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5. OLDAL 8. OLDAL

Közösségi gyűlés
Érd lesz a harmadik olyan város, ahol 

a város fejlesztési irányainak megha-

tározása érdekében élnek a közösségi 

gyűlés lehetőségével.

3. OLDAL

Emésztő gondok
Az új házba úgy költöztek be télen 

a lakók, hogy az udvaron két nyitott 

pöcegödröt ástak, abba eresztik a 

szennyvizet.

Színiiskola
A Kiskörúti Színisuli most szóra-

kozni és tanulni hívja a gyerekeket: 

előbb egy előadásra, majd nyári 

táborába. 

Újratervezés, körforgalom  
és forgalmi rend változás
Júniusban elkezdődik a Fehérvári út–Zámori út kereszte-

ződésének nagyszabású átalakítása, melynek részeként 

a jelenleg jelzőlámpás csomópontot körforgalom váltja 

fel, május 19-étől változott az autós forgalmi rend az 

Alsóerdősor, a Nyírfa és a Fűzfa utca kereszteződésében. 

Elmarad a Túr és a Temes utcák egyirányúsítása.

CIKKEINK A 2. OLDALON  

Megszületett Gidófalvy 
Attila első unokája
Gidófalvy Attila 16 éve él Érden. A Máté Péter-díjas 

magyar zenésszel, zeneszerzővel, a Beatrice, a Kartha-

go, a Lord, a Fáraó, a Cikk-Cakk Company billentyűsével 

az Érd FM 101.3 munkatársai beszélgettek többek között 

a 70. születésnapjáról és az első unokájáról, arról, hogy 

milyen érzés nagypapának lenni.

CIKKÜNK A 8. OLDALON 

Palántákat osztott  
az önkormányzat
Tetlák Örs alpolgármester az akció kapcsán az erdmost.

hu-nak elmondta, a palántaosztásra bárki jöhetett, és 

két-két paradicsom-, illetve paprikapalántát kérhetett, 

de lehetett variálni is velük. Válogathattak is a lakosok, 

hiszen erős-, édes-, tölteni való- vagy éppen pirospaprika 

is akadt a kínálatban, ahogy többféle paradicsom is.

CIKKÜNK A 3. OLDALON 

Ez az üzenete a tizenhárom éves kislány 

meséjének, aki bár mozgásában korlátozott, 

a fantáziája szabadon szárnyal. Ismerjék meg 

Kovács-Buna Tímea történetét. 

» CIKKÜNK A 6. OLDALON

A gyerek a legnagyobb kincs
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A városrész lakói közül többen 

jelezték, a Temes utca egyirá-

nyúsítása az érdligeti vasút-

állomás irányába jelentősen 

nehezítené a városrész autós 

közlekedését, hiszen az ingázók 

ezen az utcán keresztül jutnak 

haza. Ugyanakkor a két utca 

egyirányúsítását a Túr utcai 

általános iskolába járó diákok 

szülei, az itt dolgozók, illetve 

itt élők kérték arra hivatkozva, 

hogy a biztonság érdekében 

csökkenteni lehessen a térség 

autós forgalmát.

Tekintettel arra, hogy június 

15-én, azaz kevesebb mint egy 

hónap múlva kezdődik a nyári 

szünet, a városvezetés úgy 

döntött: a május 23-ára, hétfőre 

tervezett egyirányúsítás a Túr 

és a Temes utcákban elmarad. 

Bármilyen módosítás csak 

szeptembertől várható, de előt-

te a kerület önkormányzati kép-

viselője, Szűcs Gábor alpolgár-

mester több fórumot, lakossági 

egyeztetést tart majd, hogy az 

itt élők és az erre közlekedők 

számára a legjobb megoldást 

találja meg a városvezetés.

erdmost.hu

Újratervezés Érdligeten
Rövid idő alatt rendkívül sok bejelentést kapott 

az érdi városvezetés azzal kapcsolatban, hogy az 

önkormányzat tervbe vette az Érdligeti Általános 

Iskolát övező két utca, a Túr és a Temes egyirányú-

sítását és a csatlakozó utak forgalmi rendjének 

részleges megváltoztatását.

A városvezető azt követően 

tudatta a hírt, hogy május 19-én 

egyeztetett a kivitelezővel, az 

illetékes állami vállalatokkal 

és a tárnoki polgármesterrel, 

Lukács Lászlóval. Csőzik László 

a beruházás kapcsán kiemelte, a 

jelenlegi jelzőlámpás csomópont 

átengedőképessége nem meg-

felelő, megfogja a forgalmat, 

amely miatt sokszor torlódnak 

az autók. A mostani beruházás-

nak köszönhetően a Fehérvári út 

és a Zámori út kereszteződését 

körforgalom váltja fel, ráadásul 

a Zámori utat a Vadlúd utcáig 

felújítják, az út érdi oldalán járda 

épül, valamint a csapadékvíz-

elvezető árkot is rendbe teszik. 

Érd polgármestere abban állapo-

dott meg a kivitelezővel, hogy az 

június 7-én veszi át a munkaterü-

letet, majd az előkészítő munka 

után kezdődik az építkezés:

„Az új körforgalomnál több 

zebra létesül majd, ezeknél 

az út és a járda összekötése 

akadálymentes lesz a mozgá-

sukban korlátozottak számára, 

az úgynevezett taktilis jelek – 

speciálisan kiöntött térburkoló 

elemek – segítségével pedig a 

gyengén látók is biztonságosan 

közlekedhetnek. Kicseréljük, 

megújítjuk a közműveket is: az 

út alól a kivitelező kibontja az 

összes régi csövet. Új, kulturált 

buszmegállókat telepítünk.”

Érd polgármestere azt reméli, 

még nyáron átadhatják a munka-

területet, mert már régen lezárult 

a közbeszerzés és a nyertes is 

aláírta a szerződést, csupán egy 

kormánydöntésre várnak, amely a 

kormányalakítás miatt késik.

erdmost.hu

Körforgalom épül  
a Fehérvári úton
Júniusban elkezdődik a Fehérvári út–Zámori út 

kereszteződésének nagyszabású átalakítása, mely-

nek részeként a jelenleg jelzőlámpás csomópontot 

körforgalom váltja fel – számolt be róla közösségi 

oldalán Csőzik László polgármester.

Tetlák Örs alpolgármester az ak-

ció kapcsán az erdmost.hu-nak 

elmondta, a palántaosztásra 

bárki jöhetett, és két-két para-

dicsom-, illetve paprikapalántát 

kérhetett, de lehetett variálni is 

velük. Válogathattak is a lako-

sok, hiszen erős-, édes-, tölteni 

való- vagy éppen pirospaprika is 

akadt a kínálatban, de többféle 

koktélparadicsom, befőzni való 

paradicsom és fürtös paradi-

csom közül is választhattak.

„Azt szeretnénk, ha minél több 

érdi kertben lenne haszonnö-

vény a dísznövények mellett, 

és hogy minél többen maguk-

nak termeljék a gyümölcsöt 

és a zöldséget, szóval ennek 

egyrészt van edukációs szerepe 

is. És legyünk őszinték, annál 

finomabb, mint a friss, saját 

magunk által leszedett gyü-

mölcs vagy zöldség, kevés van” 

– fogalmazott az akció kapcsán 

Tetlák Örs.

A paradicsom- és paprikapalán-

ta-osztáson számos palánta 

megmaradt, melyekből az érdi 

bölcsődék, óvodák és a helyi 

intézmények is kapnak.

erdmost.hu

Palántákat 
osztott 
az önkormányzat

Május 19-től változott az 

autós forgalmi rend az 

Alsóerdősor, a Nyírfa és 

a Fűzfa utca keresztező-

désében.

Arról a kereszteződésről van 

szó, ahol a három utca egy 

kisebb háromszögű füves terü-

letet jelöl ki. Azt az útszakaszt, 

ahol az Alsóerdősor találkozik a 

Fűzfa utcával, betontömbökkel 

lezárják, azaz aki az Alsóerdő-

sorról a Nyírfa utcába szeretne 

behajtani a Felsővölgyi irányába, 

meg kell kerülnie a „háromszö-

get”. Azok is így közlekednek 

majd, akik a Fűzfából jövet balra 

szeretnének bekanyarodni.

Az önkormányzat az Al-

sóerdősor és a Nyírfa utcán 

zajló megnövekedett forgalom 

miatt az autósok, a gyalogosok, 

biciklisek, az itt élők érdekében 

felülvizsgálta a környék for-

galomtechnikáját, ez alapján 

döntött a forgalmi rend megvál-

toztatásáról.

A döntésben szerepet ját-

szott, hogy a Törökbálinti úton 

rövidesen megépülő új, modern 

körforgalmas csomópontnak 

nem lesz része az Alsóerdősor, 

ez az utca a Felsővölgyi keresz-

teződésben lezárásra kerül. Így 

az átmenő forgalom áttevődik 

majd a Nyírfára, ami további 

forgalomnövekedéshez vezet-

het, ezért is indokolt a mostani 

változás – tájékoztatott László 

Ferenc, a Polgármesteri Hivatal 

kommunikációs vezetője.

erdmost.hu

Változott a forgalmi rend  
a Nyírfa utcánál

Közel kétezer darab paradicsom- és paprikapalán-

tát kapott, illetve vásárolt Érd önkormányzata helyi 

őstermelőktől és az Elvira majortól, melyeket a 

lakosságnak osztott szét a város főterén.
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Amikor virágzó kertvárosról beszélünk, 

nem csak arra kell gondolnunk, hogy az 

itt élők kertje színpompás virágokkal 

van tele. Ez azt is jelenti, hogy a város 

kiemelt részein különösen nagy figyel-

met fordít a városvezetés arra, hogy 

tavasztól késő őszig – vagy adott eset-

ben egész évben – kellemes látványban 

részesüljenek egyrészt az itt élők, más-

részt az ide látogatók. Persze mondhat-

juk, hogy ez nemcsak lehetőség, hanem 

kötelesség is ott, ahol valóban virágzó 

kertvárost szeretnének létrehozni, de 

egy biztos, Érd közterületei minden 

tavasszal virágba borulnak, ami azon túl, 

hogy szemet gyönyörködtető, valljuk be, 

a lelkünknek is jót tesz.

Grabovszky Ildikó, az ÉKFI üzemelteté-

si ágazatvezetője elmondta, az egynyári 

és évelő virágok ültetésére és szükség 

szerinti pótlására minden évben kiemelt 

figyelmet fordít intézményük a tavaszi 

és az őszi időszakban. Az utóbbi évek-

ben több helyen alakítottak ki évelő-

ágyásokat, melyek fenntartása kevesebb 

terhet ró a városra, és egész évben 

díszítik a közterületeket. A klímaváltozás 

hatásai miatt igyekeznek szárazságtűrő 

fajokat összeválogatni, és az ágyások 

tervezésekor figyelembe veszik azt is, 

hogy adott terület rendelkezik-e kiépí-

tett öntözőrendszerrel, hogy a növé-

nyek vízellátását milyen gyakorisággal 

tudják biztosítani. Nyári időszakban egy 

öntözőkocsi folyamatosan gondoskodik 

a növények vízpótlásáról. Az ágyások 

tervezésén, a növények beszerzésén, a 

locsoláson és ültetésen kívül a tápanyag-

pótlás is az ÉKFI feladatai közé tartozik.

