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Közgyűlés
Érd három útépítési pályázatát is 

elutasította a Belügyminisztérium, 

a városvezetés az államtitkárhoz 

fordul.

2. OLDAL

Tehetség
Gyógyíthatatlan beteg, mégis 

mosolygós, ambiciózus, tehetséges 

fiatal nő, aki megpróbál mindent 

kihozni az életből.

Emlékezet
Irodalmi műsorral és koszorúzással 

avatták fel Domonkos Béla szob-

rászművész síremlékét az Ercsi úti 

temetőben.

Rendőrök és tűzoltók  
kaptak elismerést
A kapitányság-, illetve kirendeltségvezetők jelölték ki 

azokat a munkatársaikat, akik jó munkájuk elismerése-

képpen oklevelet vehettek át Csőzik László polgármes-

tertől, aki – mint köszöntőjében hangsúlyozta – „a város 

közössége és a közgyűlés nevében fejet hajtott  

a szolgálataik előtt”.

CIKKÜNK A 3. OLDALON  

Útlezárások Érden  
a Giro d’Italia miatt
Városunkat is érinti a május 6-i nagy nemzetközi kerékpá-

rosverseny, a Giro d’Italia magyarországi szakasza, amely 

komoly bemutatkozási lehetőséget ad Érdnek, hiszen a vi-

lág közel 160 országában, több mint 800 millióan követik 

majd a napi ötórás televíziós közvetítést. Persze lesznek 

útlezárások is.

CIKKÜNK A 10. OLDALON 

Ingyen facsemetéket osztott 
az önkormányzat
A faosztás az Elvira-majorral együttműködve jött létre, 

egy jelentkező két facsemetét vihetett haza ingyen. 

Regisztrációra nem volt szükség, aki korábban érkezett, 

még válogathatott az alma-, meggy-, cseresznye-, kajszi- 

vagy szilvafacsemeték közül, de seperc alatt elkapkodták 

a fákat.

CIKKÜNK A 3. OLDALON 

Már négy érdi középiskolából ballagtak el idén a diákok.  

A pénteki ünnepségek után hétfőn megkezdődtek  

az érettségi vizsgák, immár nem vészhelyzeti, hanem ha-

gyományos körülmények között.
» CIKKÜNK A 4. OLDALON
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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

Elballagtak az érdi diákok
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A Belügyminisztérium elutasí-

totta Érd útépítési pályázatait. 

Csőzik László polgármester ezt 

a közgyűlés április 28-ai ülésén 

jelentette be. Elmondta, a BM 

önkormányzati államtitkárához, 

Pogácsás Tiborhoz kíván fordulni 

nyílt levélben, hogy megtudakol-

ja, mi az elutasítás oka, mert alig-

ha az, hogy a pályázati anyagok 

nem megfelelőek. 

„Először a Diósdi úti járda 

felújítására pályáztunk, majd a 

Batthyány köz útépítési, felszí-

nivíz-elvezetési munkálataira, 

legutóbb a Tárnoki úti járda meg-

építésére, és most sem sikerült 

nyernünk. Ez sejtésem szerint 

nem véletlen – valószínűleg 

politikai okokból nem támogat-

ják Érdet” – jegyezte meg Csőzik 

László, akitől megtudtuk azt 

is, e pályázatokból 50-50 millió 

forint folyt volna be: „Ez ma már 

csekély összeg, mégsem adták 

meg. Pedig a Batthyány köz 

felújítása egy Modern Városok 

Program-projektet kísérne, és 

nagyon magas, kétharmadnyi 

önrészt vállaltunk volna. Ráadá-

sul egy korábbi tervet használ-

tunk fel a részletes kiviteli tervek 

megalkotására, és még így sem 

sikerült. Nem tudom, mit kellene 

tennünk, hogy végre az érdiek is 

nyerjenek a Belügyminisztérium 

pályázatain.”

Érd korábban bekerült az Euró-

pai Bizottság által útjára bocsá-

tott Klímasemleges és intelligens 

városok misszió tágabb listájába, 

ebből választották ki most azt a 

100 várost, amely részt vehet a 

programban. Érd nem tartozik 

közéjük, jelenleg a vigaszágon 

fut, és várhatóan kap majd járu-

lékos forrásokat. 

„Nem aggódunk, mert bead-

tunk azóta még két EU-s közvet-

len pályázatot, és csak sikerül 

majd valamelyikből pénzt hozni 

a város számára. Ezeket az uniós 

pályázatokat a következő évek-

ben is ugyanúgy forszírozzuk 

majd, mint eddig tettük” – hang-

súlyozta a polgármester.

126 milliót kapott  

a Műszer Automatika

Mint azt korábban megírtuk, 

a Pest Megyei Kormányhivatal 

tavaly szeptemberben fél év 

haladékot kapott arra, hogy 

kifizesse a Műszer Automatiká-

nak megítélt több százmilliós 

összeget, ami egy elvesztett per 

miatt terheli a várost.  (A cég 

egy évtizede követel kártala-

nítást, amiért az előző önkor-

mányzati vezetés egy korábbi 

megállapodás ellenére átsorolta 

az építkezésre szánt területet, 

így a Műszer Automatika nem 

valósíthatta meg a tervezett 

ipari beruházását az Ercsi úti 

focipálya mögötti területen. Az 

ügy megjárta a kormányhivatalt, 

a bíróságokat, a Kúriát. Minden-

hol az volt a verdikt, hogy az 

önkormányzatnak fizetnie kell, a 

kormányhivatal pedig elrendelte 

a végrehajtási eljárást.) A város-

vezetés rendkívüli támogatásért 

fordult a kormányhoz: 126 millió 

forintot kapott, amiből az első 

negyedévre eső részletet ki tud-

ták fizetni. Ugyanakkor – mint 

Csőzik László az ülést követően 

elmondta – nem szeretné, ha az 

érdi adófizetőknek kellene egy 

hibás döntés következményeit 

viselniük: „Félévente adnak ilyen 

támogatást. Abban bízom, hogy 

sikerül majd körülbelül ugyan-

ekkora összegeket szerezni, és 

kiegyenlíteni a tartozást.”

Szemét és közösségi gyűlés

Az április 28-ai ülésen közel 

harminc napirendi pontot 

tárgyaltak, ebből két előterjesz-

tés váltott ki nagyobb vitát. Az 

egyik a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló rendelet 

volt, amelynek előterjesztését 

most tárgyalta – illetve fogadta 

el – a testület. Természetesen 

korábban is volt egy jogszabály, 

ami az ingatlanok és a közterü-

letek tisztán tartásáról szólt, ezt 

azonban most kettéválasztották, 

hogy ne egy rendelet szabályoz-

za a hulladékgazdálkodást és 

a köztisztasággal kapcsolatos 

feladatokat.

„A most megszavazott 

rendelet az ÉTH eljárásrendjét, 

jogviszonyát szabályozza. A 

dolog szépséghibája, hogy úgy 

néz ki: július elsejétől ez állami 

feladat lesz. Azért kellett ezt a 

rendeletet elfogadnunk, mert 

nem mindegy, hogyha ez meg-

történik, milyen szolgáltatási 

tartalommal veszi át az állam 

ezt szolgáltatást” – jegyezte 

meg Csőzik László, hangsúlyoz-

va: a jövő útja egyébként az, 

hogy a zöldhulladékot ne kelljen 

utaztatni, hanem a lakók minél 

többet maguk komposztáljanak.

A vitát azt váltotta ki, hogy 

az Alsó és a Felső utcában az 

ingatlanok előtti széles sávot a 

lakók rendben tartják, ám – a te-

rület nagysága miatt – kevés az 

a zsákmennyiség, amit most ad 

az ÉTH. Ezt a problémát a májusi 

ülés elé kerülő köztisztasági ren-

deletben szeretné szabályozni a 

városvezetés, az ellenzék viszont 

a most tárgyalt hulladékgazdál-

kodási rendeletben képzelte el 

ezt. T. Mészáros András, a Fi-

desz–KDNP frakcióvezetője úgy 

fogalmazott: bár a rendelettel 

nagy vonalakban egyet tudtak 

érteni, mivel nem kezeli a kisebb-

nagyobb helyi problémákat, nem 

szavazták meg. (A Szövetség 

Érdért frakció voksaival az új 

rendeletet elfogadták, az május 

15-én lép hatályba.)

A másik jelentősebb vita a 

tervezett közösségi gyűlés 

körül robbant ki. Mint azt 

korábban megírtuk, a DemNet 

Demokratikus Jogok Fejleszté-

séért Alapítvány megkereste a 

városvezetést, javasolva, hogy 

Érd is szálljon be a közösségi 

gyűlés projektjükbe. Ennek 

lényege, hogy ötven, reprezen-

tatív módszerekkel kiválasztott 

állampolgár – akiket alaposan 

tájékoztatnak a város ügyeiről 

– kifejtheti ötleteit, javaslatait az-

zal kapcsolatban, milyen irányba 

fejlődjön a település. Miskolcon 

és Budapesten már bevezették 

ezt a projektet, a visszajelzések 

pedig kedvezőek.

„A legfontosabb, nagy kér-

désekben ezen az úton is meg 

tudjuk majd kérdezni a lakos-

ságot. Ez nem csodaszer, de 

remek kísérleti forma, érde-

mes kipróbálni, főleg, hogy mi 

csöppenünk bele egy nyertes 

pályázatba, nem nekünk kell 

pályázni” – húzta alá a városve-

zető, hangsúlyozva: a megszer-

zett adatokkal nem élnek vissza, 

és nem használják fel arra, hogy 

befolyásolják az embereket. Ez a 

közvetlen demokrácia Nyugaton 

már bevált formája, ami remél-

hetőleg tetszik majd az érdiek-

nek. A programnak egyébként a 

fenntarthatóságról kell szólnia. 

Azt vizsgálják majd meg, elbírja-e 

a település azt, hogy a városba 

ennyi új lakos özönlik be, ez az 

egyik legfontosabb kérdés most 

Érden: „Ez a módszer nem váltja 

ki az önkormányzati munkát, 

hanem remek segédeszköz, 

amelyen keresztül a politikával 

nem foglalkozó állampolgárok 

bepillantást nyerhetnek, hogy 

születnek a döntések.”

T. Mészáros András szerint az, 

hogy az itt élő 75 ezer emberből 

50-et szeretnének kiválasztani, aki 

majd megmondja, mit szeretne 

a 75 ezer, „önmagában nevet-

séges és a demokráciát hírből 

sem ismerő” megoldás. „Azt kell 

csinálni, amit az én polgármester-

ségem idején: az emberek több 

fórumon, felületen elmondhatták 

véleményüket, és ebből leszűr-

tünk valamiféle tapasztalatot. De 

az, hogy sorsolással döntsék el, ki 

nyilváníthat véleményt, semmi-

féle demokratikus szabálynak 

nem felel meg” – hangsúlyozta 

T. Mészáros András, aki szerint 

még adatlopásról is tartani kell.

