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4. OLDAL 4. OLDAL

Múzeumok Éjszakája
Június 25-én lesz a Múzeumok Éjszakája. 

Érden is részletes programmal készül a 

Magyar Földrajzi Múzeum. Lesznek ér-

dekes előadások és kézműveskedés is.

3. OLDAL

Klímadíj
Intézmények, boltok, civil szerve-

zetek, oktatási, nevelési intézmé-

nyek pályáztak a kitüntetésre. Már 

klímatudósaink is vannak.

Autómegosztó
Érdre is megérkezett a jövő közle-

kedése. Hogy mekkora érdeklődés 

lesz a közösségi autózás iránt, 

majd kiderül.

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

Nagy átalakítások  
a Fehérvári úton
Munkaterületet kapott a kivitelező a Fehérvári úton. 

A jelenleg jelzőlámpás csomópontot körforgalom 

váltja fel. A munkálatok idején érdemes lesz más 

útvonalat keresni, hiszen a közlekedési fennakadá-

sokat majd fokozza a Zámori út – Vadlúd utca cso-

mópontjának átalakítása is, a körforgalom építése 

szintén a következő időszakban indulhat el.

CIKKÜNK A 2. OLDALON

Csak remekműveket 
érdemes csinálni
Képzőművészként és íróként kezdte pályáját, de a 

zeneszerzés lett a hivatása. Műveit környezetbarát 

komolyzenének aposztrofálja, ami „cirkuszi ele-

meket” is tartalmaz. Mint vallja, az ember ne csak 

koncertet adjon, hanem műsort is. Az Érden élő 

Csepregi György zeneszerzővel beszélgettünk.  

INTERJÚNK A 8. OLDALON

Ti vagytok Érd kicsiben
Elkezdődött az első Érdi Közösségi Gyűlés június 

11-én az Érdi Vigadóban. Összegyűjtötték a váro-

sunk polgárait leginkább foglalkoztató, Érd jövőjére 

vonatkozó felvetéseket, témákat, majd sorsolásos 

módszerrel kiválasztottak 50 főt, akik két hétvégén 

megvitatják és kibeszélik, hogyan tegyük Érdet alvó-

városból zöld élővárossá?

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON

Az artista, aki  
a cirkuszban nőtt fel

Az Érden élő Scheller Szilviának már a dédnagyszülei is cirkuszosok voltak, így számára 

egyértelmű volt, hogy ő is ezzel szeretne foglalkozni, noha édesapja többször megkér-

dezte tőle, egészen biztos-e ebben. A cirkusz most picit háttérbe szorult, jelenleg gyere-

keket oktat hulahoppozni, és velük jár fellépni.
 INTERJÚNK A 7. OLDALON
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A területi után az országos 

döntőt is megnyerte a Kőrösi 

iskola csapata az országos 

vetélkedőn.

Érd városa és a Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola még öt évvel ezelőtt 

hívta életre az országos Kodály Zoltán 

Műveltségi Vetélkedőt. A zeneszerző 

születésének 140. és halálának 55. évfor-

dulója alkalmából ismét megtartották a 

rendezvényt, ezzel is bővítve a fiatalok 

kulturális ismereteit, részletes betekin-

tést nyújtva Kodály Zoltán életművébe.

Kertész Attila, a Magyar Kodály Társa-

ság elnöke az Érdi Televíziónak elmond-

ta: a koncertek, népdalversenyek mellett 

éltetni kell ezt a műfajt is.

„A szellemi vetélkedő két szempontból 

is nagyszerű: egyrészt azért, mert csa-

patmunkában oldják meg a feladatokat 

a gyerekek, másrészt azért, mert Kodály 

szellemisége, élete és munkássága mellett 

megismerkednek azzal a kultúrával is, amit 

Kodály zeneszerzési technikája, módszere, 

énekes gyakorlata, egyáltalán, a felsza-

badult közös éneklés jelent. Emellett a 

diákok láthatóan nagyszerűen felkészültek 

a versenyre.” Az Érden megrendezett 

döntőben hat csapat mérte össze tu-

dását. Jöttek Győrből, Nyíregyházáról, 

Salgótarjánból, Szegedről és Szekszárdról, 

és természetesen köztük volt a Kőrösi 

csapata is, amely megnyerte a versenyt. A 

Kőrösi iskola csapata korábban megnyerte 

az áprilisi területi döntőt, június 7-én pedig 

az országos megmérettetést is, amin hat 

csapat indult. A második Szeged, a har-

madik Győr lett, őket követte Salgótarján, 

Nyíregyháza és Szekszárd.

erdmost.hu

A legendás testnevelő tanár 44 

éven át tanított az érdi gimná-

ziumban.