A növények beszerzése egyébként 

több helyről történik. Májusban 7850 db 

egynyári virágot ültettek az egynyári 

ágyásokba és virágládákba, 400 db mus-

kátlit helyeztek a kandeláberekre, továb-

bá 500 tő levendulát és 1200 tő rózsát 

ültetettek el városszerte. A parkosítás 

során a városközpont és a forgalmasabb 

közterületek kapnak kiemelt figyelmet.

Sz.R.N.

V Á R O S T E R V E Z É S

Grabovszky Ildikó 

elárulta, hogy a 

virágágyásokban, 

kőedényekben látható össze-

ültetéseket kertészeik terve-

zik meg, de laikusként is 

megállapítható, hogy ezeket 

a növényeket bizony szakér-

tő szemek válogatták össze. 

Érd, a virágzó kertváros
Többen, több fórumon is dicsérik Érd közterületeinek színpom-

pás virágállományát, gondosan összeválogatott és esztétikusan 

elrendezett egynyári és kétnyári növényeit. Grabovszky Ildikót, 

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény üzemeltetési ágazatveze-

tőjét faggattuk.

„Ez a módszer alkalmas arra, hogy a 

társadalom igen széles rétegeit is elérje, 

és olyanokat is bevonzzon ebbe a folya-

matba, akik amúgy nem vennének részt 

a közügyekben, és nem érdeklődnek sem 

a politika, sem a közélet iránt” - hangsú-

lyozta Éva. 

A közösségi gyűlésen résztvevők arra 

keresik majd a válaszokat, hogy Érd 

közlekedését hogyan lehet fejleszteni; 

milyen válaszokat adjon a városvezetés 

az agglomerációs létből fakadó kihívá-

sokra; hogyan alakíthatók ki úgy Érd 

közterei, hogy a város élhetőbb legyen. 

A tanácskozás szakértők segítségével fo-

lyik majd, és a résztvevők a gyűlés végén 

megalkotnak egy javaslatcsomagot, amit 

a városvezetés figyelembe vesz majd a 

fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshoza-

tal során.  

Arra a kérdésre, hogy miben más egy 

közösségi gyűlés, mint egy lakossági 

fórum, Éva elmondta: utóbbira általában 

a közösségek hangadói, illetve azok 

mennek el, akik a fórum témájával kap-

csolatos döntéshozatalban érdekeltek 

- azaz az emberek nagy többsége soha 

életében nem megy el egy ilyen rendez-

vényre. A közösségi gyűlés jóval több 

embert megszólít, főleg, hogy tízezer 

emberhez személyesen jut el a meghívó. 

„Közvetlenül elérünk olyanokat is, akik 

nemhogy nem mennek el egy lakossági 

fórumra vagy közmeghallgatásra, de 

nem is értesülnek ezekről – vagy ha 

látnak is egy-egy meghívót, közleményt, 

nem gondolnak arra, hogy ők is érintet-

tek lehetnek bármiképp. A közösségi 

gyűlések előnye, hogy személyesen szó-

lítja meg a lakosságot” – emelte ki. 

A közösségi gyűlésre a napokban 

tízezer (a Belügyminisztérium népesség-

nyilvántartója által véletlenszerűen kivá-

lasztott) érdi polgár kap, illetve kapott 

meghívót az önkormányzattól - a meghí-

vottak személyéről tehát nem a DemNet, 

és nem az önkormányzat döntött. Aki 

meghívót kap(ott), regisztrálhat a közös-

ségi gyűlésre (kozossegigyules.erd.hu). 

Közülük sorsol ki ötven főt a DemNet úgy, 

hogy ez az ötven fő korcsoportra, nemre, 

iskolai végzettségre és Érd városrészeit 

tekintve is reprezentatív legyen. 

A közösségi gyűlés két hétvégén 

keresztül tart majd. Az első hétvégén 

független szakértőkkel beszélgetve 

különféle aspektusokból vizsgálják meg 

a fentebb már említett témákat, fejlesz-

tési lehetőségeket. „A szakértők közért-

hető formában adnak majd át tényeken 

alapuló ismereteket, így segítve az ötven 

résztvevőt. Ezért nem szükséges, hogy 

bárki bármilyen előzetes felkészültség-

gel rendelkezzen – a gyűlésen minden 

információt megkap majd. „Mindenkit 

arra biztatunk, regisztráljon és jöjjön el 

– a rendezvényen nem szakmai válaszo-

kat várunk az érdiektől, hiszen a cél az, 

hogy a lakosság igényeiről, problémái-

ról értesüljenek a döntéshozók, akik a 

gyűlés ajánlásaira nyilvánosan reagálnak 

majd” – húzta alá az igazgató. A nem-

zetközi tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a meghívottak mintegy három-öt 

százaléka szokott reagálni a meghívásra. 

„Remélhetőleg ez a több száz visszajel-

zés, regisztráció Érd esetében is összejön 

majd” - jegyezte meg. 

A napokban érkező (vagy már meg is 

érkezett) meghívók birtokában május 

31-én 23 óra 59 percig lehet regisztrálni 

egy online felületen (az űrlap kitöltése 

csupán pár percet vesz igénybe). Június 

elsején sorsolják ki a résztvevőket. (Ez az 

interneten élőben követhető lesz majd. 

Nevek nem hangzanak el, anonim azono-

sítókat szerepeltetnek csak.) A DemNet 

június 2–3-án közvetlenül is felveszi a 

szerencsés ötven lakossal a kapcsolatot, 

hogy egyeztessenek velük a közösségi 

gyűlés pontos részleteiről.

Június 11–12-én kerül sor a közössé-

gi gyűlés első hétvégéjére, a második 

forduló pedig június 25-26-án lesz. „A 

részvétel komoly elköteleződést jelent, 

aki eljön, a köz ügyeiben jár el, idejét, 

energiáját beleadva. Ilyenformán díjazás 

is megilleti a résztvevőket: az ötven 

fő bruttó negyven-negyvenezer forint 

adómentes juttatásban részesül a gyűlés 

végén a DemNettől, az önkormányzat 

pedig egy-egy ajándékcsomagot ad a 

résztvevőknek. A gyűlés napjain termé-

szetesen az ebédet és a frissítőket is 

biztosítják. 

Ádám Katalin

Milyen legyen Érd?
Budapest és Miskolc után Érd lesz a harmadik olyan város, ahol 

a város fejlesztési irányainak meghatározása érdekében élnek a 

közösségi gyűlés lehetőségével. Hogy mit is jelent a közösségi 

gyűlés, és mitől más, mint a közvetlen demokráciagyakorlás más 

módjai, arról dr. Bördős Évával, a DemNet Demokratikus Jogok 

Fejlesztéséért Alapítvány igazgatójával beszélgettünk. 

A közgyűlés áprilisi ülésén az ellenzék 
azért nem támogatta a közösségi gyű-
lés ötletét, mert szerintük előfordulhat 
adatlopás, illetve személyes adatokkal 
való visszaélés is a folyamat során. Éva 
ezzel kapcsolatban elmondta: szigorúan a 
jogszabályoknak megfelelően járnak el, és 
csak azon érdi polgárok adatait tárolják, 
akik közvetlenül jelentkeznek a közösségi 
gyűlésre, és akik hozzájá-
rulnak adataik kezeléséhez.

A közösségi gyűlés hon-
lapja a QR-kód beolvasásá-
val érhető el: 
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Intézmény- és közlekedésfej-

lesztésekről, valamint az idei 

városi programokról beszélt 

Csőzik László polgármester  

az Ága-Boga május 18-i köz-

gyűlésén.

Éves közgyűlését tartotta május 18-án az 

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesü-

lete. Elfogadták az előző évi mérleget és 

közhasznúsági jelentést, majd Bogatin 

Attila elnök összefoglalta a tavalyi év ese-

ményeit, és ismertette 2022 programjait. 

Ezt követően került sor egy kötetlenebb 

fórumbeszélgetésre, amelyen Csőzik 

László polgármester is jelen volt. A város-

vezető szeretettel invitálta a nagycsalá-

dokat a városi gyermeknapra, amit május 

28-án szervez a Szepes Gyula Művelődési 

Központ a múzeumkertben.

Városi programok

„Az augusztus 20-ai ünnepséget szintén 

családi napként képzeljük el. Újra lesz 

Érdi Napok rendezvénysorozat szeptem-

ber első hétvégéjén, amit az Érdi Piknik 

mintájára szervezünk meg, koncertekkel. 

A Papi földeken pedig – amelynek meg-

építése még nem záródott le teljesen, és 

jelenleg pótmunkálatok zajlanak – sze-

retnénk egy hivatalos nyitórendezvényt, 

programokkal, amire eddig még nem 

került sor” – hangsúlyozta Csőzik László, 

aki elmondta azt is: a város támogatni 

szeretné az Ága-Boga 15 éves születés-

napját is.

„Adventi programjaink is lesznek, főleg 

a városi gyertyagyújtáshoz kapcsolódva: 

koncertek, kisebb összejövetelek, az 

ünnepre való készülődés jegyében.”

Intézményfejlesztések

A programokon kívül intézményi fejlesz-

tésekről is beszélt Csőzik László. Mint 

mondta, közel egymilliárd forintot nyert a 

város az EU-s helyreállítási alapból, ebből 

épülhet meg a Rozsnyói utcában egy új, 

közel hatvanfős bölcsőde. Az intézményt 

várhatóan csak a jövő év végén tudják majd 

átadni. A másik jó hír, hogy az Erdőszéle ovi 

mellett egy korábban megnyert, négy-

százmilliós támogatási forrásból szintén 

bölcsőde épül. A részletes kiviteli tervek 

most készülnek el. „Szeretnénk bölcsődét 

építeni a Sárd és a Néra utca sarkán is, most 

pályázunk a forrásokra” – tette hozzá.

Ami az óvodákat illeti, hamarosan 

elindul a református óvoda a Diósdi úton, 

a munkálatokat a város is segíti – többek 

közt járdaépítéssel. „Próbáljuk bővíteni 

meglévő kapacitásainkat is” – tette hozzá. 

Ami az iskolákat illeti: a gimnáziumi szárny-

nyal bővített Batthyány iskola átadásra 

kerül, és szeptemberben elindulhat a 

Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum 

is” – tette hozzá Csőzik László, aki utalt 

arra is: az még kérdéses, mi lesz a Teleki 

iskola sorsa, ugyanis ide korábban gim-

náziumot terveztek, de általános iskolára 

nagyobb szükség van. Ide kerülhetne egy 

sérült gyermekeket nevelő intézmény is. 

„Azért lobbizunk, hogy a Kósban létre-

jöhessen két új, high tech szaktanterem, 

megfelelő kísérő infrastruktúrával. Ha ez 

megvalósul, a Kós lesz nemcsak a megye, 

hanem a régió egyik legjobban felszerelt 

szakiskolája” – mondta Csőzik László.

(Folytatás a 6. oldalon)

Újra lesz Érdi Napok szeptemberben

Nyolc éve, hogy átadták a szennyvízcsa-

torna-hálózatot az Érd és Térsége  

Szen ny  víz elvezetési Program keretében. A 

projekt Érdet, Diósdot és Tárnokot, közel 

nyolcvanezer lakost érintett. Érden több 

mint háromszáz kilométer csatornát fek-

tettek le a program keretében, és kevés 

olyan terület maradt, ahol nem építették 

ki a vezetéket. Maradt azonban egy-két 

fehér folt, többek közt a Natura 2000-es 

területen, ahol nem is épülhet szennyvíz-

csatorna – ide tartozik a Visegrádi utca is. 