Jó eredmények  

a rendőrségnél

A testület elfogadta a település 

közbiztonságának helyzetéről, 

a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről szóló 2021-es be-

számolót. Nogula Tamás rendőr 

alezredes, kapitányságvezető 

elmondta: a 2020-as évet hason-

lították össze a 2021-essel. Mint 

tudjuk, 2020 az előzőektől me-

Elmeszelt útpályázatok
Érd három útépítési pályázatát is elutasította a Bel-

ügyminisztérium, a városvezetés az államtitkárhoz 

fordul – hangzott el az április 28-ai közgyűlésen.
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rőben eltérő év volt a lezárások 

miatt, ezért elég torz bázisévvel 

kellett a tavalyi esztendőt ösz-

szehasonlítani. „Ennek függvé-

nyében elmondható, hogy az Érdi 

Rendőrkapitányság nagyon szín-

vonalas munkát végzett 2021-ben 

is, ami az eredményekből és a 

statisztikai mutatókból is látszik” 

– hangsúlyozta az alezredes.

Elfogadták a Polgárőség, a 

Volánbusz Zrt., valamint a Dr. 

Romics László Egészségügyi 

intézmény szakmai tevékenysé-

géről szóló beszámolókat is.

A nyári tábortól  

a szünidei étkeztetésig

A képviselők elutasították 

Asztalos Éva javaslatát egy eseti 

bizottság felállítására, viszont 

egyhangúan támogatták, hogy 

Érd létesítsen testvérvárosi 

kapcsolatot Kolín városával. Így 

Csehországban is lesz Érdnek 

testvérvárosa, ahogy a Visegrádi 

Négyek többi országában már 

van.

Megállapították az önkor-

mányzat fenntartásában 

működő óvodák felvételi 

körzeteit, és határoztak arról, 

hogy a nyári szünidei gyer-

mekétkeztetést június 16-ától 

augusztus 31-éig, összesen 55 

munkanapon át biztosítják az 

igénylők részére.

Döntés született arról is, hogy 

a nyári tábort ebben az eszten-

dőben június 27. és augusztus 19. 

között szervezik a Bolyai János 

Általános Iskolában, valamint 

a Magyar Földrajzi Múzeum 

kertjében. A tábor működteté-

sét az Intézményi Gondnokság, 

pedagógiai-szakmai hátterét 

a Szociális Gondozó Központ 

biztosítja. A tábor térítési díja 12 

ezer forint/fő/hét, a szabad férő-

helyekre felvehető érdi lakóhely-

lyel nem rendelkező gyermekek 

esetében a térítési díj 25 ezer 

forint/fő/hét.

Határoztak arról is, hogy 

a nyugdíjasklubok 2022-ben 

összesen ötmillió forint támoga-

tást kapnak, ahogy az Idősügyi 

Tanács is.

Ádám Katalin

A kapitányság-, illetve kiren-

deltségvezetők jelölték ki 

azokat a munkatársaikat, akik 

jó munkájuk elismeréseképpen 

oklevelet vehettek át Csőzik 

László polgármestertől, aki 

– mint köszöntőjében hangsú-

lyozta – „a város közössége és 

a közgyűlés nevében fejet haj 

tott a szolgálataik előtt”. Mint a 

polgármester közösségi oldalán 

utalt rá, Magyarországon 1992-től 

Szent György napján, azaz április 

24-én tartják a rendőrség napját. 

Sárkányölő Szent György római 

kori katona és keresztény mártír 

volt, akire a lovagok, fegyver-

kovácsok, lovas katonák és 

vándorlegények évszázadokon 

át védőszentjükként tekintettek. 

Május 4-e a tűzoltók napja, Szent 

Flóriánnak, a tűzoltók védőszent-

jének ünnepe. Az egyik legfélel-

metesebb elemi erőtől, a tűztől 

való rettegés keltette életre 

Flóriánnak, a „tűz katonájának” 

kultuszát, a lánglovagok védő-

szentje a bátor katona.

„Ez a két jeles nap ad apropót 

arra immár hagyományosan, 

hogy köszönetet mondjunk 

Érden is a mi biztonságunkat, vé-

delmünket szolgáló rendőröknek 

és tűzoltóknak, akik az év minden 

napján azon fáradoznak, akár 

életük kockáztatásával is, hogy 

Érd polgárait ne érje se kár, se 

baj. Az ő áldozatos munkájukat 

köszöntük meg a mai közgyűlé-

sen egy-egy elismerő oklevéllel. 

Munkájukhoz további sok sikert, 

erőt és egészséget kívánok!”

Á. K.

Rendőrök és lánglovagok

atalmas sorok kígyóztak 

április 28-án a főtéren: 

sok száz érdi arra várt, 

hogy felkapjon 2-2 kis fát, hogy 

aztán otthon elültesse. Ugyanis 

a várost irányító frakció tagjai a 

nemzetközi hírű Elvira-majorból 

származó facsemetéket (ösz-

szesen 1000 kis fát) osztottak 

ki: alma-, meggy-, cseresznye-, 

kajszi-, szilvacsemeték találtak 

gazdára.

„Alma- és meggyfát kaptunk. 

Korán érkeztünk, mert tavaly 

lemaradtunk, és idén nem sze-

rettünk volna. A nejem is sorban 

áll, szeretnénk kajszit is ültetni” 

– mondta az egyik érdi lakos, 

hozzátéve: vásároltak is fákat az 

idén.

„Az interneten láttuk, hogy van 

ez a lehetőség. Az unokámmal 

együtt jöttünk el, ez az első alka-

lom. Nem hittük volna, hogy ilyen 

sokan eljönnek. Almafát lehetett 

soron kívül kapni, azt választot-

tuk. Nagyon szeretjük az otthon 

termő gyümölcsöt” – mondta 

egy nyugdíjas hölgy, aki szerint 

azért ilyen népszerű ez az akció, 

mert a Covid ideje alatt sokan be-

rendezkedtek a háztáji zöldség- 

és gyümölcstermesztésre.

A polgármester is beszámolt 

facebook-oldalán az eseményről: 

„Tavaly is megszerveztük már 

a faosztást, az akciót akkor is 

nagyon nagy érdeklődés kísérte. 

Azóta sokan telefonáltak, hogy 

folytatjuk-e, idén lesz-e faosztás, 

és milyen fajtákra lehet számí-

tani. Így aztán természetes volt, 

hogy hagyományt teremtve idén 

is megszerveztük az akciót, és a 

következő időszakban is rend-

szeressé tesszük. 

Ennél jobban megtérülő be-

fektetés – az érdi kertekbe és vá-

rosunk jövőjébe – nincs. A szak-

emberek szerint egy közepes 

méretű fa 50 kilogramm szén-di-

oxidot képes megkötni évente, 

és akkor még a termésről nem is 

beszéltünk. Bizony, bizony: ilyen 

gyümölcsárak mellett igencsak 

megéri.”

erdmost.hu

A rendőrség, illetve tűzoltók napja alkalmából elis-

merésben részesítették az Érdi Rendőrkapitányság 

és az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munka-

társait.

Ingyen facsemetéket osztott  
az önkormányzat
A faosztás az Elvira-majorral együttműködve jött 

létre, egy jelentkező két facsemetét vihetett haza 

ingyen. Regisztrációra nem volt szükség, aki koráb-

ban érkezett, még válogathatott az alma-, meggy-, 

cseresznye-, kajszi- vagy szilvafacsemeték közül, de 

seperc alatt elkapkodták a fákat.
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Az Érdi Gárdonyi Géza Általános 

Iskola és Gimnázium a hagyomá-

nyoknak megfelelően rendezte 

idén a ballagást: csütörtökön ró-

zsát ültettek a végzősök az iskola 

udvarán, pénteken pedig az ösz-

szes diák jelenlétében köszöntek 

el az iskolától. Bankettet június 

végén, a szóbeli vizsgák után 

tartanak, de a szerenádot még a 

ballagás előtt megtartották.

Pintérné Bernyó Piroska igaz-

gatónőtől megtudtuk, hetvenen 

ballagtak el, illetve érettségiznek 

az idén, két osztályból. Ötvenen 

előrehozott érettségit tettek 

tavaly angolból, informatikából 

és németből, nekik ezekből a 

tárgyakból már nem kell ma-

turálniuk. Ami az emelt szintű 

érettségit illeti, matematikából 

11-en, történelemből 14-en, an-

golból 17-en, biológiából, illetve 

testnevelésből 5-5-en, informa-

tikából pedig 8-an vizsgáznak. 

„Speciális érettségi tárgyunk a 

testnevelés, abból középszinten 

11-en érettségiznek. Spanyolból 

is érettségiznek ketten. Emellett 

választották a vizuális kultúrát, 

a földrajzot, fizikát, az etikát és 

az informatikát is, a kötelező 

érettségi tárgyak mellett” – 

mondta az igazgatónő, aki úgy 

látja, az érettségi átlag jobb lesz, 

mint a covidos két esztendőben, 

mert a szóbeli vizsga lehetősége 

sok gyereknek előnyt jelent. 

„A többség nagyon sajnálta 

tavaly és tavalyelőtt is, hogy 

csak írásbeli volt. Mivel ennek 

az évfolyamnak két tanéve is 

a Covid jegyében telt, náluk 

nagyon sok függ attól, mennyi-

re vették komolyan az otthoni 

tanulást. És persze az is kérdés, 

hogy a feladatlapok összeállítá-

sánál figyelembe vették-e ezt az 

előzményt” – jegyezte meg az 

igazgatónő.   

A 10–11. évfolyamosok kö-

zül egyébként 49-en tesznek 

előrehozott érettségit, az egyik 

diák kettőt is, és van, aki emelt 

szinten. 

Hogy az érettségiző diákok 

nyugalmát biztosítani tudják, 

ezen a héten osztálykirándu-

lásokra viszik az alsóbb évfo-

lyamokat, illetve nem délelőtt, 

hanem délután járnak majd 

iskolába. 

*

Az Érdi Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumban 159 végzős van, 

öt osztály ballagott el – tudtuk 

meg Szilasné Mészáros Judit in-

tézményvezetőtől, aki elmondta 

azt is: az előző két covidos esz-

tendő után visszatértek az ere-

deti forgatókönyvhöz. Délután, 

az utolsó osztályfőnöki órát 

követően a testvérosztályok 

vettek búcsút, majd a végzősök 

végigballagtak a gimnázium épü-

letén. Az ünnepség az udvaron 

zajlott – itt köszönt el a testület, 

illetve az igazgató a ballagóktól, 

és átadták a már hagyományos 

iskolai kulturális és sportdíjakat, 

tantestületi dicséreteket is. A 

Vörösmarty-emlékplakettet 

Soczó Bálint kapta, aki kima-

gasló tanulmányi eredményei 

mellett OKTV 11. helyezett lett 

fizikából. 

A ballagást kísérő rendez-

vényeket is megtartották: a 

szerenádot, a bolondballagást, 

valamint a végzősök búcsúmű-

sorát, kivétel a ballagási vacsora 

volt, amit a helyszűke miatt nem 

kockáztattak az idén. 

A hétfő már az érettségiről 

szólt: 149 tizenkettedik évfolya-

mos és több mint 160 előre-

hozott érettségizője van az 

intézménynek. 216 emelt szintű 

érettségi vizsgát tesznek le a di-

ákok (legalább egy emelt szintű 

letételét várja el a felsőoktatás, 

és a tanulók 96 százaléka sze-

retne továbbtanulni felsőfokú 

intézményben). A középszintű 

vizsgák száma 656, ebből a 

kötelező érettségi tantárgyak 

mellett a 2. nyelv és az informa-

tika a legnépszerűbb tantárgy.  

