyeztetés  

szerint mindennap.

 11. vk. CSÉPÁN ISTVÁN

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-971-8151

E-mail: csepanistvan@gmail.com

Telefonos egyeztetés alapján.

 12. vk. GÁL ALEX (SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-251-1650

E-mail: gl.alex.m@gmail.com

Előzetes egyeztetés alapján

hétfőtől péntekig.

 DR. BÁCS ISTVÁN

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-30-579-4602

E-mail: bacs.istvan@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 DEMJÉN ATTILA 

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-569-9243

E-mail: attila.demjen@gmail.com

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 FÜLÖP SÁNDORNÉ

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-513-7218

E-mail: fulop.sandorne@erdifidesz.hu

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 T. MÉSZÁROS ANDRÁS

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-30-579-4494

E-mail: t.meszaros.andras@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

HIVATALOK

 POLGÁRMESTERI 

HIVATAL

2030 Érd, Alsó u. 1–3.

Központi telefon: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

E-mail: onkormanyzat@erd.hu;

Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30,

szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30

www.erd.hu

 ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL

2030 Érd, Budai út 7/b.

Telefon: 06-23-504-100

E-mail: jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

 KORMÁNYABLAK

2030 Érd, Budai út 8.

Telefon: 1818 (kék szám); 

E-mail: 1818@1818.hu; 

Ügyfélfogadás:

hétfő 08.00–18.00, 

kedd 08.00–16.00, 

szerda 11.00–19.00, 

csütörtök 08.00–16.00, 

péntek 08.00–13.00 óra.

SZOLGÁLTATÓK

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

    VÍZKÖZMŰ KFT.

2030 Érd, Felső u. 2

Telefon: 06-23-521-751  E-mail:

ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu;

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00,

péntek 7.00–13.00.

www.erdivizmuvek.hu

 ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

HULLADÉKKEZELÉSI 

NONPROFIT KFT.

Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.

Telefon: 06-23-522-600

E-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; 

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00, 

szerda 8.00–16.00; 

péntek 8.00–12.00.

www.eth-erd.hu

 ÉRDI 

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ

INTÉZMÉNY

2030 Érd, Fehérvári u. 69.

Telefon: 06-23-365-610

E-mail: titkarsag@ekfi.hu

www.ekfi.hu

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

CSATORNASZOLGÁLTATÓ 

KFT.

2030 Érd, Felső u. 2.

Telefon: 06-23-521-591 

E-mail: ugyfelszolgalat@ 

erdicsatornamuvek.hu

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00,

péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 

és 06-23-500-000

www.erdicsatornamuvek.hu

 GYEPMESTER

Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK

 ÉRDI 

JÁRÁSBÍRÓSÁG

2030 Érd, Felső utca 43; 

Levelezési cím: 

2031 Érd, Pf.:1010; 

Központi telefonszám: 

+36-23-585-900

Fax: +36-23-232-238

E-mail cím: birosag@erd.birosag.hu; 

Elnök: Dr. Liziczay Sándor. 

Bírósági vezetők ügyfélfogadási 

rendje: minden hónap első hétfőjén 

9:00-11:00 óra között 

előzetes telefonos bejelentkezés 

alapján. Az ügyfélközpont ügyfélfo-

gadási rendje: hétfőn 9:00-12:00 és 

13:00-15:30 óra között; kedd-péntek: 

9:00-11:00 óra között. 

Ügyfélsegítő: minden hétfőn

9:00-15:00 óra között, bejelentkezés

alapján. Pénztári órák: 

hétfő-péntek

9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 óra.

 ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

2030 Érd, Felső u. 4.

Telefon: 06-23-427-410,

06-23-427-510

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI

KIRENDELTSÉG

2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.

Telefon: 06-23-524-570

E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

 ÉRDI POLGÁRŐRSÉG

Ügyelet 0–24 óráig

Telefon: 06-30-2000-890

SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYEK

 SZOCIÁLIS GONDOZÓ 

KÖZPONT

2030 Érd, Emma u. 7.

Telefon: 06-23-520-362

E-mail: kozpont@szocgond.hu

www.szocgond.hu

 CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI

    KÖZPONT

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

Telefon: 06-23-366-104

E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu

www.szocgond.hu

  DR. ROMICS LÁSZLÓ  

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2030 Érd, Felső u. 39–41.

Telefon: 06-23-365-232

e-mail: titkarsag @erdirendelö.hu

www.erdirendelö.hu

 ORVOSI ÜGYELET

2030 Érd, Szabadság tér 9.

Telefon: 06-23-365-274

 IDŐSEKET 

ELLÁTÓ KÖZPONT

2030 Érd, Topoly u. 2.

Telefon: 06-23-375-185

E-mail: idosotthon@szocgond.hu

www.szocgond.hu
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