A gond csak az, hogy a (társas)házak 

egyre szaporodnak ezekben az utcákban 

is, az építtetők pedig ígérgetnek – ráadá-

sul nem maguk, hanem az önkormányzat 

nevében. Majd jövőre lesz csatorna, majd 

jövőre lesz aszfalt… A vásárlók pedig 

hinni akarnak, és hisznek is, pedig job-

ban tennék, ha utánanéznének, milyen 

infrastrukturális fejlesztések várhatók 

egy-egy utcát illetően. Ezt tanácsolja dr. 

Barabás Emőke, a Polgármesteri Hivatal 

Lakosságszolgálati Irodájának vezetője is, 

hangsúlyozva: ezen információk birtoká-

ban sok későbbi kellemetlenségtől kímél-

hetik meg magukat a beköltözők. 

„Mindenkinek azt ajánljuk, feltétlenül 

keresse fel a hivatalt, érdeklődjön arról, 

milyen beruházásokra számíthatnak 

közművek és infrastruktúra tekintetében. 

És vegyék figyelembe azt is: ha valahol 

lényegesen alacsonyabb a telek- és in-

gatlanár, mint ahogy megszokott, annak 

mindig oka van” – hangsúlyozta Tetlák 

Örs alpolgármester, aki elmondta azt is: 

az elképesztően dinamikusan növekvő 

lakosságszámnak vannak árnyoldalai, 

hiszen az infrastrukturális beruházások, il-

letve az intézményfejlesztés ezt a legjobb 

szándék mellett sem tudja követni. 

„A vízellátásban is jelentkeznek már 

problémák” – jegyezte meg. „A víziköz-

művek állapota egyébként sem jó, ehhez 

jönnek hozzá a tömeges rákötések. A 

HÉSZ előírja, hogy egy-egy ingatlanon 

hány bekötést lehet eszközölni, de ezt 

az építési vállalkozók nem tartják be, az 

építéshatóság pedig nem ellenőrzi. Ezért 

terveink szerint a jövőben csak önkor-

mányzati igazolás birtokában köti majd 

be a vizet, illetve a csatornát az ÉTV az új 

építésű ingatlanokba. Ez az igazolás azt 

tartalmazza, hogy a HÉSZ szerint hány 

lakóingatlan építhető az adott telekre, és 

amennyiben ennél több bekötést igényel 

az építtető, azt az ÉTV nem fogja elvé-

gezni. Ez a változtatás azt szolgálja, hogy 

a rendelkezésünkre álló nagyon szűkös 

eszközökkel is próbáljunk gátat szabni 

a – fogalmazzunk így – túlépítéseknek” – 

hangsúlyozta Tetlák Örs. 

Nemcsak a fent már említett túlépíté-

sek okoznak gondot, hanem a szabályta-

lan megoldások is. Ahol van közcsatorna, 

ott egyértelmű, hogy rá kell csatlakozni - 

ahol pedig nincs, ott szigorú jogszabályok 

rendelkeznek arról, hogyan lehet tárolni a 

szennyvizet, és a lakhatási engedély (ha-

tósági bizonyítvány) csak akkor adható 

ki, ha ezeknek a feltételeknek az ingatlan 

megfelel. Csakhogy ezt ki lehet játsza-

ni, mint az alábbi példa is mutatja. Egy 

olvasónk, aki a Fundoklia közelében, egy 

nem csatornázott utcában él, elpanaszol-

ta, hogy a mellettük felépített új házba 

úgy költöztek be télen a lakók, hogy az 

udvaron két nyitott pöcegödröt ástak, 

abba eresztik a szennyvizet. Olvasónk az 

önkormányzathoz jelentette az esetet, 

ám a hivatal – illetékesség hiányában – a 

bejelentést kénytelen volt továbbítani a 

kormányhivatalnak, eljárni nem tudott. 

A kormányhivatal pedig, azzal a címszó-

val, hogy az épületre még nem adták ki 

a hatósági bizonyítványt (lánykori nevén 

lakhatási engedélyt), széttárta kezeit: 

„Az ásott gödörbe engedett szennyvíz, 

illetve fekália kapcsán hatáskörrel nem 

rendelkezünk” – írták. A választ olvasva 

megkerestük a kormányhivatalt, hiszen jó 

volna tudni, ha ők nem illetékesek, kihez 

fordulhat a lakos egy ilyen egyértelműen 

jogszerűtlen, és tegyük hozzá, egészség-

telen, illetve veszélyes helyzet miatt. Ezt 

a választ kaptuk: „Közegészségügyi és 

vízvédelmi szempontból a kormányhiva-

tal nem illetékes. A panaszos birtokvé-

delmi kérelmet nyújthat be a jegyzőnek, 

ha az ásott gödör egy éven belül létesült. 

Egy éven túli létesülés esetén járásbíró-

sághoz fordulhat.”

Amellett, hogy a bejelentést továbbí-

tották a kormányhivatalhoz, Érd jegy-

zője háztartási szennyvízből származó 

talajszennyezés miatt a Fővárosi Kataszt-

rófavédelmi Igazgatósághoz fordult. A 

beadvány kivizsgálását megkezdték, az 

elbírálás határideje harminc nap, ami még 

nem telt le. 

Annyi előrelépés történt még az ügy-

ben, hogy az egyik színültig telt pöcegöd-

röt kiszippantatta az ingatlantulajdonos 

(jó, nem teljesen, de azért valamennyire 

mégis), de ez persze nem megoldás a 

problémára – itt szigorú hatósági fellé-

pésre van szükség, ami sajnos hetek óta 

várat magára.

Ádám Katalin

Emésztő gondok
Bár Érden igen magas a csator-

názott utcák aránya, akadnak 

olyan ingatlanok, amelyeket 

nem tudnak rákötni a hálózat-

ra. És olyanok is, ahol még ren-

des, fedett emésztő sincsen. 

Mit lehet ilyenkor tenni? 
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„Timi a huszonnyolc-huszonkilencedik hé-

ten született, 1350 grammal. Picurka volt, 

alig több, mint egy kiló kenyér. Agyvérzés, 

oxigénhiány. A szokásos utat jártuk be, 

mozgásfejlesztés, különféle foglalkozások. 

Vannak olyan gyerekek, akik a 24. hétre 

születtek, még sincs semmi bajuk. Timi 

viszont kerekesszékes, és a beszédét sem 

érteni teljesen tisztán. Ugyanakkor a krea-

tív, művészi oldala igencsak fejlett. Igaz, a 

matematikában küzd nehézségekkel, mint 

általában a súlyos mozgássérültséggel 

született emberek, főleg azok, akiknek a 

kezük nem működik megfelelően. Gondo-

lok itt akár a térbeli távolságok felmérésé-

re, akár a számolásra. Egyébként nagyon 

okos, ügyes, humoros, rendkívül figyelmes 

és csupaszív lány” – mondja Timi édesany-

ja, Hárosi Brigitta.

Timivel és anyukájával a diósdi házuk 

kertjében beszélgettünk. Sokat üldögél-

nek itt, a madárdalos nyugalomban. Mivel 

Timi írni nem tud - a keze nem alkalmas 

rá –, édesanyjának diktálja a meséket. Ko-

rábban mindig éjszaka jött az ihlet, és reg-

gelente kiabálva hívta az anyukáját, hogy 

írjanak gyorsan. „Van egy tipikus kuncogá-

sa, és ha azt meghallottam, tudtam, hogy 

itt az ihlet. Másfél-két óra, míg elmeséli, 

én pedig közben leírom. Mostanában már 

nemcsak éjjel jönnek a történetek, hanem 

napközben is, van, hogy két fejezet is ké-

szül. Sokat játszunk, ötletelgetünk, beszél-

getünk. Szórímeket, történeteket találunk 

ki” – mondja mosolyogva Brigi, akinek 

Timin kívül még két gyermeke van. Egész 

napját Timinek szenteli, együtt is tanulnak. 

Néha önkéntes munkát vállal, olyankor 

az édesapa és a nagymama vigyáz a 

kislányra. Aki igazából már nagylány, de a 

mozgása miatt folyamatos segítséget igé-

nyel, legyen szó akár az étkezésről, akár a 

helyváltoztatásról.

Timi minden 

nehéz sége ellené-

re boldog, mo-

solygós kamaszlány, aki 

nemcsak a saját, hanem 

mások szórakoztatására, 

örömére is ír.

„Van egy sorozatom: Répi, a kis hóem-

ber. Ez az első folytatásos történetem. 

Most készül egy újabb: személyre szóló 

meséket tartalmaz. Írok mesét kérésre, 

szülinapra, ünnepekre. Majdnem mind-

egyikben szerepel a Furulyácska madár. Őt 

én találtam ki” – mosolyog.

Lassan egy éve, hogy a Furulyácska 

madár megszületett. Répi, a kis hóem-

ber azonban már régi főhős, történetei 

könyvben is napvilágot láttak. Ami plusz 

különlegessége a könyvnek, hogy tizen-

öten illusztrálták: gyerekek, felnőttek, 

grafikus, SNI-s iskolás, bárki, aki kedvet 

érzett hozzá. Miután Timi és családja tagja 

a kacifántos gyerekeket, illetve szüleiket 

összefogó és segítő Életfa Csoport Egye-

sületnek, a szervezetet támogató Civil Licit 

akcióban is aktívan részt vettek a télen. 

Répi könyvét ajánlották fel, hatalmas 

sikerrel: több mint százezer forintot gyűj-

töttek az Életfának. Ami azért is nagy szó, 

mert Répi magánkiadásban jelent meg, 

ami tudvalevőleg nem olcsó mulatság. Az 

első száz példány háromszázezer forintba 

került. A következő száz már kevesebbe, 

mert voltak, akik támogatták Timit. 

„Az első száz példány azonnal elfogyott, 

és a következő száz is. Nagyon sok pozitív 

visszajelzést kaptunk, és ismeretlenek is 

felvették velünk a kapcsolatot. A könyv 

eljutott több könyvtárba is” - meséli büsz-

kén Brigi. 

A budakeszi könyvtárban egy dráma-

pedagógus, aki az Apor Vilmos Katolikus 

Főiskolán tanít, felfedezte Répit, és elha-

tározta, hogy papírszínházat csinál belőle 

a hallgatókkal. Négy fejezetet dolgoztak 

fel. A napokban volt az előadás, amire ter-

mészetesen Timit is meghívták, aki nagyon 

élvezte a bemutatót.  „Répit óvodák is 

kérik, tegnap jött egy levél egy óvodape-

dagógustól, a XVI. kerületből, hogy küldjük 

el nekik” - teszi hozzá Brigi. Ezt Timi még 

nem is tudta, egész lázba jött a hírtől.

Arra a kérdésre, hogy miért nem ke-

resnek kiadót Timi könyvéhez, Brigi csak 

mosolyogva rázza a fejét. „Az már nagyon 

komoly energiabefektetés lenne, és arra 

nekünk nincs időnk.”

Így aztán a Furulyamadár is magánki-

adásban jelenik majd meg. Tizenöt mese 

lesz a kötetben. Timi zsebpénze, illetve 

a Répire kapott támogatás is erre megy 

majd.

Timi egyébként nemcsak írni szeret, 

hanem szerepelni is: az Életfán belül 

megalakult a Kacagó kaci csoport (a kaci 

kacifántost jelent), verseket mondanak, 

színdarabot adnak elő. Timi legutóbb fő-

szerepet játszott az anyák napi műsorban. 

Timinek most már honlapja is van, amit 

Brigi készített, az édesapjával együtt pedig 

kitalálták, hogy a hamarosan újranyomás-

ra kerülő Répi-mesék minden egyes fejeze-

téhez QR-kódokat tesznek, amelyek Timi 

honlapjára visznek majd, ahol a szerep-

lőkről olvashatnak háttér-információkat a 

gyerekek. 