Emelt szinten matematikából, 

angol nyelvből, történelemből, 

biológiából, kémiából, infor-

matikából és fizikából érettsé-

giznek a legtöbben, hiszen a 

választott pályairányultságuk 

alapján legtöbben mérnöknek, 

orvosnak vagy gazdasági pályá-

ra készülnek.

Az érettségi átlag 4,5-4,66 szo-

kott lenni, és most sem várnak 

ennél gyengébbet: „Azt nem 

lehet meg nem történtté tenni, 

hogy a jelenlegi tizenkettedike-

sek 9 hónapot töltöttek iskolán 

kívüli tanításban, és az idei teljes 

évben is nagyon sok hiányzá-

sunk volt egészségügyi problé-

mák miatt. A digitális oktatás jó 

szervezésével, a pedagógusok 

odaadó munkájával, a technikai 

feltételek biztosításával, a fakul-

táción és emelt szintű képzése-

inken létező magas óraszámmal 

igyekeztünk az érettségire jól 

felkészíteni a tanulóinkat” – 

hangsúlyozta Szilasné Mészáros 

Judit.

Ami az óvintézkedéseket 

illeti: egy tanteremben 10-14 

diák ül, a maszkviselés ajánlott, 

belépéskor lázat mérnek, és van 

kézfertőtlenítő a folyosón és a 

termekben is. 

*

A Marianum Német Nemzeti-

ségi Nyelvoktató Általános Isko-

la és Gimnázium falai közül most 

ballagott el az első gimnáziumi 

évfolyam. Tizenhét diák búcsú-

zott az intézménytől péntek 

délután. A ballagókat búcsúmű-

sorral köszöntötték. 

Takácsné Tóth Noémi, a Maria-

num iskola igazgatónője lapunk-

nak elmondta, a gimnáziumi 

tagozat indítására annak idején 

később kapták meg az engedélyt, 

mint ahogy a felvételi eljárás 

megkezdődött, ezért az első 

évfolyam úgy indult, hogy más 

gimnáziumokból jöttek át a gye-

rekek. Ezért vannak ilyen kevesen 

– az alsóbb évfolyamok már 28-32 

osztálylétszámúak. „A diákjaink 

az ELTE-re készülnek, tanítónő, 

óvónő, pszichológus, gyógype-

dagógus, gyógytornász, mate-

matika–fizikatanári szakokra. Az 

előrehozottakkal együtt kilenc 

emelt szintű érettségit tesznek a 

diákok. Ez az első érettségink, így 

izgalommal készülünk rá” – tette 

hozzá az intézményvezető. 

Két tantermet állítanak be a 

maturálóknak, és odafigyelnek a 

kézfertőtlenítésre is. 

*

Az Érdi SzC Kós Károly 

Technikumban péntek délelőtt 

tartották a ballagást, az iskola 

építkezése miatt nem az intéz-

ményben, hanem a főtéren. 

Hétfőn pedig megkezdődtek 

az érettségi vizsgák: 135 saját 

diákjuk érettségizik, emellett 

négy külsős jelentkezőjük is van. 

A kötelező érettségi tárgyakon 

kívül biológia, informatika és 

vizuális kultúra, testnevelés, 

emberismeret és etika tantár-

gyakat választottak a vizsgázók. 

A technikumi tanulók esetében 

az érettségi feladatai közé tar-

tozik az ágazati érettségi vizsga 

is, amelyen a szakmai tanulmá-

nyaikról adnak számot (autó- és 

repülőgép-szerelési ismeretek, 

irodai ügyviteli ismeretek, keres-

kedelmi ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek) – tud-

tuk meg Tériné Pataki Magdolna 

igazgatóhelyettestől. 

Emelt szintű érettségi vizsgára 

27 tanulójuk jelentkezett, ebből 

hárman előrehozott érettségit 

(angol nyelv, informatika, irodai 

ügyviteli ismeretek, kereske-

delmi ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, történe-

lem, testnevelés), négyen pedig 

két tárgyból is emelt szintű 

érettségi vizsgát tesznek. 

Az érettségi átlaga az elmúlt 

években 3-3,5 között volt. Az 

érettségizettek mintegy 90 

százaléka az iskolában tanul 

tovább a 13. évfolyamon, majd 

a szakmai vizsga után többen 

egyetemi jelentkezést tervez-

nek. A többiek közül majdnem 

mindenki a felsőoktatásban 

kívánja tanulmányait folytatni az 

eddig tanult szakmában. 

Azok a diákok, akik nem érett-

ségiznek, szakmai záróvizsgát 

tesznek. Ezek az írásbeli érettsé-

givel egy időben vannak: május 

2-án kezdődnek. 19 szakmai 

vizsgát tartanak, ebből 4 az új 

szakmajegyzék szerinti vizsga, 

amelyen a felnőttképzésben 

részt vevők adnak számot tudá-

sukról. Velük együtt remélhető-

leg 178-an kapnak majd szakmai 

bizonyítványt – tudtuk meg az 

igazgatóhelyettestől.

Ádám Katalin

Elballagtak az érdi diákok
Már négy érdi középiskolából ballagtak el idén a di-

ákok. A pénteki ünnepségek után hétfőn megkez-

dődtek az érettségi vizsgák, immár nem vészhely-

zeti, hanem hagyományos körülmények között. 

F
O

T
Ó

K
: 

B
A

L
O

G
H

 A
L

E
X



5 2 0 2 2 .  m á j u s  3 .  |Z Ö L D Ö V E Z E T

Főszerkesztő: Kövesdi Péter (kovesdi.peter@erdmediacentrum.hu) • Felelős szerkesztő: Kling József (kling.jozsef@erdmediacentrum.hu) • Szerkesztőség: 2030 Érd, Diósdi út 
14. (Bejárat a Mária utca felől) • Tel.: +36 23 330 156 • e-mail: szerkesztoseg@erdmediacentrum.hu • Kiadja: Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft., 2030 Érd, Budai út 16-
18. Hirdetésfelvétel: Érd Médiacentrum. 2030 Érd, Diósdi út 14.(Bejárat a Mária utca felől). Személyesen: hétfőn 9-13 óráig, vagy munkaidőben telefonon: +36 20 911 6813 (Rátky 
Zsuzsa) • e-mail: hirdetes@erdmediacentrum.hu • Felelős kiadó: Kövesdi Péter ügyvezető • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Layout: Tiszai Szilárd • Tördelőszerkesztő: 
Zsemberi Timea • A lap ingyenes, megjelenik 25 000 példányban • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft. 
ISSN 0866-6245 • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Hetente többször is vásárolunk, de 

előfordul, hogy akár minden nap veszünk 

valami apróságot. Gondolj bele, hogy 

minden egyes vásárlással választasz, és 

a megvásárolt terméket, annak értékeit 

támogatod.

Legyünk tudatosak a választás során, 

hiszen a pénzünkkel szavazunk az adott 

termékhez kapcsolódó értékrendre.

Fontos, hogy tudatosítsuk magunk-

ban a vásárlásunkkal a jövő generációt 

támogathatjuk, egy olyan értékrendet, 

amely képes fenntarthatóan megőrizni a 

környezetünket.

Érden szerencsésnek mondhatjuk 

magunkat, hiszen több termelői bolt, 

csomagolásmentes üzlet és bevásárlókö-

zösség is segít nekünk a választásban.

Van alternatívánk itt helyben, megte-

hetjük tehát, hogy a legközelebbi vásár-

lásunk alkalmával alaposan átgondoljuk, 

hogy szeretnénk-e a választott termék 

által képviselt értéket támogatni.

Minden egyes vásárlással, amikor 

csomagolásmentes vagy helyi termelőtől 

származó terméket választunk, egy tisz-

tább jövő felé teszünk lépést. Támogatjuk 

a helyi kistermelőket, és elindulhatunk 

egy hulladékmentesebb jövő irányba is.

A zöld.ÉRD.hu oldalon hamarosan 

bemutatjuk a helyi termelői és csomago-

lásmentes boltokat, valamint a bevásárló-

közösséget is!

Hogyan lehetsz tudatos vásárló? (hasz-

nos tanácsokat találsz a tudatosvasarlo.

hu oldalon)

• Ne engedj a reklámok csábításának, ne 

legyél könnyen befolyásolható

• Nézd meg alaposan a termék leírását, 

amit meg szeretnél vásárolni, tájéko-

zódj az alapanyagokról és a termék 

előállításának menetéről, a származási 

helyéről

• Gondold át alaposan, valóban szüksé-

ged van arra termékre

• Ne cserélj le mindent azonnal, gondold 

át, hogy nem tudod-e megjavítani vagy 

elajándékozni, esetleg más dologra 

hasznosítani az adott terméket

• Válassz hulladékmentes megoldást, 

mondj nemet a csomagolásra, mindig 

legyen nálad bevásárlószatyor

•Válassz helyi termékeket

• Keress hasonlóan gondolkodó csopor-

tokat, tájékozódj a lehetőségeidről

Híreink:

Az első érdi Klímahét keretében 6 érdi 

iskola diákjai látogattak el hozzánk a Ma-

gyar Földrajzi Múzeum udvarán felállított 

Klímasátorba, ahol játékos foglalkozások 

és beszélgetések keretében ismerkedtek 

meg a klímaváltozás következményeivel, 

valamint izgalmas ötleteket, javaslatokat 

fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, 

hogy mit tehetünk mi, hogy változtas-

sunk a szemléletünkön, életmódunkon.

Nem állunk meg, a Klímasátor-ren-

dezvények folytatódnak májusban is, a 

városi rendezvények mellett ellátogatunk 

még több iskolába.

A Klímavédelmi programsorozat 

keretében meghirdetett Klímadíj ötletpá-

lyázat határidejét meghosszabbítottuk, 

tovább keressük a legzöldebb érdieket!  

A beadás határideje május 13.

Tudatos vásárlás,  
tudatos táplálkozás

Csőzik Lászlótól megtudtuk, so-

kat vár a cseh Kolínnal megkö-

tött testvérvárosi szerződéstől: 

„Jó ideje úgy gondolom – és 

ebben nagyon jó partnerünk 

volt a hasonló célokért dolgozó, 

Budapesten szolgáló cseh nagy-

követ, Tibor Bial – olyan típusú 

testvérvárosi együttműködé-

sekre van szükség, amelyek 

túlmutatnak a puszta diplo-

mácián, és az érdi polgárokat 

szolgálják. Amikor a követség 

tavalyi szakmai rendezvényén 

találkoztam Michael Kašparral, 

Kolín polgármesterével, hamar 

kiderült, hasonlóan gondolko-

dunk erről.”

Az érdi és a kolíni iskolák kap-

csolata eddig is kiváló volt, ez 

vezetett oda, hogy a két város 

ma formalizálta, szerződésbe 

foglalta kapcsolatát. 

A két település lehetőségei is 

hasonlóak: 

• mindkettő a főváros agglo-

merációjába tartozik 

• a fővárost körülölelő megye, 

illetve kerület – Budapesten, il-

letve Prágán kívüli – nagyvárosai 

• mindkét település nagy 

múltú, történetük a 13. századig 

nyúlik vissza 

• karakterükben mégis külön-

bözőek 

Érd nagy kertváros 75 ezer 

lakossal, Kolín egy ipari jellegű, 

urbanizáltabb, 32 ezres telepü-

lés. A Prágától 50 kilométerre 

lévő város az ott megtelepedett 

nagy autógyárakról, de még 

inkább smart city megoldásairól 

ismert, ugyanakkor agglome-

rációs településként hasonló 

kihívások érik, mint Érdet: náluk 

is dinamikusan nő a fővárosból 

kikötözők száma. 