2017 májusban adták át a Vörösmarty 

Gimnázium tornacsarnokát, de már 

akkor megfogalmazódott, hogy az 

épület akár az iskola egykori testnevelő 

tanárának a nevét is viselhetné. Öt évvel 

később az ötlet valósággá vált, a csarnok 

mostantól Szalay Jenő nevét viseli.

Szalay Jenő 1964 és 2008 között 

tanított az érdi Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumban. Vezetésével alakult meg 

az Érdi VSE atlétika szakosztálya, ahol 

több országos csúcsot értek el a tanítvá-

nyai. 1993-ban az év utánpótlás, illetve 

atlétikaedzőjének választották. 2012-ben 

megkapta Érd Város Életmű Díját is.

erdmost.hu

M U N K A T E R Ü L E T

Mostantól Szalay Jenő 
nevét viseli  
a VMG tornacsarnoka

Munkaterületet kapott a kivite-

lező a Fehérvári úton. A jelen-

leg jelzőlámpás csomópontot 

körforgalom váltja fel. Hurrá!

Megtörtént a Fehérvári út – Zámori út 

csomópont munkaterületének átadása. 

Csőzik László polgármester kiemelte, már 

csak napok kérdése, és megkezdődik a 

kivitelezés, amely a következő egy év so-

rán valószínűleg megnehezíti az autósok 

életét. 

A munkálatok idején érdemes lesz más 

útvonalat keresni, hiszen a közlekedési 

fennakadásokat majd fokozza a Zámori út 

– Vadlúd utca csomópontjának átalakítása 

is, a körforgalom építése szintén a követ-

kező időszakban indulhat el. Itt egyelőre 

lassabban haladnak a munkaterület átadá-

sával, mert egy kormányzati döntésre még 

várni kell, de valószínűleg a nyár végén itt 

is megkezdődik a kivitelezés.

A két körforgalmi csomópont között a 

Zámori út teljesen megújul. Új gyalogátke-

lőhelyek jönnek létre, új buszmegállókat 

alakítanak ki, és a felszíni vízelvezetést is 

rendezi a beruházó. Első lépésként a Zá-

mori út félpályás lezárására kell számítani, 

így a legforgalmasabb időszakokban érde-

mes lesz kerülni a 6-os és 7-es utak felé.

Az új csomópontok kialakításában 

Érd és Tárnok egyaránt érintett, így az 

önkormányzatok folyamatosan tájékoz-

tatják majd a lakosságot a projektről és az 

érvényben lévő korlátozásokról, továbbá 

a kivitelező is értesíteni fogja a környék 

lakosságát.

erdmost.hu

Végre elkezdődik a Fehérvári-Zámori út  
kereszteződésének nagyszabású átalakítása 

Érdi győzelem  
a Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedőn
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Június 25-én ismét 

megrendezik az éjsza-

kai tekerést Érden. 

A tavaszi és őszi Érd 

Körbétől eltérően ez 

kerékpártúra, nem fel-

vonulás.

Kilencedik alkalommal rendezik 

meg idén a hagyományos Érd 

Körbe Nightot, ami a Téglagyár-

tól indul és a Főtéren ér véget.

A szervezők hangsúlyoz-

zák, hogy a tavaszi és őszi Érd 

Körbétől eltérően ez kerékpár-

túra, nem felvonulás. A rendez-

vényen nem lesz rendőrségi 

felvezetés és lezárás, ezért a 

piros lámpák mindenkire vonat-

koznak.

Az útvonalon nem lesz teljes 

útzár, ezért szigorúan be kell 

tartani a KRESZ nyújtotta szabá-

lyokat. 

A hangadó berendezések, 

kürtök, dudák használata tilos, 

mivel nem akarják zavarni Érd 

lakosait. A kerékpáron kötelező 

az első-hátsó lámpa használata 

a túra teljes időtartama alatt, 

ezért azt kérik, mindenki ellen-

őrizze előtte a világító berende-

zések működését.

14 év alattiak csak szülő vagy 

más felnőtt felügyeletével ve-

hetnek részt a rendezvényen!

Sisak és a láthatósági mellény 

MINDENKI számára kötelező!

A túrán mindenki saját felelős-

séggel vesz részt.

Menet közben mindenki tart-

son 1-1,5 m távolságot. 

Érkezés kerékpárral: 16:00 

órakor Érd Ófalu főzőverseny 

helyszínére, amin az Érd Körbe 

Egyesület is részt vesz.