Hogy honnan van Timiben ennyi fan-

tázia, energia, kreativitás? Brigi szerint 

egyrészt amiatt, hogy magántanuló, nem 

fárasztja el az agyát az iskola, marad ener-

giája gondolkodni. Másrészt mozgássérült 

– és mivel mozogni nem tud, ebben találja 

meg önmagát. 

Búcsúzóul azt kérdezem Timitől, mik a 

távlati tervei, de ő csak a fejét rázza, és 

mosolyogva néz Brigire. „Anyu, neked 

van?”  – kérdezi.

Brigi elneveti magát. „Timi, ez a te 

életed! Én csak segítelek, amiben tudlak. 

Csinálod, amíg kedved van.”

Ádám Katalin
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Furulyácska madár és a többiek
Kovács-Buna Tímea tizenhárom éves. Nem egy átlagos kislány: 

nyolc-kilenc éves kora óta ír meséket, amelyek már könyv formá-

jában is megjelentek. Timi életében az írás, a fantázia jelenti azt, 

amit más gyermekeknek a mozgás – a fiatal lány ugyanis kere-

kesszékben él.

(Folytatás az 5. oldalról)

Közlekedés

A városvezető a közlekedési fejleszté-

sekről is beszélt. Mint mondta, több 

gyalogátkelőhely épül a városban (kísérő 

járdakapcsolatokkal): a Kutyavári óvoda 

előtt át a Kamilla utcába (itt a parkolást 

és a vízelvezetést is rendezik); a Szent 

István hídon három ponton; az Edit 

utcában a Marianum előtt; a Fehérvári 

úton, a Papagáj utcánál; a Balatoni úton, 

a Napvirág utcánál.

Csőzik László elmondta azt is: a Vo-

lánbusz pályázata idén lejár, és a helyi 

járatokra ismét ki kell írni a pályázatot. 

Vannak már olyan jelentkezők, akik alter-

natívát jelentenének a Volánra, és állítá-

suk szerint akár harmadával olcsóbban 

is képesek lennének ellátni a személy-

szállítást – jegyezte meg a polgármester, 

hozzáfűzve: szeretnének beindítani két új 

járatot is, egyiket a Parkvárosi Köznevelé-

si Centrumhoz.

Tizenötödik születésnap

Mint a közgyűlésen elhangzott, az 

Ága-Boga igen aktív évet zárt, és idén is 

bővelkednek a programokban. Ami az 

előző esztendőt illeti, Bogatin Attila elnök 

kiemelte a Házasság hetét, a pályázati 

forrásból végzett városi szemétszedési 

akciót, az Érd Körbe rendezvényét – ez 

utóbbin nemcsak a zsíros kenyeret 

kenték, hanem gyermekprogramokat is 

szerveztek.

„Komatál-szolgáltatásunk is működött 

– ennek keretében annak a családnak, 

ahol kisbaba születik, két-három hétig fő-

zünk. Volt egy olyan tagcsaládunk is, ahol 

az édesanya került rehabilitációra, nekik 

is segítettek tagjaink. Emellett sportna-

pot tartottunk, és a közösségi házunk 

udvarán családi napot is szerveztünk. 

Az ukrán menekültek megsegítésében 

is részt vettünk adományainkkal. Tavaly 

kezdtük az Érd nevezetességeit és szer-

vezeteit bemutató Érdikum-programjain-

kat, amit az idén is folytatunk. A környe-

zetvédelem jegyében több eseményen is 

részt vettünk: egy víz világnapi program 

mellett ellátogattunk a pusztazámori 

szemétlerakóba. Ami az idei évet illeti, 

szeretnénk tábort tartani a közösségi 

házunk udvarán, és garázsvásárt is rende-

zünk. Idén lesz 15 éves az Ága-Boga: ezt 

októberben egy nagyobb rendezvénnyel 

szeretnénk megünnepelni, a rendezvény-

re nemcsak az érdieket, hanem a régió 

nagycsaládos egyesületeit is meghívjuk” 

– sorolta Bogatin Attila.

A rendezvényen ajándékkal és oklevél-

lel ismerték el három Ága-Boga-tag mun-

káját, akik kiemelkedően sokat tettek az 

egyesületért.

Ádám Katalin
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Kovács-Buna Tímea: 

Selli 
Egyszer volt, hol nem volt, túl a 

fürdőkádadon, sőt még a közeli tavakon 

is túl, volt egyszer egy tenger, a tenger-

ben pedig egy sellő, akit a vízi állatok úgy 

becéztek, hogy Selli. Selli imádott úszni, 

imádott enni, és imádta a kihívásokat és a 

kalandokat.

Egyszer arra gondolt Selli, hogy ő biz’ 

elmegy a víz barlangjához, mert kíváncsi 

arra, hogy hogyan is néz ki a barlang, és 

hogy hogyan beszél a barlang a tenger 

lakóival. Felöltözött és útnak indult. 

Ahogy úszkálni kezdett, valami furcsát 

érzett a hasában, olyan korgásszerűt. 

Visszament szólni a víz barlangjához. 

– Te, víz barlangja, én nem tudom, hogy 

miért, de valami furcsát érzek a hasamban. 

Esetleg a finomságokra gondoltál? A finom 

kaja a legnagyobb kincs? 

– Hát, azt talán csak úgy érzed. Nem, 

nem a hasunk a legnagyobb kincs. Folyton 

a kajákon jár az eszed, te lány! 

– Hát jól van, víz barlangja, akkor me-

gyek is tovább, kutatok tovább. 

Selli úszott is tovább. Gondolkodott, 

úszott, de nem jutott eszébe semmi jó, 

ami a világ legnagyobb kincse lehetne. 

Arra gondolt, hogy megkérdezi az öreg 

tengerészt, Merész Tengerészt, hogy 

szerinte mi is a világ legnagyobb kincse. 

Merész Tengerész már sok mindent meg-

élt a tengeren, már tizenkilenc éve volt a 

hajóján. Beesteledett, mire Selli rátalált 

Merész Tengerészre. Felugrott a hajójára, 

eltöltött nála egy kis időt, jót beszélgettek, 

majd a végén megkérdezte Selli, hogy 

szerinte mi a világ legnagyobb kincse. 

– Szerintem az erős hajó, a jó szél és a 

kis hullámok a legnagyobb kincs. 

Selli megköszönte, elbúcsúzott, és visz-

szament a víz barlangjához az új ötlettel. 

Már késő éjjel ért oda. 

– Jó estét, víz barlangja! Megtaláltam a 

választ a kérdésedre! Az erős hajó, a jó szél 

és a kis hullámok a legnagyobb kincs. 

– Hmmm... biztos ez is fontos, de még 

nem jársz a közelében sem... folytasd, 

Selli, keresd meg a jó választ erre! 

Selli nagyon elfáradt a sok úszásban, 

sötét is volt, így úgy döntött, hogy alszik 

előbb egyet. Ahogy aludt a vízben, és a 

hullámok ide-oda ringatták, hajnalban egy 

kincsesláda mellett ébredt fel. Kíváncsian 

körbeúszta a kincsesládát, majd kinyitotta. 

Hát bizony nemcsak kincsek voltak benne, 

hanem egy sellőgyerek is! 

– Megvan, hogy mi a legnagyobb kincs! 

A gyerek! Most találtam rá! Egy kincseslá-

dában! Megfogta Selli a sellőgyereket, és 

úszott vele a víz barlangja színe elé. Ami-

kor odaért, azt kiáltotta a víz barlangjának: 

– Te víz barlangja! Megvan, hogy mi a 

világ legnagyobb kincse! Most találtam 

meg! Mondhatom? 

– Bizony! Mond meg nékem Selli, mire 

jutottál? Mi szerinted most a világ legna-

gyobb kincse? Kíváncsian várom a vála-

szod! 

– A gyerek a világ legnagyobb kincse! – 

válaszolta Selli. 

– Okos vagy Selli, jó úton jársz. Bizony a 

gyerek a legnagyobb kincs! – Mit gon-

dolsz, víz barlangja? Örökbe fogadhatom? 

– Nem bánom – mondotta a víz barlang-

ja Sellinek. 

Selli hazaúszott a kisgyermekkel, majd 

kagylós vacsorát adott neki, és ágyba 

fektette. Azután Selli töprengeni kezdett, 

hogy mi legyen a kisgyerek neve. 

– Megvan a neved is! Kincs lesz a neved! 

Hiszen te vagy a legnagyobb kincs! A kis 

sellőgyerek mosolyogva bólintott félálom-

ban. 

– Jó éjszakát, Kincs, álmodj szépeket! – 

mondta Selli, majd ágyba bújt ő is, hogy 

nagyot pihenjenek mindketten. 

Selli ezentúl már sosem unatkozott. Min-

denre megtanította a kis sellőgyereket: 

a napsütésre, a szélre, a hullámokra, a 

hajókra, a tengeri állatokra és növényekre, 

valamint megmutatta neki a víz barlangját 

is nagyobb korában. 

Ha nem hiszitek, kérdezzétek meg ti is a 

víz barlangját vagy Selliéket, akik szívesen 

vendégül látnak benneteket. 

2021. szeptember 

Manapság egyre elterjedtebb az SNI és 

BTMN kifejezés. Mit jelentenek ezek 

pontosan?

Alapvetően eltérő fejlődésmenetet 

jelentenek, azt, hogy a gyermek – akár 

értelmi vagy mozgásbeli funkcióiban is –

egészséges társaihoz képest az átlagosnál 

lassabban fejlődik. Ez nehézséget okoz az 

oktatás normál menetének fenntartásá-

ban, szocializációs folyamatok kialakulásá-

ban. Mi abban próbálunk meg segíteni a 

pedagógus kollégáknak, hogy fent tudják 

tartani a pedagógiai menetet, és egy elfo-

gadó nemzedéket neveljenek ki.

Mi a képzés alapvető célja?

Az általunk indított képzés fő célja az Érd 

Megyei Jogú Város köznevelési intézmé-

nyei pedagógus és kisgyermeknevelő 

állományának szakmai alapú módszertani 

fejlesztése, képzése, szemléletformáló 

hasznosulás megteremtése, rövid és 

hosszú távú megoldások ismertetése az 

SNI (sajátos nevelési igényű) és BTMN (be-

illeszkedési, tanulási, magatartási nehézsé-

gekkel küzdő) gyermekek köznevelésben 

történő megsegítéséről. Különös tekintet-

tel a gyermekek eltérő fejlődésmenetének 

felismerésére, annak ellátási célú felépí-

tésére. További cél a pedagógusi gárda 

szellemiségének fejlesztése, érzékenyítése 

és a szakmai együttműködés elősegítése. 

Segítséget nyújtunk az általános képzett-

ségű pedagógusoknak, illetve bölcsődei 

kisgyermeknevelőknek, az SNI, illetve a 

BTMN gyermekek megismerésében, a szi-

tuáció kezelésében. Illetve alapvető érzé-

kenyítést adunk a pedagógusoknak, hogy 

felismerjék a problémás gyermekeket.

Hogyan épül fel a képzés?

Elképzeléseink szerint évi 4 képzés tartunk 

majd Érden, és abban bízunk, hogy a jövő-

ben akár országosan is elérhetővé tudjuk 

tenni ezt a képzési formát. Egyébként ez 

az első ilyen képzés Magyarországon. A 

rendezvényre Érden és a járásban talál-

ható köznevelési intézményekből hívtuk 

meg a munkatársakat. Az Érdi Kincses 

Óvodából, az Érdi Szivárvány Óvodából, 

a Pöttöm Sziget Bölcsődéből és a Tárnoki 

Mesevár Óvodából összesen 57 pedagó-

gus, illetve kisgyermeknevelő vett részt a 

képzésen.