„Különösen azért bízom ab-

ban, hogy ez hasznos és szoros 

kapcsolat lesz, mert Érd átala-

kulóban van: az olyan magas 

hozzáadott értékű, gyorsan 

fejlődő high-tech vállalkozások-

nak, mint például az osztrák 

autóipari AVL vagy a magyar 

Medi-Radiopharma bővülésének 

köszönhetően már nem csak 

egy kertváros és alvóváros. Pont 

most van szükség a tapasztalat-

cserére, hiszen ezen az átalaku-

láson Kolín már túl van, sokat 

tanulhatunk tőlük” – tette hozzá 

a polgármester.

erdmost.hu

 Tibor Bial, Csőzik László, Michael Kašpar

Új testvérvárosa lett Érdnek
A cseh Kolín lett Érd új testvérvárosa, az erről szóló 

megállapodást április 30-án a Polgárok Házában 

írta alá a két város polgármestere. Csőzik László 

gyümölcsöző testvérvárosi kapcsolatot remél, ami 

nem csak arról szól majd, hogy a polgármesterek 

elutaznak egymáshoz.

Gy. Németh Erzsébet, a DK 

eddigi fővárosi képviselője, 

fővárosi frakcióvezetője és fő-

polgármester-helyettese április 

3-án országgyűlési mandátumot 

szerzett a választáson, ezzel 

pedig összeférhetetlenné vált 

korábbi pozícióival.

A Demokratikus Koalíció 

elnöksége úgy döntött, hogy Gy. 

Németh Erzsébet országgyűlési 

képviselővé válásával a DK listás 

fővárosi képviselője Élő Norbert, 

a DK fővárosi frakciójának, a 

legnagyobb fővárosi képviselő-

csoportnak a vezetője Szaniszló 

Sándor, XVIII. kerületi DK-s 

polgármester lesz. A DK 

főpolgármester-helyet-

tesnek Dr. Bősz Anettet, 

a párt országgyűlési 

frakciójának korábbi 

tagját jelöli. Bősz Anett 

közösségi oldalán így írt a 

jelöléséről:

„Köszönöm a főpolgármes-

ter-helyettesi jelölést! Meg-

tiszteltetés, hogy Gy.Németh 

Erzsébet után, aki parlamenti 

feladatait kezdi meg, ebben 

a formában folytathatom a 

közéleti munkám. Hiszem és 

tudom, hogy a főváros és az 

agglomeráció tudatos és jól 

tervezett együttműködése a 

közép-magyarországi régió kö-

vetkező 30 évét dönti 

el. Ebben a fenntartha-

tó fejlődés, az infrast-

rukturális előrelépés, 

valamint a gazdasági-

társadalmi folyama-

tok segítése éppúgy 

benne foglaltatik, mint 

a kultúra, a szociális kérdések 

vagy a sport és szabadidős 

tevékenység. Ha Budapest és a 

gyűrűagglomeráció a jövőben 

nem zéróösszegű játékokban 

gondolkodik, úgy cselekszünk 

közösen, hogy együtt léphes-

sünk előre, 2050-ig bezárólag 

egészen más jövő elé nézünk. 

Eddig az időpontig ugyanis, 

egészen a Velencei-tó vonaláig 

közlekedési és társadalmi szak-

emberek azt prognosztizálják, 

hogy a magyar társadalom 50 

százaléka fog élni. Ez a folya-

mat zajlik, ez a folyamat megál-

líthatatlan. Rajtunk múlik, hogy 

a környezettudatos közlekedési 

hálózatot, a fenntartható fejlő-

dés követelmeihez felnőni kész 

gazdaságstratégiai fejlesztési 

tervet és az itt élők szabadidős 

igényeit tudjuk-e szolgálni. 

Azon leszek, hogy így legyen!”

erdmost.hu

Bősz Anett lesz a DK  
főpolgármester-helyettese
A politikus a DK eddigi fővárosi képviselőjének, 

frakcióvezetőjének és főpolgármester-helyettesé-

nek, Gy. Németh Erzsébetnek a helyét veszi át.
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Már szüleinktől is azt hallottuk 

gyerekkorunkban, hogy kapcsol-

juk le a lámpát, ha nincs rá szük-

ségünk. És milyen igazuk volt, 

mintha csak tudták volna, mi 

vár ránk 30-40 év múlva. Perger 

András szerint ma az az alap-

vető elvárás, hogy csak akkor 

használjunk energiát, ha feltét-

lenül szükség van rá, és erre a 

legelemibb példa az, ha kijövök 

a fürdőszobából, lekapcsolom a 

villanyt. 

„A mai világítástechnikai 

megoldásokkal már igen kevés 

áramot fogyasztunk, de a 

tudatosság, hogy a rendelkezé-

sünkre álló erőforrásokkal akkor 

is spórolunk, ha azok keveset 

fogyasztanak, továbbra is támo-

gatandó.”

A Greenpeace munkatársa az 

energiatakarékos izzók kapcsán 

kiemelte, energiafogyasztásban 

biztos, hogy kedvezőbbek, de 

a régieket csak akkor érdemes 

leváltani, ha tönkrementek, mert 

úgy lecserélni bármilyen műszaki 

berendezést, hogy az még nem 

érte el az élettartama végét, az 

energia- és anyagpazarlás.

Bár nem könnyű, de igyekez-

zünk minél kevesebbet használni 

az okoseszközeinket, háztartási 

kütyüjeinket, hiszen ezek is sok 

energiát fogyasztanak. Most, 

hogy jön a jó idő, érdemesebb 

gyakrabban ,kimenni a termé-

szetbe, és nem feltétlenül kell 

magunkkal vinni a telefont, hogy 

az erdőben is azt nyomkodjuk. 

A monitort kapcsoljuk ki, ha be-

fejeztük a munkát, vagy tegyük 

hibernált állapotba a gépet. 

A háztartási berendezésekről 

tudni kell, akkor is folyamatosan 

áramot fogyasztanak, ha ki van-

nak kapcsolva. A televízió, a hifi-

berendezés, a különböző beltéri 

egységek egyetlen kikapcsolha-

tó elosztó segítségével könnyen 

áramtalaníthatók.

Sokat lehet spórolni az ener-

giával a konyhában is. Sokszor 

követjük el azt a hibát, hogy 

felteszünk egy egész kanna vizet 

forrni egy bögre tea kedvéért, 

amit aztán kiöntünk, és aminek 

– lássuk be – semmi értelme 

sincs. „Rakjunk bele annyi vizet, 

amennyire szükségünk van, fő-

zéskor pedig használjunk fedőt.”

Ma már alap, hogy ne moso-

gassunk kézzel, és főként ne 

folyó vízzel. A mosogatógépek 

víz- és energiafelhasználásban 

roppant hatékonyak, persze 

érdemes környezetbarát mo-

sogatószert használni. Ugyan-

akkor ezeknek a gépeknek az 

élettartama egyre kritikusabb, 

és ha ötévente lecserélünk egy 

háztartási berendezést, akkor 

az előállítási költséget növeljük, 

anyagot és energiát használunk.

A vízzel való takarékoskodást 

is érdemes megemlíteni, hiszen 

ahhoz is rengeteg energia kell, 

hogy eljusson a háztartásunkba 

a víz. Az egyéni, hogy ki milyen 

hőmérsékletű vízben szeret für-

deni, zuhanyozni, de már azzal is 

takarékoskodhatunk, ha fürdés 

helyett inkább a zuhanyozást 

választjuk. Nyilván kisgyerekkel 

ez nehezebben megoldható, az 

enyém is legszívesebben minden 

este nyakig érő vízben pancsol-

na, lehetőleg úgy, hogy folyama-

tosan adagolom bele a meleg 

vizet, de a tudatosságra neve-

lésnek már ilyenkor is nagyon 

nagy szerepe van. Ugyanígy a 

kézmosásnál is lehet a gyerek-

nek mondani, hogy úgy mosunk 

kezet, hogy kinyitjuk a csapot, 

vizet engedünk a kezünkre, 

majd elzárjuk. Beszappanozzuk 

a kezünket, majd kinyitjuk és le-

öblítjük. A fogmosással ugyanez 

a helyzet, nem folyatjuk egyfoly-

tában a vizet. „Valószínűleg nem 

ezzel fogjuk a legtöbb energiát 

megtakarítani, de a tudatosság 

szempontjából ezek nagyon fon-

tosak, és tudni kell, hogy bármit 

teszünk, bárhogy döntünk, a 

mögött nagyon sok környezeti 

hatás van.”

A háztartásokban rengeteg 

energiát fogyaszt a fűtés, illetve 

a hűtés. Nagyon sok múlik a 

házunk, lakásunk adottságain, 

és amivel igazán sokat lehet 

spórolni, azok igen komoly, akár 

10 millió forintos beruházások: 

nyílászárócsere, szigetelés, 

gépészet cseréje. 

„Ha télen egy fokkal keve-

sebbre állítjuk a fűtést, akkor 

átlagban 6%-kal kevesebb 

energiát fogyasztunk, ez a lakás 

adottságaitól függően lehet 3%, 

de lehet 10 is.” 

Viszonylag könnyen elérhető, 

ezért érdemes a radiátorokra 

szabályozószelepet szerelni, így 

helyiségenként lehet szabályozni 

a hőmérsékletet, vannak ugyanis 

ajánlások, miszerint a hálószo-

bában 18, a nappaliban 20-21, a 

fürdőszobában 22 fok legyen. 

Bevallom, nálunk ennél min-

denhol több van, viszont nyáron 

egy csomó energiát megspóro-

lunk azzal, hogy nem használunk 

klímát, mert nem szeretjük. 

Perger András a klímahaszná-

lat kapcsán elmondta, valahol 

érthető a hűtőberendezések 

használata, hiszen Magyaror-

szágon is emberek halnak meg 

a hőhullámok miatt, így fontos, 

hogy az erre érzékenyebbeket, 

az időseket és a gyerekeket hű-

vösebb környezetben tartsuk.

Persze a hűtésre is létezik né-

hány praktika, nem kell egyből 

a klíma távirányítójáért nyúlni. 

Míg télen az a logikus, hogy a 

redőnyt felhúzzuk, és hagyjuk 

besütni a napot, nyáron enged-

jük le, vagy húzzuk be a füg-

gönyt. Ez utóbbi persze fel fog 

melegedni, de még mindig jobb, 

mint ha engedjük, hogy az egész 

lakásba besüssön a nap. 

„Este pedig, amikor a kinti 

hőmérséklet alacsonyabb, mint 

a benti, tárjuk ki az ablakot, szel-

lőztessünk, és reménykedjünk 

abban, hogy 20 fok alá csökken 

a hőmérséklet, mert amilyen 

nyaraink vannak, előfordul, 

hogy 24 fok van éjszaka is, akkor 

viszont nem fog lehűlni a lakás.”

Beleszólni persze senki életé-

ben nem lehet, mindenki mással 

tud takarékoskodni, de amit 

tudunk, azt tegyünk meg a Föl-

dünk és gyermekeink jövőjéért. 