Azért van szükség erre a képzésre, 

mert sok esetben a pedagógus sem 

tudja, hogyan kezeljen egy ilyen gyer-

meket? 

Pontosan. Tapasztalataink azt mutatják, 

hogy általános problémává vált a pe-

dagógusok körében az oktatás normál 

menetének fenntartása. Elsősorban ezért 

is szükséges érzékenyíteni a pedagógus 

kollégákat, hogy tudják kezelni a helyze-

tet, és a gyerekekkel megfelelő módon 

tudjanak foglalkozni. Másodlagos célunk 

a szakmai fluktuáció, a pedagógusi kiégés 

csökkentése, valamint a pályaelhagyás 

visszaszorítása.

Régen is ennyi problémás gyerek volt, 

csak nem foglalkozott velük a társada-

lom, vagy ez a jelen kornak a problé-

mája?

Régen is voltak problémás gyerekek, de 

napjainkban a felgyorsult életvitel, a ren-

geteg információ és az, hogy alapvetően 

felgyorsult világban élünk, sajnos felerősíti 

a gyermekek ilyen fajta lemaradását. Ha 

az iskolákat nézzük, nagyjából minden 

ötödik osztályban van sajátos nevelési 

igényű gyermek. Az ő integrálásuk teljesen 

jól működhet, csak kell egy kis segítség 

a pedagógusoknak, hiszen a régi képzé-

sek nem tartalmaztak gyógypedagógiai 

ismereteket. 

Már óvodában kiderül, ha SNI vagy 

BTMN gyermekről van szó?

Már óvodában kiderül, sőt a Pöttöm 

Sziget Bölcsődével fut egy olyan preventív 

programunk, melynek keretin belül segí-

tünk, hogy már bölcsődés korban felismer-

jék a gyermekek eltérő fejlődésmenetét, 

és hogy támogassuk a gyermekeket, 

hogy minél hamarabb gyógypedagógiai 

megsegítésben részesüljenek. Ez azért 

fontos, mert a hivatalos folyamat, mire a 

gyermek megsegítést kaphat, 6-8 hónapot 

vehet igénybe. Ha ez óvodáskorban derül 

ki, akár egy-másfél év is kimaradhat az ő 

ellátásukból, pont abban az időszakban, 

amikor az agyuk olyan, mint egy szivacs, 

könnyen fejleszthető.

Mi, szülők hogyan segíthetünk? 

Nagy a szülői felelősség a SNI-oldalon és 

az egészséges gyermek szüleinek oldalán 

is. Az integrációnak alapvetően az elfoga-

dás a lényege, ismertessük meg a gyer-

mekünkkel és a felnőttekkel is azt, hogy 

vannak eltérő fejlődésmenetű gyermekek. 

A felnőtteknek jó példát kell mutatniuk, 

és érzékenyíteni saját gyermeküket arra, 

hogy elfogadják az eltérő fejlődésmenetű 

gyermekeket, és ha lehet, segítsék őket. 

Szabó Réka Nikoletta

Érzékenyítő képzés 
pedagógusoknak

Gyermekünk Álmaiért Alapítvány szervezésében habi-
litációs, rehabilitációs szakmai, módszertani, SNI-érzé-
kenyítő képzést tartottak május 13-án a Szepes Gyula 
Művelődési Központban. A képzésen összesen 57 érdi és 

járásbeli intézmény pedagógusa, illetve kisgyermeknevelője vett részt. 
Nagy Martinnal, a Gyermekünk Álmaiért Alapítvány kuratóriumá-
nak elnökével beszélgettünk.
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Hosszan tartó, súlyos 

betegség után, 2022. 

május 8-án, életének 58. 

évében elhunyt Szmodis 

Imre karikaturista, a Fü-

les állandó munkatársa. 

A 2000-es évek elejétől 

heti rendszerességgel 

jelentek meg rajzai az 

Érdi Újságban is.

Szmodis Imre 2010 óta dolgo-

zott a Füles rejtvénymagazinnál, 

és az elmúlt évtizedben jelleg-

zetes humorú, kedves, „csupa-

orr” figurái, karikatúrái a Füles 

rejtvénylapcsalád kiadványainak 

állandó szereplőivé váltak.

Szmodis Imre rajz–földrajz 

szakos tanárként végzett Sze-

geden. Első karikatúrái a Ludas 

Matyi és a Hócipő hasábjain 

jelentek meg. Később az egyre 

ismertebbé vált rajzolót olyan 

napilapok kezdték el foglal-

koztatni, mint a Pesti Hírlap, a 

Magyar Nemzet, az Esti Hírlap, 

a Kurír, a Mai Nap vagy a Nép-

szabadság. Alapítója volt a Pesti 

Veréb című humormellékletnek, 

majd többek között a Pesti Vicc, 

a Kretén, a Forog az idegen, a 

Pistike és a Móricka meghatáro-

zó alakjává vált.

M. Nagy Péter, az Érdi Újság 

korábbi főszerkesztője is meg-

emlékezik róla közösségi olda-

lán. Mint írja, Érdre költözése 

után heti rendszerességgel je-

lentek meg rajzai az Érdi Újság-

ban is a 2000-es évek elejétől. 

„Ő volt a lap első és egyetlen 

állandó karikaturistája.”

erdmost.hu

K I S K Ö R Ú T I  S Z Í N I I S K O L A

Szmodis Imre életművében a QR-

kód leolvasásával mélyedhet el:

Megnyitotta volna már előbb is a 

kapuit a Színisuli, de a pandémia 

nem a nagy nyitások időszaka 

volt. Ebben a tanévben azonban 

már elindult a munka, közel 

harminc 7–17 éves érdi és battai 

gyerekkel. A színiiskola hetente 

kétszer – szerdán és szombaton 

– fogadja a gyerekeket játszani, 

tanulni, játszva tanulni. Hogy mit 

is tanulnak? Csupa olyan dolgot, 

ami egyébként az élethez kell: 

helyesen és érthetően beszélni, 

a gondolataikat, érzéseiket ki-

fejezni, szituációkat értelmezni, 

egymásra figyelni és spontán re-

agálni, együttműködni, önérvé-

nyesíteni. Mindeközben fejlődik 

a kreativitásuk, a koncentrációs 

és improvizációs képességük, az 

érzelmi intelligenciájuk.

„A gyerekekkel úgy tudunk 

legjobban együttműködni – 

vázolja a színisuli működését Ga-

lambos Zoltán, a Körúti Színház 

igazgatója –, hogy kitalálunk je-

leneteket, ők pedig valamit imp-

rovizálnak, amit aztán a tanárok 

segítségével kidolgoznak, mind-

eközben megtanulják a színpadi 

alapvetéseket. Mindenkinek 

csak annyit kell csinálnia, amihez 

kedve van, nincs vizsga, se meg-

felelési kényszer, mégis szépen 

nyílnak ki a gyerekek. Többen 

is meglehetősen zárkózottak, 

befelé fordulók voltak, mikor ide 

jöttek, és szépen látszik máris 

az első tanév eredménye: egyre 

több kerek és kifejező mondatot 

tudnak elmondani, és mosolyog-

va néznek a világra.”

A színisuli a színművészeti és 

a drámapedagógiai alapképzés 

keverékét valósítja meg Ér-

den. Nem törekedtek rá, hogy 

mindenáron kész produkcióval 

álljanak elő a tanév végére, 

az viszont nagyon is határo-

zott pedagógiai cél volt, hogy 

eljussanak valahonnan valahová. 

Ebből aztán az lett, hogy mégis 

csak elkészült egy olyan előadás, 

amelyre még a közönséget is 

be lehetett hívni, méghozzá egy 

ifjúsági klasszikus: az Emil és a 

detektívek. Galambos Zoltán 

szerint a darab legnagyobb 

erénye az, hogy sok gyereksze-

rep van benne, ezért igyekeztek 

leporolni, és azt látják, Erich 

Kästner regényének színpadi 

adaptációja működik, a gyerekek 

szeretik. Két helyen már elő is 

adták, rendes színpadon, jelmez-

ben, díszletek közt – a felnőtt 

szerepeket felnőtt színészek 

játszották –, 3-400 gyerek nagy 

örömére. Legközelebb, június 

9-én, a Szepes Gyula Művelő-

dési Központban lesz előadás, 

amelyre még lehet jegyet kapni. 

A Kiskörúti Színisuli tanárai 

különösen nagy szeretettel 

várják az iskolás gyerekeket (és 

szüleiket), akik közt remélhető-

en lesznek olyanok, akik azzal az 

érzéssel távoznak majd, hogy a 

színisuliélményt maguk is szíve-

sen kipróbálnák.

Szó sincs arról, hogy a színi-

iskola a jövő színészpalántáit 

szeretne felnevelni. Ez inkább 

amolyan felszabadító készség- 

és képességfejlesztő hely kíván 

lenni, ahol a gyerekek jól érzik 

magukat, és közben megtanul-

nak kommunikálni, mozogni, 

egy összetartó, jó közösségben 

működni.

Ebben az iskolában is a tanév 

zárása közeledik most, a munka 

is a vége felé jár, aztán lesz egy 

nagyon rövid nyári szünet, és jú-

lius 4-étől már játszani és tanulni 

várják a gyerekeket a Színisuli 

nyári táborába – amely az Alsó 

utcai művelődési központban 

bejárós rendszerben működik 

majd –, két élményekben gazdag 

hétre. Aki lemarad, az kimarad, 

tessék hát szépen meggondolni, 

és jelentkezni! – üzenik az érdi 

és környékbeli gyerekeknek.

Mihalicz Csilla

Emil és a detektívek
Van egy színház Érden, legalábbis itt jegyezték be, 

csak éppen háza nincsen a „szín”-nek. Bár a Körúti 

Színház nagyon szeretné, hogy legyen, a vágyott 

célhoz még egy lépéssel sem került közelebb az 

évek alatt. Érdi elkötelezettségét mi sem bizonyítja 

jobban, mint hogy nyitott egy színitanodát – a Kis-

körúti Színisulit –, amely most szórakozni és tanulni 

hívja a gyerekeket: előbb egy előadásra, majd nyári 

táborába. 

Milyen érzés nagypapának 

lenni?

Május 11-én született meg 

Maya, az első unokám, de még a 

felocsúdás napjait élem. Amikor 

megszületett, már másnap meg 

is nézhettük, meg is foghattuk 

őt. Ezt megélni valami csoda. 

Szerencsére már a fiamék is 

Érden élnek több hónapja, 

én pedig 16 éve vagyok érdi, 

és nagyon büszke vagyok rá, 

nagyon szeretem ezt a várost. A 

nagylányom is férjhez ment, ott 

is várjuk már az unokát. Most a 

fiatalokon van a sor, születik egy 

gyermek, és viszi tovább azt, 

amit mi megpróbáltunk átadni 

neki. Ez csodálatos dolog. 

Mit lehet tudni egyébként a 

családjáról?

Ötéves korom óta zenélek, 

otthonról hoztam ezt a habi-

tust, hiszen édesanyám zongo-

raművésznő volt. Egyébként 

édesapámék tizenketten voltak 

testvérek, és a XIII. kerültben 

lévő Gidófalvy utca is az egyik 

testvéréről lett elnevezve. Édes-

apám 93 évet élt, szeretném ezt 

megközelíteni, de ez az életvitel, 

amit folytatok, nem igazán ked-

vez ennek. Van két gyermekem, 

egyik az előző házasságomból, 

de úgy neveltük őket, mintha 

édestestvérek lennének. Ennél 

nagyobb boldogság nem kell 

egy apának. Nagyon sok tervem 

van még, és remélem a bajaim 

mellett is meg tudom még eze-

ket valósítani. 

Augusztus 21-én ünnepi a 70. 

születésnapját. Mivel készül?

Augusztus 23-án rendezünk 

egy nagy koncertet a Barba 

Negrában, Reviczky  Gábor lesz 

a műsorvezető, lesz KGB, Nagy 

Feró, Karthagó, eljön Jankai 

Béla és Gömöri Zsolt az Eddából. 

Majdnem 3 órás koncertet ter-

vezünk azokkal a barátaimmal, 

akik hozzájárultak ahhoz, hogy  

a mai napig beszélnek rólam az 

emberek. Egyszer úgyis el kell 

menni, de nem mindegy, mit ha-

gyunk itt, nem mindegy hogyan 

beszélnek a Gidóról. Ezt a szü-

linapi bulit ennek szellemében 

csináljuk. Úgy terveztem, hogy 

ingyenes lesz a koncert, de végül 

lesz belépő, 70 Ft-ot kell majd 

fizetnie minden résztvevőnek. 

Sz.R.N.

Megszületett Gidófalvy  
Attila első unokája
Gidófalvy Attila 16 éve él Érden. A Máté Péter-díjas 
magyar zenésszel, zeneszerzővel, a Beatrice, a Kartha-
go, a Lord, a Fáraó, a Cikk-Cakk Company billentyűsé-
vel az Érd FM 101.3 munkatársai beszélgettek többek 
között a 70. születésnapjáról és az első unokájáról.

Elhunyt 
Szmodis 
Imre
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Bohon Ákos szerint két oka van, 

hogy az utóbbi egy évben drasz-

tikusan megemelkedtek a hasz-

náltautó-árak. Az egyik, hogy az 

új autók is jelentős áremelésen 

estek át ebben az időszakban, 

ami értelemszerűen befolyásolja 

a használt autó piaci árazását is. 

A másik ok, hogy az elmúlt idő-

szakban az új gépjárműveknél 

jelentkező autóhiány a vásárló-

kat kényszerből a használt autó 

felé terelte. A használt gépko-

csik iránt emiatt az érdeklődés 

nemhogy csökkent volna, 

hanem azt lehet mondani, ott 

is hiány alakult ki, vagyis közel 

sincs már akkora kínálat, mint 

korábban. Minél kevesebb az 

elérhető új kocsi, annál nagyobb 

lesz az érdeklődés a használt 

járművek iránt. 

„Azt is látjuk, hogy az impor-

tőrök, illetve a kereskedések na-

gyon magas szállítási határidőt 

tudnak csak adni, és ilyenkor 

a legtöbben azt mondják, ők 

nem tudnak ennyi időt várni, 

úgyhogy inkább használt autót 

vásárolnak.”

Jelenleg 10 év körüli autót 

egymillió forintért sem találunk, 

nyilván ez is az oka annak, hogy 

egyre nő az autók átlagéletkora 

hazánkban. Bohon Ákos azt 

mondja, az emberek megve-

szik ezeket a járműveket, ezért 

persze, hogy öregszik a magyar-

országi autópark. „Rendkívül 

sok autót hoznak be külföldről 

a használtautó-kereskedők, me-

lyeknek az átlagéletkora nagyon 

magas. Ezeket a 15 éves kocsikat 

még mindig keresik, hiszen az az 

árkategória az, ami sok ember 

számára még megfizethető.” 

Hozzátette, ezek az autók már 

nagyon szervizigényesek, jól 

meg kell nézni az előéletüket. 

Egy ilyen idős kocsi megvá-

sárlása előtt mindenképpen 

javasolt egy márkaszerviz általi 

átvizsgálás, anélkül nem szabad 

megvenni, hiszen lehetnek 

olyan hibái, melyek ha ilyenkor 

kiderülnek, a vásárló megkíméli 

magát egy nagyobb kiadástól.

Bohon Ákos arra is felhívta a 

figyelmet, ha magánszemélytől 

vásárolunk, mindenképpen néz-

zünk utána az autó előéletének, 

ezt különböző portálokon alváz-

szám szerint megtehetjük. Az is 

jó döntés, ha viszünk magunkkal 

egy szakembert, aki ránéz, és 

meg tudja mondani, érdemes-e 

egyáltalán gondolkozni az adott 

gépjármű megvásárlásán.

„Ha használtautó-kereskedés-

ben vásárolunk, ezt akkor is ér-

demes megtenni, de a szakmár-

ka-kereskedésekben – legalábbis 

nálunk – minden használt autóra 

hivatalos állapotlap készül, amit 

meg tudunk mutatni az ügyfél-

nek. Ezen fel van tüntetve az 

összes hiba vagy bármi, amiről a 

vevőnek tudnia kell.”

Bohun Ákos hangsúlyozta, ha 

szakszervizből vásárolunk hasz-

nált autót, nem kell magasabb 

költséggel számolni, hiszen a 

kereskedések is a piacot szon-

dázzák folyamatosan, és úgy 

árazzák a járműveket, hogy ver-

senyképesek legyenek, viszont 

biztonságot adhat a vásárlónak, 

ha szakszervizben vásárol, hi-

szen féléves szavatosságot kell 

vállalniuk az autókra.

Amikor az ember használt 

kocsit vesz, bizonyos igényeiről 

le kell mondania. Az értékesítési 

igazgató azt tapasztalja, hogy 

használt autó vásárlásakor a 

fő szempont, hogy garantált 

legyen a kilométer, de a beve-

zetett intézkedések ellenére 

is elég sok olyan jármű akad – 

zömében külföldről behozottak 

–, melyek esetében ez a kérdés 

nem teljesen tiszta. Ezután jön-

nek az alapfunkciók, de ma már 

egy klíma vagy egy elektromos 

ablak olyan alap, hogy 10 éves 

korig szinten minden autóban 

megtalálható. Ezt követik az 

esetleges sérülések, javítások 

a karosszérián, utána pedig az 

dönt az azonos árkategóriájú 

járművek között, hogy melyik-

hez van esetleg téligumi-garni-

túra vagy olyan kiegészítő, ami 

pluszt jelenthet a vásárlónak, 

akár egy tetőcsomagtartó, 

egy tolatószenzor vagy épp az 

ülésfűtés. Mint megtudtam, a 

vásárlók nem feltétlenül egy 

márkához, sokkal inkább egy 

irányvonalhoz ragaszkodnak, 

amit például a japán, a francia 

vagy olasz kocsik testesítenek 

meg, de használt autóknál azért  

nem ez az elsődleges szem-

pont. 

A szakember tapasztalata sze-

rint egyébként a használt autók 

között a legkeresettebbek a 

2–6 év közöttiek. Ezek még jó 

állapotban vannak, nem futot-

tak olyan sok kilométert, de az 

autók drasztikus áremelkedése 

miatt jóval kedvezőbb árkate-

góriában vannak. A szakember 

szerint a világpiaci trendeket, 

a nyersanyagdrágulást figye-

lembe véve nem számíthatunk 

arra, hogy csökkenni fog a 

gépjárművek ára, sőt inkább 

még feljebb megy majd. „Való-

színűsíthető, hogy a gyártók is 

mesterségesen visszafogják a 

gyártást, inkább profitot, mint 

darabszámot akarnak realizálni, 

mivel a kapacitások jelenleg a 

nyersanyaghiány miatt jóval 

korlátozottabbak.”

Szabó Réka Nikoletta

Ez a helyzet  
a használtautó-piacon
Az utóbbi hónapok tapasztalata, hogy nagyon 

felment a használt autók ára, ráadásul a gépjár-

művek átlagéletkora is egyre csak növekszik ide-

haza. Ennek okairól kérdeztem Bohon Ákost, az 

Autócentrum Szabó értékesítési igazgatóját. Arra 

is választ kapunk, vajon számíthatunk-e arra, hogy 

előbb-utóbb olcsóbbak lesznek az autók.
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Izgalmas, négypontos térségi 

rangadót rendeztek a K&H női 

kézilabda liga 26., utolsó idei for-

dulójában, ahol a tabella 12. he-

lyén álló ÉRD az egy hellyel előtte 

álló rivális Moyra-Budaörsöt látta 

vendégül az ÉRD Arénában.

Bár már mindkét csapat elérte 

szezon előtt kitűzött célját, a 

bennmaradást, a mérkőzésnek 

így is volt tétje, ugyanis hazai 

siker esetén az ÉRD megelőzte 

volna a Budaörsöt a tabellán.

A találkozót a vendégek kezd-

ték jobban, hiszen már öt perc 

után 5–1-re elhúztak Varjas-Sipeki 

Flóra védéseire alapozva, még 

a kilencedik percben is 8–3-ra 

vezettek a vendégek, de ezután 

már a házigazda is magára talált, 

és egy négygólos szériával zárkó-

zott fel (7–8).

Buday Dániel időkérése után 

viszont megint a Budaörs kapta 

el inkább a fonalat, és továbbra 

is vezetett. Aztán Bódi Bernadett 

a 22. percben egyenlíteni tudott, 

majd a játékrész utolsó percében 

Alexandra Vukajlovics néhány 

másodperc erejéig még fordított 

is, de végül 15–15-ös döntetlennel 

fordultak a csapatok.

A második félidő már valamivel 

kiegyensúlyozottabb és kiegyen-

lítettebb játékot hozott, de egyik 

csapat sem tudott egy gólnál 

nagyobb előnyre szert tenni az 

utolsó húsz percben. Aztán a Bu-

daörs az utolsó percekben mégis 

meglépett 28–26-ra, amely után 

az ÉRD-nek ugyan volt lehetősé-

ge az egyenlítésre is, de ez nem 

sikerült, és a vendégek végül 

29–28-ra megnyerték a rangadót, 

így a tizenegyedik helyen zárták a 

bajnokságot, míg az ÉRD tizen-

kettedik lett.

Domonkos Bálint
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Diák i.: 32 kg: Narancsik Leven-
te III.; 54 kg: Csuka Letícia I.; 
Virlcsi Anna II.
Diák ii.: 38 kg: Marcinkovics-
Kovács Bende V.; 42 kg: Csuka 
Levente V.; 

Gyermek ii.:  
Marcinkovics-Kovács Zekő II.; 
Szilágyi Kornél II.; Sugó Kristóf 
III.; Kuminka Levente III.;  
Ballon Benett III.;  
Szilágyi Dávid III.

EREDMÉNYEK

ÉRD–Moyra-Budaörs Handball 
28–29 (15–15)
ÉRD: Hadfi – Bódi 6 (2), VUKAJ-
LOVICS 5, SZABÓ KITTI 6 (1), 
Sztankovics 2, Kopecz 3 (2), 
Fekete B. 3
Csere: Kántor (kapus), Horváth 
D., Mód 2, Paróczy 1
Edző: Horváth Roland

BUDAÖRS: Varjas-Sipeki – 
Szabó-Májer 1, Schneider 2, 
MLINKÓ 4, J. Agbaba 3, JOVO-

VICS 10 (2), Tóth M. 4 (1)
Csere: Smid, Szabadfi, PALOTÁS 5
Edző: Buday Dániel
Érd, 800 néző. V.: Hargitai, 
Markó
Az eredmény alakulása: 5. 
perc: 1–5. 9. p.: 3–8. 14. p.: 
7–8. 22. p.: 11–11. 26. p.: 
12–14. 33. p.: 17–16. 38. p.: 
17–19. 43. p.: 22–22. 52. p.: 
25–24. 55. p.: 25–27.
Kiállítások: 6, ill 6 perc
Hétméteresek: 7/5, ill. 3/3

K&H NŐI KÉZILABDA LIGA, 26. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Budaörs elleni vereséggel  
zárt az ÉRD

Végh Richárd a Szófiában tíz 

ország részvételével megrende-

zett U23-as nemzetközi verse-

nyen vett részt a felnőtt váloga-

tottal. Az országos bajnokságon 

szerezett könyöksérülése sajnos 

akadályozta a küzdelmekben, 

így pontozással végül a dobogó 

harmadik fokára állhatott fel.