Szabó Réka Nikoletta
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Tetlák Örs alpolgármester el-

mondta, természetesen tudnak 

a Kálvin téri problémáról, hiszen 

már ő is többször találkozott 

emiatt a terület tulajdonosával. 

„Határozottan úgy véljük, az 

innen elköltözött hamburgerező 

épületének maradványai (az 

épület alapja) zavarják a város-

képet, és a betonoszlop-darabok 

kihelyezése a területen nem meg-

felelő módja a parkolás kezelésé-

nek az adott területen. 

Ám sajnos az önkormányzat 

mozgástere korlátozott, ugyanis 

az utcarészletnek tűnő terület 

valójában nem köz-, hanem 

magánterület” – fogalmazott az 

alpolgármester.

A tulajdonossal egyébként az 

egyeztetések már az előző ön-

kormányzati ciklusban, a korábbi 

városvezetés idején megindultak. 

„Amennyiben az érintett terület 

mellett közvetlenül jelenleg is 

zajló épületfelújítás keretében 

nem rendeződik az ingatlan 

ügye, azaz a tulajdonos nem teszi 

rendbe, hivatalunk településképi 

kötelezés keretében – amely-

re egy 2018-as önkormányzati 

rendelet hatalmaz fel – bontást 

rendelhet el.” 

Tetlák Örs ugyanakkor hang-

súlyozta, ezzel az eszközzel csak 

legvégső esetben szeretnének 

élni, abban bíznak, hogy a problé-

ma rövidesen rendeződik, hiszen 

tudomásuk szerint a tulajdonos-

nak is szándékában áll a kérdéses 

terület esztétikus rendezése.

Sz.R.N.

Végre eltűnhetnek 
a betondarabok  
a Kálvin térről
Bizonyára sokaknak feltűnt már, hogy a Kálvin té-

ren, a régi Duci-buci helyén hosszú évek óta villany-

oszlopok hevernek, amiket állandóan kerülgetni 

kell. Az ügyben megkerestük az önkormányzatot, 

kiderült, nem ők és nem is az E.ON a felelős.

Lámpaoltás
Energiatakarékosság  
az otthonunkban

Perger Andrást, a Greenpeace Magyarország klí-

ma- és energiakampány-felelősét kérdeztük arról, 

mi mindent tehetünk annak érdekében, hogy keve-

sebb energiát használjunk az otthonunkban.
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Zsófi gyógyíthatatlan 

betegségben szenved. 

Vagyis hát – nem szen-

ved. Mosolygós, ambici-

ózus, tehetséges fiatal 

nő, aki megpróbál min-

dent kihozni az életből, 

amit csak lehet.

Hat lány gondolt egyet, és 

egy gyógypedagógus segítő 

támogatásával létrehoztak egy 

különleges webshopot, ahol 

a saját kézműves termékeiket 

árulják. Az oldalnak az a külön-

legessége, hogy a hatból öt 

lány látássérült vagy vak – így 

készítenek ékszereket, kulcstar-

tókat, festményeket, ők végzik 

a csomagolást, a postázást, a 

marketingmunkát is. A hatodik 

lány, Pető Zsófia gyógyítha-

tatlan betegségben szenved. 

Hozzá látogattunk el, ugyanis ő 

Érden él és alkot.

Mosolygós, vidám lány foga-

dott, ha nem látnám a kezét, 

nem mondanám meg, hogy 

beteg. Zsófinak neurofibro-

matózisa van. Az idegrostokat 

körülvevő kötőszöveti sejtek 

túlburjánzása okozza: a beteg 

testén a környéki idegrendszer-

ből kiinduló daganatok jelennek 

meg. Zsófinak, mint azt már 

említettük, a jobb keze olyan 

mértékben deformálódott, 

hogy átszoktatták balkezesnek. 

A huszonhét éves lány a 

betegsége miatt egyéb nehéz-

ségekkel is küzd: nagyothall, 

gerincferdülése van, szapora a 

pulzusa, van egy kis beszédhi-

bája is, emellett asztmás. Pici 

korában majdnem belehalt egy 

krupprohamba. Ugyanakkor 

mosolygós, eleven, életvidám 

hölgy, aki nem tűri a tétlensé-

get, mindig munkálkodik vala-

min. A szobája teli a saját maga 

által készített festményekkel, 

dísztárgyakkal.  

„Próbáltam elhelyezkedni, de 

nem sikerült, pedig direkt olyan 

helyekre is pályáztam, ahol meg-

változott munkaképességűeket 

kerestek. Mégis azt mondták, 

nem kellek” – mondta.

Elvileg nem kéne dolgoznia, 

leszázalékolták, egészségká-

rosodása 75 százalékos, de 

Zsófinak fontos, hogy valamit 

csináljon, ne csak üljön otthon. 

Ahogy édesanyja mondja: Zsófi 

autodidakta módon, videók 

segítségével tanult meg bánni 

a műgyantával, a médiatintával, 

a kitűzőkészítővel, és így tanult 

festeni, fotózni is. Minden 

érdekli, inspirálja. „Az a jó, hogy 

az alkotásban nincs kényszer, 

időkorlát. Akkor csinálom, ami-

kor akarom” – mondta moso-

lyogva. 

Az, hogy alkotásait ma már 

árusítani is tudja, Hegedűs Nori-

nának köszönhető, ő hozta létre 

a webshopot, és koordinálja a 

feladatokat. Norina gyógypeda-

gógus, és folyamatosan segíti 

a lányok munkáját. Persze, a 

hat lány ebből nem fog meg-

gazdagodni, legfeljebb egy kis 

kiegészítést jelent a fogyatékos-

sági támogatás, a rokkantsági 

nyugdíj mellett (a hatból két 

lány önállóan él). A kis bevétel-

nél fontosabb, hogy a lányok 

dolgozhatnak, alkothatnak, 

sikerélményekhez, emberi kap-

csolatokhoz jutnak.

„Az interneten keresztül is-

merkedtem meg Norinával, illet-

ve a webshoppal, és elkezdtem 

együtt dolgozni a lányokkal. 

Jobban mondva itthon készítem 

a dísztárgyaimat, de hetente 

kétszer bejárok. Régebben 

nehezen közlekedtem egyedül, 

nem tudtam jól tájékozódni, de 

most már gond nélkül bejárok 

Pestre. Nagyon jóban vagyunk a 

többi lánnyal, együtt megyünk 

ide-oda, van, hogy ott alszom 

náluk. Nyaralni is szoktunk 

együtt” – mondta Zsófi. 

Ami a webáruházat illeti, 

leginkább a festményei kelen-

dőek, illetve a kitűzők, ezeket 

rendelésre is készíti. Célja, hogy 

további technikákat is tanuljon, 

például tűzzománcot, és szeret-

ne egy saját műhelyt. 

„Nem élek betegségtudattal. 

Vannak és voltak barátaim, 

szórakozásom, életem” – je-

gyezte meg Zsófi, miközben 

kipakolta elém a festményeit, 

gyantadíszeit, kitűzőit és egyéb 

alkotásait. Sok selejttel dolgo-

zik, hiszen egyedül sajátít el 

minden fortélyt, és a jobb keze 

nehezebben mozog. Így aztán 

az anyagköltség is jelentős, de 

a sikerült munkák olyan szépek, 

hogy ezek kárpótolják a rontott 

darabokért, főleg, ha vevő is 

akad rájuk. Kísérletezett már 

selyemfestéssel és dekorkőké-

szítéssel is, megmutatja eze-

ket is. Hogy aztán a webshop 

segítségével melyik technikánál 

horgonyoz majd le, az a jövő 

zenéje. De ami iránt igény van, 

és amihez neki kedve van, azt 

biztos megcsinálja.

Ádám Katalin

Tehetség, másként

Az első hasonló megmozdulás 

a kis Zentéért szerveződött, az 

SMA (gerinc eredetű izomsorva-

dás) betegség az ő történetével 

került a figyelem középpontjába. 

Galó Tomika ugyanebben az 

SMA betegségben szenved, de ő 

már idehaza nem kaphatja meg 

a gyógyszert tb-támogatással, 

mert betöltötte a harmadik évét. 

Van azonban lehetőség a gyógy-

szer beszerzésére, ami viszont 

nagyon drága.

Sokan összefogtak a kisfiú 

megmentéséért, a rengeteg 

licit, segítség ellenére azonban 

a gyűjtés lassan halad, az összeg 

közel 30%-a van csupán meg. 

Minap született egy kezdemé-

nyezés, a városok kihívása Tomi-

káért, amelyben Érd is szeretne 

részt venni. A felhívás így szól: 

„Kedves Érd, Magyarország 

településeinek nagy virtuális ver-

senyét hirdetjük meg, amelynek 

nyertese az Önök segítségével 

egy beteg kisfiú lehet. 

Galó Tomikának (https://www.

facebook.com/egyuttTomikaert) 

már csak a világ legdrágább 

gyógyszere segíthet. A kérésün-

ket azonban, hogy a gyógyszert 

tb-támogatással megkaphassa, 

elutasították. Az ok: itthon csak 

3 éves korig és 13,5 kg-ig tb-tá-

mogatott ez a gyógyszer. Ezzel 

szemben az Európai Gyógyszer-

ügyi bizottság súlyhatára 21 kg, 

ráadásul korhatár nélkül, amit 

szerencsére már számos ország 

alkalmaz, amiből az is kiderül, 

hogy a nagyobb gyerekeknél is 

hatékony a gyógyszer! 

A verseny lényege, hogy minél 

több településre eljusson Tomi-

ka híre, minél több jószándékú 

ember segíthesse őt! 

NYEREMÉNY: Az első 5 telepü-

lés, ahonnan a legtöbb összeg 

érkezik, virtuális oklevelünk 

büszke tulajdonosa lehet! 

A verseny vége: 2022. 07. 01. 

Tisztelettel kérjük Önöket, 

amennyiben bárkinek a kö-

zösségből van lehetősége 

támogatni Tomikát, a megadott 

számlaszámra utaljon bármek-

kora összeget, ezzel segítve a 

gyógyulás esélyét. 

Galó Tamás Dominik Gyó-

gyulásáért Alapítvány K&H 

Bank számlaszám: 10400157-

50526884-67691018 

A közleménybe írják bele: 

„Országos verseny Tomikáért – 

ÉRD„ 

Fontos a közlemény az ered-

ményhirdetéshez (paypal.me/

EgyuttGTomikaert)

Ha 300 000 ember csak 2000 

forinttal támogatná Tomikát, 

a szülők már rendelhetnék is a 

gyógyszert. Lesz Ön is egy a há-

romszázezerből, aki megmenti őt? 

Minden segítséget hálásan 

köszönünk!”

Galó Tomikának már 
csak a világ legdrágább 
gyógyszere segíthet
Galó Tomika SMA betegségben szenved, de ő már 

idehaza nem kaphatja meg a gyógyszert tb-támo-

gatással, mert betöltötte a harmadik évét. Van 

azonban lehetőség a gyógyszer beszerzésére, ami 

viszont nagyon drága. Segítsünk!

A tehetsegmaskent.hu oldalt  

a QR-kód segítségével éri el.