Kaszás Lilla a magyar válo-

gatott kerettagjaként lépett 

szőnyegre Romániában a 

tizenhat ország részvételével 

megrendezett U17-es Constantin 

Alexandru és Ioan W. Popovici 

nemzetközi versenyen, ahol a 

8 között először 9-2-re legyőz-

te román ellenfelét, majd a 

következő körben vereséget 

szenvedett a későbbi győztes 

német riválisától. A harmadik 

helyért folytatott küzdelemben 

4-2-re győzedelmeskedni tudott 

a görög versenyző felett, így a 

bronzéremnek örülhetett.

Szombaton a Kruj Iván Sport-

csarnok adott otthont az ESMTK 

által rendezett gálaversenynek, 

ahol több mint háromszázan lép-

tek szőnyegre. Sok birkózópalán-

tának ez volt a legelső versenye, 

és élményekkel telve tértek haza.

Továbbra sem tud teljes kerettel 

kiállni a férfi kosárlabda NB II Kö-

zép A-csoportjában a Gia Form-

VMG DSE, amely a bajnokság 26. 

fordulójában a nyolc győzelem-

mel és tizenkilenc vereséggel 

tizenkettedik helyen álló BKG 

Príma Akadémia vendégeként 

mindössze hat játékossal tudott 

pályára lépni.

Ennek ellenére nem kezdték 

rosszul a mérkőzést a vendégek, 

hiszen az első negyedet öt pont-

tal, 22–17-re nyerték meg, de a 

második felvonás már a hazaiak-

nak sikerült jobban, és 21–10-zel 

fordítottak a nagyszünetre.

A harmadik tíz perc már 

kiegyenlített csatát hozott, de a 

hazaiak növelni tudták előnyüket. 

Ennek ellenére a foghíjasan kiálló 

érdiek a hajrát is jól bírták, és 

nagyot küzdve fordítani is tudtak, 

de hiába vezettek a végjátékban 

még 74–73-ra, a hazaiak egy 

triplával az utolsó másodpercben 

fordítottak, és 76–74-re megnyer-

ték a mérkőzést.

A Gia Form-VMG DSE-re azon-

ban a hétvégén újabb mérkőzés 

vár, hiszen május 22-én, 17 órától 

a Vörösmarty Mihály Gimnázium-

ban a BKG Veresegyház együt-

tesét látja vendégül a bajnokság 

29., utolsó előtti fordulójában.

Domonkos Bálint

Utolsó másodperces  
triplával kapott ki a VMG
Végletekig kiélezett mérkőzésen remekül játszott a 

mindössze hat játékossal kiálló Gia Form-VMG DSE 

a BKG Príma Akadémia vendégeként, de egy utolsó 

másodpercben szerzett tripla után a hazaiak örül-

hettek a 76–74-es sikernek.

Fordulatos első és kifejezetten szoros második 

félidő után szenvedett 29–28-as vereséget az ÉRD 

Arénában a K&H női kézilabda liga utolsó, 26. 

fordulójában rendezett térségi rangadón az ÉRD a 

Moyra-Budaörstől.

Kilenc érem  
a legkisebbek birkózó 
gálaversenyéről

(
1
5

/2
0

2
2

)

BKG Príma Akadémia 76–74 
(17–22, 21–10, 17–15, 
21–27)
A Gia Form-VMG DSE pont-
szerzői: Miháczi 22, Valaczkay 
17/6, Naser 16/9, Tóth A. 
15/12, Felházi 4

FÉRFI KOSÁRLABDA NB II, 
KÖZÉP A-CSOPORT, 26. FORDULÓ
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Két, rossz formában lévő csapat 

találkozott egymással az NB III 

Nyugati csoportjának 37. fordu-

lójában, ahol a már biztos kieső 

Komárom VSE az elmúlt négy 

mérkőzését elvesztő Érdi VSE-t 

látta vendégül.

Bár a mérkőzés elején mind-

két csapat próbált helyzeteket 

kialakítani, az első negyedórá-

ban egyik kapusnak sem kellett 

hárítania, aztán a 17. percben az 

első érdi lehetőségből gól szü-

letett, amikor Kürti Zsolt kapott 

jó indítást a bal szélen, majd 

középre tett labdáját Kollega 

Krisztián juttatta a kapuba (0–1). 

Bő öt perccel később pedig egy 

hazai térfélen szerzett labdát 

használtak ki az érdiek, amikor 

Koós Gábor passza után Kollega 

egymaga és csapata második 

gólját szerezte.

Azonban a szünet előtt még 

zárkózott Bozsik Péter csapata, 

amikor a 39. percben a csereként 

beálló Nagy Lionel viszonylag 

távolról vette be Kertész Ferenc 

kapuját (1–2).

Ennek ellenére a második 

félidőt az érdiek kezdték jobban 

és az 52. percben egy szép akció 

végén Gubacsi Zoltán beadását 

a középen érkező Kürti Zsolt 

passzolta a kapuba (1–3).

Az újabb kétgólos előny 

azonban mintha túlságosan is 

megnyugtatta volna az érdieket, 

hiszen nem sokkal később Tóth 

Dárius hozta közelebb övéit, 

majd a 66. percben Gelencsér 

György szabadrúgása is utat ta-

lált az érdi kapuba, kiegyenlítve 

az állást (3–3).

A hajrában a Komáromnál volt 

a lélektani előny és nagy nyomás 

alá helyezte az érdi kaput, de a 

79. percben egy érdi ellentáma-

dásnál Kollega Krisztián beadása 

a védőkről a komáromi kapuba 

pattant, így ismét az érdiek 

vezettek, melyet már a hajrában 

is megtartottak, így 4–3-as ide-

genbeli sikerrel törték meg rossz 

sorozatukat.

„Hasonló mérkőzést játszot-

tunk, mint Fehérváron, azzal 

a különbséggel, hogy most a 

szerencse is mellénk állt, de 

ugyanolyan küzdelmes mérkőzés 

volt, hajtottak a srácok. Igaz, 

egyszer-egyszer belealudtunk, 

és 3-1 után egyenlített az ellenfél, 

de hál’istennek sikerült behúzni 

a három pontot. Az a minimum, 

hogy egy csapat mindent meg-

tesz a győzelemért, de hogy ki 

mennyi tudást tud beletenni, az 

már egyénfüggő. Azt hiszem, 

nekünk most az kell, hogy a 

bajnokság végéig ez legyen a 

minimum szint” – fogalmazott 

Ebedli Zoltán, az Érdi VSE megbí-

zott vezetőedzője.

„Két meglehetősen szanaszét 

lévő csapat mérkőzése volt, ami-

ben a mi szempontunkból többé-

kevésbé benne volt az egész 

idény. Voltak hiányzóink, akiket 

szűk keretből kellett kompenzál-

ni, ami nem könnyű. Eladtunk egy 

labdát az ellenfél térfelén, amiből 

gólt kaptunk, ezen a meccsen 

három ilyen is volt, támadójáté-

kunk most azért működött és 

tudtunk gólokat rúgni, de nagyon 

szétesően futballozott a csapat, 

érződik, hogy mentálisan nem 

vagyunk a topon” – értékelte a 

mérkőzést Bozsik Péter, a Komá-

rom VSE vezetőedzője.

Az Érdi VSE az NB III Nyugati 

csoportjának 2021/22-es idényét 

május 29-én, 17 órakor a VLS 

Veszprém ellen zárja az Ercsi úti 

Sporttelepen.

Domonkos Bálint

Fordulatos meccset nyert  
Komáromban az Érdi VSE
2–0-ra, majd 3–1-re is vezetett az Érdi VSE a Komá-

rom VSE vendégeként az NB III Nyugati csoportjá-

nak 37., utolsó előtti fordulójában, és bár a hazaiak 

tudtak egyenlíteni, mégsem örülhettek a sikernek, 

miután a hajrában egy öngól után mégis az érdiek 

nyertek 4–3-ra.

Komárom VSE–Érdi VSE  
3–4 (1–2)
Komárom, 150 néző. V.: Móri 
(Bertalan D., Holpár)
KVSE: Bánfalvi – Schiller, Horváth 
M., Tóth D., Jóna (Horváth R., 71. 
perc) – Köles (Nagy L., 26. p.), 
Göblyös, Vincze V. – Szecsődi 
(Szántó G., 71. p.), Gelencsér, 
Szileszki (Tóth P., 71. p.).
Vezetőedző: Bozsik Péter

Érdi VSE: Kertész F. – Gubacsi, Csi-
szár, Gajda, Németh G. V. – Szabó 
R., Révész (Gera D., 63. p., Fügedi, 
90+1. p.), Koós, Kertész B. – Kolle-
ga, Kürti (Molnár D., 79. p.)
Megbízott vezetőedző:  
Ebedli Zoltán
Gól: Nagy L. (40. perc), Tóth D. 
(56. p.), Gelencsér (66. p.), ill. 
Kollega (17., 23. p.), Kürti (52. p.), 
Gelencsér (80. p. – öngól)

NB III, NYUGATI CSOPORT, 37. (UTOLSÓ ELŐTTI) FORDULÓ
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APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS

ÖSSZESZERELŐI MUNKALEHE-

TŐSÉG ÉRDEN! Több műszakos 

munkarend, teljes bejelentés, egyéb 

juttatások. Amennyiben hosszú távú 

munkalehetőséget keresel, nyugodt 

környezetben, az esetben a Job 

Impulse Hungária Kft munkatársa várja 

JELENTKEZÉSEDET: +36/70 600 2338

 (138/2022)

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT, 

tetőkészítéshez magas kereseti lehe-

tőséggel  felveszek. Tel.: 30/563 5544

 (17/4//2022)

RAKTÁROS MUNKATÁRSAKAT  

KERESÜNK érdi nagykereskedel-

mi raktárunkba. Targoncavezetői 

engedély előnyt jelent. Jelentkezés: 

szaboi@megatherm.hu (140/2022)

SZOLGÁLTATÁS

KLÍMATELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS, 

tisztítás rövid határidővel. Ne várjon, 

meleg az idén is lesz!  

Tel: 06/ 30 688 8316  (137/2022

ÁCSMUNKÁT, TETŐKÉSZÍTÉST, 

ZSINDELYEZÉST, tetőfedést, javítást, 

felújítást, tetőtér beépítést, előtető-ga-

rázs készítést vállalok kimagasló minő-

ségben. Tel.: 06/30 563 5544 (47/3/2022)

LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 

ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítást 

bontás nélkül is, lapostető szigete-

lését, kerítés építést és mindenfajta 

kisebb javításokat. Tel.: 70/5882701

 (119/2022)

KISEBB-NAGYOBB ÁCS-KŐMŰVES 

MUNKÁT, előtető-kocsibeálló, járdák, 

régi kémények, kerítések építését, 

javítását vállaljuk. Hívjon bizalommal!  

Tel.: 06 20 40 27 490 (139/2022)

GÁBOR ESZMERALDA, BECSÜS, mű-

gyűjtőnő, legmagasabb áron, vásárol 

festményeket, aranyakat, drágakövet, 

ezüst tárgyakat, bútorokat, órákat, 

üvegtárgyakat, kardokat, papír- és 

pénzérmét, Herendiket, kerámiákat, 

teljes hagyatékokat, gyűjteményeket 

stb. Üzlet Telefon: 06 30 400-36-45, 

zsolnay08@gmail.com (130/2022)

EGÉSZÍTSE KI ANYAGI JÖVEDEL-

MÉT. Gábor Eszmeralda Eltartási vagy 

Életjáradéki szerződést kötne, igény 

esetén gondozását is vállalná  

Telefon: 06/30 898 5720  (131/2022

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

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

EGYÉB

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

vásárolok készpénzért kis és nagy 

hanglemzeket, műsoros kazettákat. 

Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      

 (31/2/2022)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-

PÁRT, motorkerékpárt, retró tárgyakat 

vásárolok. borbelyimre69@gmail.com.  

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

SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉHEZ nem 

dohányzó társat keresek, érdeklődni 

15:00 után. Tel.: 06 /31 316 7515 (136/2022)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838
(9/2022)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site
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CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 
ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

A Betegápoló Irgalmasrend 
Szent József Otthon felvételt hirdet 

az alábbi munkakörbe: 

ÁPOLÓ, SZOCIÁLIS GONDOZÓ 
SEGÉDÁPOLÓ ÉS TAKARÍTÓ 

Bérezés megegyezés szerint, plusz 
egyéb juttatások. Jelentkezni 

a hidegh@index.hu email címen 
lehet. 

Tel: 06 23 365 627 (
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Összes közhasznúsági tevékenység: 368
Közhasznú célú működésére  
kapott támogatás: 0
Pályázati úton elnyert támogatás: 0
Gazdasági társaságtól kapott támogatás:  0
Magányszemélytől kapott támogatás: 80
Közhasznú tevékenységből származó  
bevétel: 0
Tagíjból származó bevétel: 0
Egyéb bevétel:  288
Közhasznú tevékenység ráfordításai:  631
Anyagjellegű ráfordítások:  76
Személyi jellegű ráfordítások:  0
Értékcsökkenés:  555
Egyéb ráfordítás: 0
Eszközök,aktívák összesen:  1 326
Befektetett eszközök:  451
Forgóeszközök:  875
Aktív időbeli elhatárolások:  0
Források,passzívák összesen:  1 326
Saját tőke:  747
Kötelezettségek:  579
Passzív időbeli elhatárolások:  0

RAD-IN EGÉSZSÉGÜGYI ALAPÍTVÁNY
 2030 Érd, Fürdő u. 20/A.

 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2021. ÉV
/Adatok ezer Ft-ban/
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Szociális Gondozó Központ - Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 

KARBANTARTÓ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, Érd közigazgatási területe. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Szociális Gondozó Központ telephelyein karbantartási munkák végzése. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, műszaki 

végzettség, 
• Magyar állampolgárság, büntetlen 

előélet, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvő-
képesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány 
• A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, iskolai 

végzettséget igazoló bizonyítvány-
másolat, erkölcsi bizonyítvány, 
hozzájárulási nyilatkozat a sze-
mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely szerint a pá-
lyázó nem áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. június 30. 

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság 
2022. május 3-i számában.

A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával érheti 
el, vagy megtalálja a www.erd.hu  
oldalon. 
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HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 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 30. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND
 269 BUTAK ANDRÁS AZ INTELLIGENS PAPÍR
10:00 7 nap
10:20 Érdi történetek
10:45 Érdi Jazz fesztivál 2021 SOSO 

QUARTET
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Párbeszéd
12:35 Érdi történetek
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Sztárportré 352. rész
14:05 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között, könyvbemutató a 

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

korrekt, ahogy az RTL Klub bánt velem a 
terhességemkor

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

Május 31. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Turnébusz tv-Hegyhengerge-

tők
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021 

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

Június 1. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv  – Hegyhengergetők
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

16:00 Hírek
16:10 Monda és valóság határán
16:40 Negyedik negyed  Fodor János 

műsora, Szinetár Miklós (ism.)
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Film-Nekem már egy hét 
 után honvágyam van (2018), 
 portréfilm, Rendező: Babiczky László
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Partizán tv „– A területi egységünk 

nem lehet a kompromisszum tárgya”
 22:15 Kézilabda  2021-2022. Női NBI  
  0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Június 2. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
10:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz tv  – Hegyhengergetők
12:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
12:10 Párbeszéd
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz tv  – Hegyhengergetők
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
16:30 Vajtó és a Világ 
 - Hanna kert különkiadás 1.rész.
17:00 Turnébusz tv  – Hegyhengergetők
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János műsora, Szinetár Miklós (ism)
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15 Film – Gumikalapács (2010), 
 dokumentumfilm, R.: Kőszegi Edit
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Kézilabda 2021-2022. Női NBI 
22:50 Film-A film (2000), magyar 

filmdráma 
 Rendező: Surányi András, Szereplők: 

Darvas Iván, Temessy Hédi, Básti Juli,16 
éven aluliaknak nem ajánlott

0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Június 3. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:000KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 149 FARKAS MONA JELENÉSEK ART9 

Galéria
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Érdi Jazz Fesztivál 2021
 DRESCH QUARTET
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János műsora, Szinetár Miklós (ism)

20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15  Film - A kajakozásban nőttem 

fel,   portréfilm, R.: Babiczky László  
21:15 Partizán tv – Claudia: Szeretem, ha 

nőnek néznek és utánam fütyülnek az 
utcán

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

Június 4. SZOMBAT
8:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
10:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
10:15 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között, könyvbemutató a 

Magyar Földrajzi Múzeumban
12:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Hírek
14:30 Ki-beszélt –149 FARKAS MONA 

JELENÉSEK ART9 Galéria
 16:00 Hírek     
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese  
19:15 Mozgás – fitnesz magazin
19:50 7 nap
20:10 Playoff - sportmagazin
20:25  Film -Eötvös Péter 75, (2020), 
 dokumentumfilm rendező: Surányi András
22:10 7 nap
23:00 Film - Erózió, (1991), 
 dokumentumfilm , r.: Surányi András
00:00 7 nap

Június 5. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
 9:50 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NBI   Szombathelyi Kézilabda Klub és 

Akadémia-Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:35 Hit és Lélek ism.
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
15:25 Negyedik Negyed, Fodor János 

műsora, Szinetár Miklós (ism)
16:35 Kézilabda 
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:20  Film -Terényi Ede , (2015), 
21:20 7 nap
21:55 Film - Kajakozásban nőttem 

fel... 
 - Vesmás Péter portré, (2019),  
23:20 7 nap

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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Május 25-én, szerdán 17 órakor az Érdi Lengyel-

Magyar Kulturális Egyesület és a Csuka Zoltán 

Városi Könyvtár szervezésében a Függetlenség és 

szabadság a magyar-lengyel kapcsolatokban a 20. 

században címmel tartanak előadást. A vendég 

Dr. Mitrovits Miklós történész.

Május 26-án, csütörtökön 16 órakor a Magyar 

Földrajzi Múzeumban lesz Domaniczky Endre volt 

ausztráliai magyar konzul, vezető kutató (Mádl 

Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet): Gubányi 

Károly: Ausztrália című könyve új, kétnyelvű kiadá-

sának bemutatója. 

Május 26-án, csütörtökön 19 órától a Szepes Gyula 

Művelődési Központban Dog-Ma Fehér György 

okleveles kutyakiképző, a Boldog kutya,boldog 

gazdi program megálmodójának előadására kerül 

sor a felelős állattartásról.

Május 27-én, pénteken 10 órától a Boribon kirándul 

című bábelőadást tekinthetik meg a gyerekek a 

Parkvárosi Közösségi Házban, a Nefelejcs bábszín-

ház előadásában.

Május 28-án, szombaton Mini Muri – városi gye-

reknap lesz a múzeumkertben. Többek között 

táncbemutató, bábszínház, koncertek, hulahopp 

bemutató, bűvész show várja a gyermekeket.

Május 29-én, vasárnap is folytatódik a móka. A sé-

tányon, akár csak szombaton, FOOD TRUCK-ok és 

kézműves vásár lesz. Kürtőskalács, lángos, fagyi, 

gofri, hamburger és lángos, valamint arcfestés, 

henna, csillámtetoválás, hajfonás, pólófestés, 

kisvasút és játszóház színesíti a hétvégét.

Május 29-én, vasárnap, 15 órakor a Parkvárosi 

Közösségi Házban Papadimitriu Athina és Kutik 

Rezső előadása lesz Müller Péter Szeretetkönyv 

című könyve alapján a Parkvárosi Közösségi 

Házban.

Május 29-én, vasárnap rendezik meg Érden a Hősök 

napját. A megemlékezést az I. világháborús 

emlékműnél (Ófalu, Hősök tere) tartják 10 órakor. 

Megemlékező beszédet mond Dr. Csőzik László, 

Érd polgármestere.

Június 3-án, pénteken 19 órakor a Kukoricajancsi 

című zenés színházi előadást tekinthetjük meg 

a Szepes Gyula Művelődési Központban a J.P. 

Production előadásában.

„Idősen, aktívan Érden”  

– ingyenes idősügyi programsorozat

Május 25-én 10 órakor a Czabai-kertbe (Radnai utca 

50.) tehetnek látogatást az érdeklődő idősek, 

ahol a kert megtekintése közben helyi festők köz-

reműködésével bepillantást nyerhetnek a plein 

air festészet kulisszatitkaiba, utána pedig az IRKA 

tagjai saját verseiket olvassák fel.

Május 26-án 13 órai kezdettel a Magyar Földrajzi 

Múzeumban dr. Kubassek János igazgató tart 

előadást Kőrösi Csoma Sándor kalandos életéről.

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

vény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET

GONDOZÓ 
munkakör betöltésére. 

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

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 pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újság 2022. 
május 3-i számában.

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

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. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újság 2022. 
május 3-i számában.

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

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

Balu

Nagytestű, hosszú szőrű, 1 év körüli kan 

kutyus. Eddigi életében sok törődésben 

nem volt része, ennek ellenére nagyon 

barátságos.

Poncsó

Kedves, 9 hónap körüli, közepes ter-

metűre növő kanocska. Még foglalko-

zást és nevelést igényel, kertes házba 

ajánljuk.

(1/2022)

TÁJÉKOZTATÁS A NYÁRI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést, – 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tör-vény 21/C. §-a  alapján -, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév 
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet munka-
napjain biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá a 
menedékes, a menedékesként elismerését kérő vagy az Ukrajnában állandó 
lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából 
érkező magyar állampolgár gyermek, tanuló részére.

A nyári szünet időtartama alatt

2022. június 16-tól augusztus 31-ig
11.00 – 12.00 óra között

biztosított a szünidei gyermekétkeztetés azon gyermekek számára, akiknek 
szülei igényelték a déli meleg étkezést.

Az étkezés helyszínei:

Érdi Kincses Óvoda étkezője
2030 Érd, Edit u. 3.

vagy az
Érdi Szivárvány Óvoda étkezője

2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmek benyújtására postai úton vagy 
személyesen a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán van lehetőség.

Érd, 2022. május 03.      
     Dr. Feik Csaba
                                                         jegyző 
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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

A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

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

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

TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!
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