F
O

T
Ó

K
: 

Á
D

Á
M

 K
A

T
A

L
I
N



8 |  2 0 2 2 .  m á j u s  3 . É L J E N  M Á J U S  E L S E J E

A Földrajzi Múzeum kertje, 

a főtér és a Múzeum sétány 

megtelt élettel az Érdi Piknik 

mindhárom napján. Lapzártán-

kig becslések szerint az első 

nap négyezren, a második nap 

hatezren fordultak meg az ese-

ményen. A harmadik napon is 

özönlöttek az emberek, párok, 

gyerekesek, babakocsisok, töb-

ben közülük az esti koncerten 

is ott csápoltak a kenguruban 

rajtuk csüngő csöppséggel 

együtt. 

„Emlékszem, régebben az Er-

csi úti focipályán voltak a május 

1-ék körhintával, dodzsemmel, 

vattacukorral. Ez itt egészen 

más. Sokkal meghittebb, csalá-

diasabb. Én még sose jártam a 

Földrajzi Múzeum kertjében, de 

mostantól gyakrabban fogok ide 

járni akkor is, amikor épp nincs 

május 1-e” – mondta lelkesen 

egy anyuka, megfogalmazva 

többek véleményét. 

Az ötlet Wolf Kata, a Szepes 

Művelődési Központ igazgatójá-

nak és Szeder Gábor barátjának 

fejéből pattant ki, amikor közö-

sen azon agyaltak, milyen május 

1-ét képzelnének el a városnak. 

Ahogy korábban lapunknak nyi-

latkozta Kata: „A hagyományos 

értelemben vett, Magyarorszá-

gon majális alatt értett ren-

dezvényhez én nem szeretnék 

asszisztálni, ez nem titok. Nem 

is volt ilyen irányú nyomás, hogy 

nekünk egy hagyományos sör-

virsli majálist kéne rendeznünk 

dodzsemmel és láncos hintával. 

Viszont az teljesen jogos felve-

tés, hogy a tavasz kiváló időszak 

egy ilyen rendezvényre, így 

elzárkózni sem akartunk, de a 

cél az volt, hogy gondoljuk újra.” 

Az újragondoláshoz meg kellett 

szegni a legalapvetőbb szerve-

zői szabályt, mi szerint saját ér-

zelmeket nem szabad belevinni. 

Már pedig pont attól lett szuper 

a rendezvény, hogy Wolf Katáék 

olyat akartak, amin ők maguk is 

szívesen részt vennének.

„Ami a legcsodálatosabb volt 

a szombat estében, hogy felnőt-

tek beszélgettek egymással, volt 

koncert, gyerekek játszottak 

együtt, szóval mindenki élte a 

maga kis közösségi életét. Ezen 

a helyszínen pedig ezt meg 

lehet valósítani” – nyilatkozta a 

főszervező az erdmost.hu-nak.

A múzeumkertben kis pik-

nikhelyszíneket hoztak létre 

raklapbútorokból, babzsákokkal, 

ahol kicsik és nagyok kedvük-

re lazulhattak. A kocsiszínben 

dübörgött a zene, a kertben 

egy csomó helyen mindenféle 

gyerekprogramok és játékok zaj-

lottak, szóval egészen idilli volt 

a hangulat. Kaja, pia volt bőven, 

ráadásul az igényesebb fajtából. 

Esténként jöttek a komolyabb 

felnőtt programok, igazi hagyo-

mányos koncertélménnyel. Pén-

teken a Margaret Island lépett 

fel, szombaton belecsaptak az 

éjszakába egy igazi retro hangu-

latú bulival, vasárnap pedig az 

ikonikus zenekarral, a Kiscsillag-

gal búcsúztatták az eseményt.

K. J. 

Ilyen még nem volt: Érdi Piknik
Még soha nem volt ilyen jó buli a május 1-e Érden. 

Ezt nem én mondom, bár teljesen egyetértek vele, 

hanem azok, akiket sikerült szóra bírnom a három 

napos Érdi Pikniken.

Volt igényes kaja-pia bőven

A legkisebb is 

kipróbálta Schneller 

Szilvia hulahopp 

karikáját

Babzsákmanók

Dübörgött a zene  

a kocsiszínben

Természetesen kutyabarát 

rendezvény volt

Nagy siker volt 

a Kiscsillag koncert

Tízezren buliztak  

az Érdi Pikniken

Jól megérdemelt pihenés
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Irodalmi műsorral és ko-

szorúzással avatták fel 

Domonkos Béla szob-

rászművész síremlékét 

az Ercsi úti temetőben 

április 27-én.

2020. március 2-án eltávozott Érd 

nagy szobrásza és díszpolgára, 

Domonkos Béla, akinek többtu-

catnyi köztéri alkotása ékesíti a 

várost. Nevét és munkásságát 

világszerte ismerték.

Síremléke már korábban 

elkészült, fel is állították, de az 

ünnepélyes avatásra mind ez 

idáig nem került sor. Most a Poly-

Art és az IRKA irodalmi műsorral 

tisztelgett emléke előtt.

A megemlékező beszédet 

Csőzik László polgármester 

mondta el, majd Juhász Gyula 

egyik versét olvasta fel Horváth 

István lelkipásztor. Kubassek Já-

nos múzeumigazgató Domonkos 

Béláról szóló írásából – melynek 

címe Ugrás a vonatról – Ilka Gá-

bor szobrászművész olvasott fel 

részleteket. A záró versrészletet 

Daróci Lajosné mondta el. Csőzik 

László polgármester beszédé-

ben felelevenítette találkozásait 

Domonkos Bélával, köztük a 

legutolsót, a halála előttit. 

„Megmaradt bennem néhány 

gondolata. Úgy éreztem, arra kér 

minket, hogy vigyázzunk az élet-

művére, az alkotásaira, próbáljuk 

meg az érdiek számára megmen-

teni, bemutatni, őrizni, ápolni” – 

hangsúlyozta Csőzik László.

A polgármester felidézte, hány 

helyen találhatók meg Domon-

kos Béla szobrai: több száz 

köztéri munkájából nagyon sok 

látható nálunk és szomszédsá-

gunkban, Tárnokon, Sóskúton, 

Ercsiben. Ott van az Elhurcoltak 

emlékműve az érdi városköz-

pontban. A Földrajzi Múzeum 

szoborkertjében elhelyezett 

egész alakos és mellszobrai, 

kezdve 1984-ben Teleki Sámuel 

alakjával. A Virágot nyújtó kislány 

szobra Érdligeten. Bogner Mária 

Margit vizitációs nővér szobra 

Ófaluban. A hősi emlékmű Park-

városban. Ezek évtizedek óta 

fontos találkozási pontként szol-

gáltak Érd lakóinak. Domonkos 

művészi géniuszát mutatja, hogy 

Budapesttől Buenos Airesig, 

Balatonfüredtől Melbourne-ig 

számtalan szobrát megtaláljuk a 

világban. Ugyanakkor városun-

kat tartotta otthonának, egyet-

len évet leszámítva teljes életét 

Érden töltötte. „Későn kezdte 

művészi karrierjét, ám tehetsége 

és mestere, Pátzay Pál bizalma 

a legnagyobbak közé emelte. 

1994-ben lett díszpolgárunk, 

2000-ben nyerte el Érd Város 

Életmű Díját, 2016-ban tüntették 

ki Magyar Örökség Díjjal. Soha 

nem a fizetséget kereste, azt 

érezte megtiszteltetésnek, ha 

munkát kapott. Amikor meg-

mintázta Kőrösi Csoma Sándort, 

Semmelweis Ignácot, Petőfi Sán-

dort vagy Mindszenty Józsefet, 

a nagy elődök szellemét akarta 

megidézni. Az élethűségből, 

a tökéletességből soha nem 

adott alább. Munkájában mindig 

érződött a tisztelet, az alázat. 

Ezért érezhettük mi megtisztel-

tetésnek, hogy itt élt közöttünk. 

Féltett kincsként fogjuk őrizni 

keze munkáját és Domonkos 

Béla emlékét” – idézte fel alakját 

a polgármester.

Á. K.

Domonkos Béla emlékére

Az előző szezonhoz képest 

teljesen kicserélődött a játé-

koskeret, és a régiek helyére 

néhány idősebb, rutinosabb 

játékos mellé az utánpótlás-

ból kerültek fel saját nevelésű 

tehetségek. Azaz új alapokról 

kellett indulni. A szezon előtti 

várakozások tükrében milyen 

az elért eredmény?

A sok fiatal különböző korosztá-

lyokban játszott az előző évben, 

és néhány idősebb játékost is 

Érdre tudtunk hívni. Az év elején 

nagyon szépen indultunk, és 

decemberig felfelé jöttünk csa-

patösszetétel szempontjából. 

Az eredmény végül is hasonló 

volt, de egy teljesen új csapatot 

kellett összerázni. Aztán voltak 

változások is, mert néhány 

idősebb játékos akár sérülés, 

akár betegség miatt kipottyant, 

és az utolsó mérkőzésen csak a 

fiatalokra tudtam építeni, akik 

viszont nagyon sokat fejlődtek 

az év folyamán, és meg is állták 

a helyüket. Az biztos, hogy na-

gyon nehéz szezon van a hátunk 

mögött, mert hektikus év volt, 

de jobban össze lehetett tenni, 

mint az előző éveket, és építkez-

ni is tudtunk.

A bajnokság elején még úgy 

fogalmazott, az alapszakasz 

első fele a csapatépítésé lesz. 

Ez mennyire sikerült? A fiata-

lok fel tudták venni a felnőtt 

NB II ritmusát?

Több poszton erősödtünk, libe-

rónk, Bertalan Laura és feladó-

átlónk, Kiss Bernadett is nagyon 

szépen felnőtt a feladathoz, 

Gattyán Lora az U15-ös, U17-es 

keret tagjaként támadásban 

maximálisan kiveszi a részét, 

bár még a nyitásfogadását meg 

kell erősíteni, de ha így haladunk 

a következő években, akkor 

a saját nevelésű gyermekekre 

támaszkodva lehet egy nagyon 

erős keretünk.

Az alapszakasz hektikusan 

sikerült három nehéz győ-

zelemmel és kilenc vereség-

gel. Ez az építkezésnek volt 

betudható?

Maximálisan. A fiatalokat össze 

kellett kovácsolni az idősebbek-

kel, pedig nem könnyű feladat 

különböző motivációjú játékoso-

kat csapattá kovácsolni, pláne, 

hogy tudásban és technikában is 

volt különbség. Ez az év végére 

kezdett összeolvadni, és úgy 

gondolom, talán a tatabányai 

mérkőzést leszámítva minden 

mérkőzésen ott volt minimum a 

szettgyőzelem esélye, de akár a 

mérkőzés megnyerése is. Hogy 

ez nem sikerült, azt a rutintalan-

ságnak tudom be.

A rájátszás mennyiben volt 

más? Ott elméletileg hason-

lóbb képességű csapatok 

találkoztak, de a Delta itt is 

három győzelemmel és hét 

vereséggel végzett. Igaz, a 

Széchenyi Győr és a Szombat-

helyi Egyetemi SE is karnyúj-

tásnyira volt.

Ezek a szorosabb meccsek is 

mutatják, hogy a fiatalok szépen 

fejlődtek. Azok az idősebbek, 

akik a rutint, stabilitást belete-

hették volna a csapatba, sajnos 

nem voltak bevethetők, így ezek 

a mérkőzések nem úgy jöttek 

össze, de a fiatalok folyamato-

san zárkóztak, és olyan szoros 

meccseket tudtunk játszani, 

mint például a Haladás VSE ven-

dégeként, hiszen mi két szettet 

is nyertünk Szombathelyen, 

miközben az egész rájátszásban 

csak az Emericus tudott nyerni 

ellenük, szóval a fiatalokat maxi-

mális dicséret illeti.

Milyen volt az utánpótlás 

szezonja? Itt még néhány 

korosztálynak lesz pár mecs-

cse, de nagyjából már vége a 

bajnokságoknak.

Az U15-ösöknek lesz két mecs-

csük, utána úgy néz ki, május 

végén ugyanezzel a csapattal a 

másodosztály nyugati csoport-

jában küzdhetünk a dobogó-

ért. Jelenleg a második helyen 

állunk, és hétvégén épp az első 

helyen álló Vasassal játszunk 

presztízsmeccset. Az U19-esek-

nél a nyolcadik helyen zártunk, 

ami jobb, mint a tavalyi. Az 

U17-eseknél még játszunk a 9-12. 

helyért, de az is jobb eredmény, 

mint az előző idényben, talán 

egyedül az U13-asoknál nem 

sikerült előrébb lépni.

Jön a nyári időszak. Elképzel-

hető, hogy hamarosan bein-

dul a strandröplabdaidény is?

Az iskola végeztével fejezzük 

be a szezont, addig tartanak az 

edzések, utána, aki szeretne, 

kimehet homokra.Több játékos 

jelezte, idén is szeretnének 

versenyekre menni, úgyhogy 

reméljük, most már nagyobb 

tapasztalattal ott is lehetnek 

sikereink. Legalább heti három 

alkalommal fogunk edzést tar-

tani a strandröplabdázóknak a 

Papi földeken is.

Domonkos Bálint

Kőrösi Ágnes, az Érdi VSE 27 esz-

tendős válogatott tollaslabdázó-

ja – aki jelenleg a világranglista 

138. helyét foglalja el – a spa-

nyolországi Madridban április 25-

én kezdődő Európa-bajnokság 

első fordulójában a világranglis-

tán 109. cseh Tereza Švábíková-

val találkozott. A 21 éves, ifjúsági 

olimpiai bronzérmes Švábíková 

az első szettben 6:6 után bár 

meg tudott lépni 9:6-ra, de innen 

Kőrösi még 11:10-re visszaka-

paszkodott. Ezt követően a cseh 

viszont sorozatban öt pontot 

szerzett, és jó hajrával 21:15-re 

nyerte a nyitójátszmát.

A második felvonásban Kőrösi 

nem tudta tartani ellenfelét, aki 

2:2 után meglépett 9:2-re, ezt az 

előnyét pedig tovább növelte, 

és 21:8-as sikerével 25 perc alatt 

győzte le Kőrösi Ágnest 2:0-ra, 

így az érdi sportoló számára 

egy mérkőzés után véget ért a 

kontinensviadal.

D. B.

S P O R T

Ilyen volt a Delta szezonja
Ötödik helyen fejezte be a női röplabda NB II Nyuga-
ti csoportjának alsóházát az idény előtt új alapokra 
helyezett Delta RSE Érd. A szezonról Dömötör-
Mátrai Beáta vezetőedzővel beszélgettünk.

Kőrösi  
az első  
fordulóban 
kikapott  
az Eb-n
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A következőkre érdemes figyelni 

május első péntekén:

» 6-os (Budapestre vezető) 

főúton közelítik meg Érdet a 

versenyzők;

» az Érd tábla előtt a Nagytétényi 

úti körforgalomnál felterelik a 

mezőnyt az M6-os autópályára;

» a Mihályi telepnél a Tolmács 

utca végén található körforga-

lomnál a 7-es (Tárnokra vezető) 

főútra terelik a versenyzőket, 

akik itt Tárnok felé elhagyják 

városunk területét;

» ezeket az utakat (6-os, M6-os 

érintett szakasza, 7-es) a tervek 

szerint 10.50 és 13.30 között le-

zárja a rendőrség és a szervezők 

(a kormány égisze alá tartozó 

Nemzeti Sportügynökség).

Köszönhetően annak, hogy 

a versenyzők felhajtanak az 

autópályára, az útlezárások – né-

hány útszakasz kivételével – alig 

érintenek érdi belterületi utakat. 

Ugyanakkor az autópályaszakasz, 

a két főút ideiglenes lezárása 

miatt óvatosságra intünk minden 

ingázót, arra autózót: május 6-án, 

pénteken 10.50 és 13.30 között 

gondoskodjanak alternatív 

útvonalról, hogy ne okozzanak 

torlódásokat, illetve önmaguknak 

kellemetlenséget!

 Az érintett érdi utak tehát 

10.50 és 13.30 között:

» a Tolmács utcai körforgalom;

»  a Szajkó utca vége;

» a Fehérvári út 7-es útra kiveze-

tő szakasza.

Részletes információkat az 

útvonalról és az útlezárásokról  

a QR-kód leolvasásával talál: 

 

A helikopteres és a drónos 

közvetítésnek köszönhetően 

nemcsak a verseny, az útvonal 

melletti nevezetességek kerül-

nek bemutatásra, hanem külön 

felvételek készülnek a Magyar 

Földrajzi Múzeumról, a minaret-

ről, a Pincesorról és a Beliczay-szi-

getről. Érd önkormányzata külön 

installációval készül a versenyre a 

6-os út végén található körforga-

lomban.

Útlezárások Érden  
a Giro d’Italia miatt

Bár az 1980-as évek érdi siker-

csapatának tagjai is megjelen-

tek az Ercsi úti Sporttelepen, a 

Kaposvár elleni rangadót nem 

kezdték jól a házigazda érdiek 

az NB III Nyugati csoportjában.

A találkozó első perceitől 

kezdve ugyanis mezőnyfölény-

ben játszottak a sokkal harco-

sabban és koncentráltabban 

fellépő somogyiak, ennek elle-

nére az első félidő első felében 

a vendégek sem okoztak igazán 

nagy veszélyt az érdi kapura. 

Bő fél óra játék után azonban 

megjött a felek vállalkozóked-

ve, hiszen az érdiektől Bartos 

Norbert előbb közelről, majd 

távolról is próbálkozott, de a 

vendégek kapusa, Pogacsics 

Krisztián mindkétszer hárított. 

Ezután pedig a túloldalon Pintér 

Norbert átlövését és Kálmán 

Szilárd két szabadrúgását is 

védenie kellett, s a másodiknál 

a szerencse is a hazaiak mellett 

volt, hiszen a lécről Kertész Fe-

rencre, róla pedig kifelé pattant 

a labda.

A gól nélküli első félidő után 

azonban a fordulást követően 

már nem tudta tartani a vendé-

gek rohamát a házigazda, és az 

53. percben Kálmán jobboldali 

szabadrúgását a középen telje-

sen üresen érkező Mayer Milán 

bólintotta az érdi kapuba (0–1). 

Szűk tíz perccel később pedig 

megduplázta előnyét a vendég 

csapat, amikor egy kijátszott 

akció végén Pintér Norbert 

közelről gurított az üresen 

tátongó érdi kapuba (0–2).

„Ez egy olyan meccs volt, ahol 

csak az volt a kérdés, mennyire 

kap ki az Érd. Az első félidőben 

is meg voltak a lehetőségei a 

Kaposvárnak, mi pedig mintha 

ólomlábakon fociztunk volna. 

Keressük az okokat, de azt be 

kellett látni, hogy a Kaposvár 

jobb képességű csapat, mint mi. 

Remélem, sikerül változtatni 

a játékunkon pozitív irányban, 

különben a hátralévő öt forduló 

is szenvedés lehet”.

– értékelt Limperger Zsolt, az 

Érdi VSE vezetőedzője.

Vereségével az Érdi VSE 

visszacsúszott a tabella 12. 

helyére. Kertész Ferencékre a 

héten két mérkőzés is vár, hi-

szen előbb május 4-én, szerdán 

17 órától a BVSC-Zugló vendége-

ként lépnek pályára, majd május 

8-án, vasárnap 17 órától a Mol 

Fehérvár FC II ellen vívnak rang-

adót az Ercsi úti Sporttelepen.

Domonkos Bálint

Itthon bukott rangadót 
az Érdi VSE
Hazai pályán szenvedett 2–0-s vereséget a Kaposvári 

Rákóczi FC-től az Érdi VSE az NB III Nyugati csoport-

jának 33. fordulójában.

Városunkat is érinti a május 6-i nagy nemzetközi 

kerékpárosverseny, a Giro d’Italia magyarországi 

szakasza, amely komoly bemutatkozási lehetőséget 

ad Érdnek, hiszen a világ közel 160 országában, több 

mint 800 millióan követik majd a napi ötórás televízi-

ós közvetítést. Persze lesznek útlezárások is. 

Az érdi jégkorongozók közül 

az U15-ösök között Polgár Lázár, 

az U16-osoknál Barna Olivér, 

Horváth Alex és Molnár Botond 

vehetett részt a magyar válo-

gatott tagjaként a Riga Kupa 

nemzetközi tornán.

Mindkét korosztályban re-

mekeltek a magyarok, hiszen a 

fiatalabbaknál a csoportmeccse-

ken és a negyeddöntőben sem 

találtak legyőzőre a mieink, de az 

elődöntőben mind az U15-ösök, 

mind az U16-osok kikaptak, így 

egyaránt a bronzéremért játsz-

hattak, melyet mindkét esetben 

sikerült is begyűjteniük.

A Kárpáti Farkasok honlapjának 

az U15-ös Polgár Lázár elmondta, 

a nyolc lejátszott mérkőzésen 

négy gólt és két asszisztot jegy-

zett, míg az U16-os csapatban 

szereplő csapatban Barna Olivér 

három, Horváth Alex két asz-

szisztot jegyzett hét meccsen, 

míg Molnár Botond két gólpassz 

mellett két gólt is szerzett.

D. B.

Válogatott érmek 
az érdiektől
A Kárpáti Farkasok négy játékosa is részt vett az 

U15-ös és U16-os korosztályok nemzetközi torná-

ján, a Riga Kupán a korosztályos magyar váloga-

tottat képviselve.

F
O

T
Ó

: 
S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K

F
O

T
Ó

: 
D

O
M

O
N

K
O

S
 B

Á
L

I
N

T



11 2 0 2 2 .  m á j u s  3 .  |K Ö Z É R D E K Ű



12 |  2 0 2 2 .  m á j u s  3 . K Ö Z É R D E K Ű

APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS

HALACSKA REFORMÁTUS  

ÓVODA (1221 Budapest, Törley tér 

3-4.), augusztusi kezdéssel 22 fős 

csoportba keresztyén óvodapedagó-

gust keres. Fényképes önéletrajzokat 

a halacskaovi@halacskaovi.hu e-mail 

címre várjuk. (120/2021)

ALBÉRLET

KÜLÖN HÁZ KIADÓ. Érdeklődni dél-

után. Tel.: 20/244-87-59 (118/2021)

ÉRD ÓFALUBAN MÁSFÉL SZOBÁS, 

40 M
2
-ES összkomfortos, bútorozat-

lan, önálló órákkal, cirkó fűtéssel, jó 

közlekedéssel lakás kiadó 2 fő részére. 

Tel.: +36/30 200 2073 111/2/2022)

ÉRDEN TETŐTÉRI KÜLÖN BEJÁRA-

TÚ bútorozott szoba 1 főnek kiadó. 

Közös konyha- és fürdőhasználattal. 

45.000 Ft+ rezsi, 1 havi kaució szüksé-

ges. Tel.: 06/70 409 3869 112/2022)

SZOLGÁLTATÁS

LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 

ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítást 

bontás nélkül is, lapostető szigete-

lését, kerítés építést és mindenfajta 

kisebb javításokat.  

Tel.: 70/5882701 119/2022)

TÖBBFAJTA PAPRIKA- ÉS  

PARADICSOMPALÁNTA eladó az 

Égerfa utcában. Tel.: 06/70 543 84 79

 117/2022)

GYÓGYPEDIKŰRÖZÉST VÁLLALOK, 

HÁZHOZ MEGYEK.  

Tel: 06/30 200-6008 114/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

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

EGYÉB

BARÁTNŐT KERESEK. 75 év körüli 

érdi vagy Érd környéki, egyszerű, 

alacsony hölgy személyében.  

Tel:  06/20 947 8993 116/2022)

LOMTALANÍTÁS! Ingatlan, hagyaték, 

pince, padlás ürítése, rakodással, kihor-

dással. Hulladékszállítási engedéllyel 

rendelkezünk. Tel.: 06/30 703 0518

 106/2022)

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)

ÉRDI PIACON JÓL BEJÁRATOTT 

kétoldalú büfé eladó. Tel: 30/9764343

 104/2022)
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (9/2022)
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CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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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. 

H IRDESSEN 
AZ ÉRDI 
ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813
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HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh 

-Esperes Ákossal
18.00 Memories
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Jazzpresszó 
21.00 Sztárportré

KEDD
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh
 -Esperes Ákossal
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Apád-anyád
21.00 Jazzpresszó ism. 

SZERDA
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh
 -Esperes Ákossal
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Rockbarlang 
 Gidófalvi Attilával 

CSÜTÖRTÖK
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh
 -Esperes Ákossal
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Filmszerész
21.00 Apád-anyád ism. 

PÉNTEK
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
14.00 Majdnem szombat, 

pláne délután 
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Play Off
  – Az ÉrdFM 101.3 

sportműsora 
 Pecsuvácz Péterrel

SZOMBAT
05:00 Hetedhét ism. 
6.00 Budáskenyér Best of 
12.00 Play Off ism. 
16.00 Apád-anyád ism. 
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Sztárportré ism.

VASÁRNAP
05:00 Hetedhét ism. 
06.00 Budáskenyér Best of 
12:00 Play Off ism. 
16.00 Apád-anyád ism.  
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Starsky és hát jazzklub 
22.00 Jövőnéző ism.

Május 9. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND – 267 KISS ZOLTÁN 

festőművész HIDEG MÁGLYA
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 347. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló 
 – napi hírösszefoglaló
16:15 Turnébusz TV - Ed Philips
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   Érd - Kisvárda Master Good SE
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

Május 10. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
8:45 Turnébusz TV - Ed Philips
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
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Labdarúgás 2021-2022. NB III, 
 Nyugati csoport Érdi VSE-FC NAGYKANIZSA
22:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:35 Film- Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Május 11. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- REE zenekar
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 Érd - Kisvárda Master Good SE
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:50 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
17:20 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora (ism)

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, 
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-FC NAGYKANIZSA
 0:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Május 12. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND
 267 KISS ZOLTÁN festőművész 
 HIDEG MÁGLYA
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz-REE zenekar
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-REE zenekar
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Turnébusz- REEzenekar
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 
20:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Érd - Kisvárda Master Good SE
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

Május 13. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet
 148 RÉVÉSZ ÁKOS HYBRID TÉR 
 Szigetszentmiklós Városi Galéria
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Érdi Jazz fesztivál 2021 BERKI 

TOMI 75 feat NAGY JÁNOS TRIÓ
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-BALATONFÜREDI 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
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Negyedik negyed 
 Fodor János beszélgetős műsora, (ism)

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

Május 14. 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
 148 RÉVÉSZ ÁKOS HYBRID TÉR 
 Szigetszentmiklós Városi 

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, r.: Surányi András
00:00 7 nap

Május 15. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
10:00 Kézilabda 2021-2022. Női NB I 
 Érd - Kisvárda Master Good SE
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, Sándor Pál (ism)
15:45 Kézilabda  2021-2022. Női NB I
 Érd - Kisvárda Master Good SE
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.
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Május 4-én, szerdán 19 órakor Pottyondy Edina 

önálló estje lesz „Mocskos nyelvvel feleselek” 

címmel, a Szepes Gyula Művelődési Központ-

ban.

Május 7-én, szombaton  9 órától Garázsvá-

sárt rendeznek a Szepes Gyula Művelődési 

Központban. Elviheti megunt, feleslegessé 

vált dolgait, hogy azok új gazdára találhassa-

nak. Asztalfoglalás személyesen május 5-ig a 

Szepes Gyula Művelődési Központ jegypénz-

tárában.

Május 11-én, szerdán a Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár Gyermekkönyvtárában Kokopelli 

jazz matiné, interaktív jazz koncert lesz 

óvodásoknak A helyek korlátozott száma 

miatt a Gyermekkönyvtár elérhetőségein 

előzetes regisztrációt kérnek. Tel.: 23/365-470                                                                                     

Tel.: 23/746-118, email: gyk@csukalib.hu

Május 14-én, szombaton  9 órától Baba-mama 

börzét rendeznek a Szepesben, ahol használt 

gyermekruhák, játékok cseréjére és vásárlásá-

ra nyílik lehetőség.

Május 14-én, szombaton 14 órakor ismét Én-idő 

a Parkvárosi Közösségi Házban „Egyedül nem 

megy? Társakkal könnyebb ökon élni” címmel. 

Május 17-ig tekinthető meg Bóné Anna Pirkadat 

című kiállítása a Parkvárosi Közösségi Házban.

Május 11-ig láthatják a Szepes Gyula Művelődési 

Központ Kamaratermében Szula Zsuzsanna 

„Nem lesz vidám” című kiállítását.

Május 18-án, szerdán a Parkvárosi Fiókkönyv-

tárban rendhagyó találkozó Sohonyai Edit 

írónővel.

 

„Idősen, aktívan Érden” 

– ingyenes idősügyi programsorozat

A Szepes Gyula Művelődési Központ  

„Idősen, aktívan Érden”  ingyenes idősügyi 

programsorozata az alábbi eseményekkel  

várja az érdi 65 év felettieket:

Szerdánként 10 órakor a Szociális Gondozó Köz-

pont Topoly utcai épületében, csütörtökön-

ként 10 órakor pedig a Szepes Gyula Művelő-

dési Központban senior gerincjógán vehetnek 

részt az érdeklődők.

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

várjuk minden kedden és szerdán 9 órától a 

Szepes Gyula Művelődési Központban, illetve 

keddenként 8-tól és péntekenként 14 órától a 

Parkvárosi Közösségi Házban.

Május 7-én Idősügyi Szalondélutánt, zenés-tán-

cos összejövetelt és batyus-bált rendeznek az 

érdi időseknek Molnár István zenész közre-

működésével. Fellép Szigeti Eszter énekes. A 

részvétel az érdi 65 év felettieknek ingyenes. 

Regisztráció szükséges a 23-365-490/112-es te-

lefonszámon vagy a szucs.agnes@szepesmk.

hu e-mail címen.

PROGRAMAJÁNLÓ
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A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

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

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

TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!

Szociális Gondozó Központ - Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ 

Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely

GONDOZÓ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89-91. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok:
A szakmai irányelveknek megfelelően a Hajléktalan Szállón élők 

gondozása, bekerülésük okának megszüntetése érdekében, sze-
mélyre szabott bánásmód alkalmazása mellett. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, 

Szociális gondozó ápo-
ló, bővebben 1/2000.
(I.7.) SzCsM rendelet 
3. számú melléklete 
alapján, 

• Magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 3 
hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, 
iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány-
másolat, erkölcsi bizo-
nyítvány, hozzájárulási 
nyilatkozat a személyes 
adatok pályázati 
eljárással összefüggő 
kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely 
szerint a pályázó nem 
áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd cí-

mére történő megküldésével (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 6.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 50/2022, 
valamint a munkakör megnevezését: gondozó. 

vagy
Elektronikus úton Szakács András részére 

a munkaugy@szocgond.hu e-mail-címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 

amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek maradéktalanul megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 1. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Érdi Újság - 2022. április 20.
Érdi honlap - 2022. április 19.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ 

Nappali Melegedő

GONDOZÓ  
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89-91. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szakmai irányelveknek megfelelően a Hajléktalan Szállón élők gondozása, bekerülésük okának megszüntetése érdekében, 

személyre szabott bánásmód alkalmazása mellett. 
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

• Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, Szociális gondozó ápoló, bővebben 1/2000.

(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján, 
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség. 
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmá-
solat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes 
adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2036 Érd-Érdligeti posta, 

Pf. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
51/2022, valamint a munkakör megnevezését: gondozó. 

vagy
Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul 

kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 1. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Érdi Újság - 2022. április 20., Érdi honlap - 2022. április 19.

Szociális Gondozó Központ - Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ 

Nappali Melegedő

SEGÍTŐ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: est megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89-91. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:

A szakmai irányelveknek megfelelően a Hajléktalan Szállón élők 
gondozása, bekerülésük okának megszüntetése érdekében, sze-

mélyre szabott bánásmód 
alkalmazása mellett. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:
• 8 Általános, 
• Magyar állampolgárság, 

büntetlen előélet, 3 
hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:

• Középfokú képesítés, 
szociális gondozó és 
ápoló, 

• Hasonló munkakör-
ben - Legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, 
iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány-
másolat, erkölcsi bizo-
nyítvány, hozzájárulási 
nyilatkozat a személyes 
adatok pályázati 
eljárással összefüggő 
kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely 
szerint a pályázó nem 
áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd 
címére történő megküldésével (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 6.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 
52/2022, valamint a munkakör megnevezését: segítő. 

vagy
Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.

hu e-mail-címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 

amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek maradéktalanul megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 1. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Érdi Újság - 2022. április 20.
Érdi honlap - 2022. április 19.

GAZDIKERESŐ
Ha örökbe fogadná a ké-

pen látható kutyusokat, 

vegye fel a kapcsolatot  

az alapítvány munkatár-

saival.Telefon: 

06/30 276 6071 vagy 

06/30 910 6987, E-mail: 

siriusalapitvany@

gmail.com. 

A többi gazdikeresőt 

pedig megtalálja a www.

siriusalapitvany.hu 

weboldalon. 

Sirius Állat- és Termé-

szetvédelmi Alapít-

vány, Érd. Adószám: 

18707379-1-13, Bank-

számlaszám:  

10403136-49534949-

49521015

Polár

Barátságos, nagyra nőtt kan kutyus, 1 év körüli. 

Hízelgős, vidám, mozgékony, még nevelést 

igényel. Szukákkal általában jól kijön.

Muki

Kedves, 6 év körüli, közepes termetű, puli 

keverék kan kutyus. Azonosító nélküli talált 

kutyaként került a menhelyre, ivartalanítva 

vihető el.

Hiperaktív csigabiga

Szaladgálhatok egy kicsit, papa?
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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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