A versenymű elfogyasztása: 

19:00-20:00 óra között. Gyüleke-

ző és a bringások összeterelése: 

20:30-21:00 között. Indulás Ófalu-

ból : 21:00. Érkezés a Főtérre: 23:00.

erdmost.hu

É R D  K Ö R B E  N I G H T

•Javítja a lelki egyensúlyt, 
csökkenti a stresszt, a cukorbe-
tegség és a magas vérnyomás 
kialakulásának esélyét. Erősíti 
az izmokat, a szívet, a tüdőt, a 
csontokat.
•Időt takaríthatunk meg, nem 
kell a dugóban álldogálni, és 
gyorsabban célba érünk, mint 
gyalog, ráadásul bárhol parkol-
hatunk vele.
• Energiát éget, nem benzint.
• Nem rongálja az utakat, védi a 
környezetet, csendes.
• Javítja a gondolkodást, az agy 
több oxigénhez jut és jobban 
működik.

• Elűzi a fáradtságot, egy rövid 
relaxációs biciklizés hatéko-
nyabb, mint egy csésze kávé.
• Segíti az immunrendszert, az 
aerob gyakorlatok aktivizálják a 
fehér vérsejteket.
• Fiatalít, a vérbőség és az oxi-
gén a meleggel együtt optimali-
zálják a kollagén képződését, és 
így sima és fényes bőrt biztosí-
tanak.
• A futással ellentétben nem 
terheli annyira az ízületeket.
• Bővül az ismeretségi kör, elég 
csatlakozni egy csoport ke-
rékpározóhoz, és velük indulni 
biciklitúrára.

Június 25-én lesz a Mú-

zeumok Éjszakája. Érden 

is részletes programmal 

készül a Magyar Földraj-

zi Múzeum.

A Magyar Földrajzi Múzeum a 

korábbi évek hagyományainak 

megfelelően idén is érdekes 

és változatos programokkal 

készül a Múzeumok Éjszakájára. 

Június 25-én 18 órától várják az 

érdeklődőket, ahol köszöntőt 

mond dr. Csőzik László polgár-

mester, illetve dr. Kubassek 

János múzeumigazgató nyitja 

meg a rendezvényt. A múzeum 

tetőterében, a kocsiszínben és 

a múzeumkertben is lesznek 

programok.

18:00 – Tetőtér

•  Köszöntőt mond: Dr. Csőzik 

László, Érd Megyei Jogú Vá-

ros polgármestere

•  Megnyitja: Dr. Kubassek 

János, a Magyar Földrajzi 

Múzeum igazgatója

•  A Magyar Karszt- és Barlang-

kutató Társulat Mit adnak 

nekünk a barlangok? című 

kiállításának megnyitója.

•  Hegedűs Gyula, a Magyar 

Karszt- és Barlangkutató Tár-

sulat elnöke: A Nemzetközi 

Év bemutatása

•  Dr. Mindszenty Andrea geo-

lógus, egyetemi tanár (ELTE): 

Barlangkutatás = kalandkere-

sés és/vagy tudomány? című 

előadása

•  Dr. Kubassek János, a Magyar 

Földrajzi Múzeum igazgatója 

megnyitja a kiállítást

22:00 – Tetőtér

•  Fuchs Péter: Pajzán mesék

19:15 – Múzeumi kocsiszín

•  19:15–19:45 Érdi Bukovinai 

Székely Népdalkör és Kóka 

Rozália műsora

•  19:45–20:15 Kovács Marianna 

mesemondó előadása

•  20:30–21:30 Aranyalma Páros 

(Vaskó Zsolt, Gebri Berna-

dett): Kőrösi Csoma Sándor 

útján című előadása

21:30 Előadások a kocsiszínben

•  Szendrő Szabolcs hegymá-

szó: Életút – A Börzsönytől a 

Himalájáig

•  Dr. Leél-Őssy Szabolcs egye-

temi docens (ELTE, Általános 

és Alkalmazott Földtani Tan-

szék): A József-hegyi-barlang 

felfedezése és tudományos 

jelentősége

•  Dr. Kállayné Szerényi Júlia 

biológia–kémia szakos gim-

náziumi tanár (Vörösmarty 

Mihály Gimnázium, Érd): A 

Kárpát-medence növényérde-

kességei

•  Dr. Szerényi Gábor ny. gim-

náziumi tanár (Vörösmarty 

Mihály Gimnázium, Érd): 

Növény- és állatritkaságok 

Magyarországon, különös 

tekintettel Érdre

•  Dr. Kubassek János geog-

ráfus, igazgató (Magyar 

Földrajzi Múzeum, Érd): A 

Kárpát-medence tündérvilága 

– Erdély

18 órától folyamatos progra-

mok várják az érdeklődőket a 

múzeumkertben, kézműves 

foglalkozásokat tart az Iharos 

Népművészeti Egyesület:

Markó Julika: gyékényfonás

Szegedi Anna: kötélverés

22:00 órától az Érdi Csillagászati 

Egyesület távcső bemutatója

19:00–22:00 Tárlatvezetések 

állandó kiállításainkon.

A rendezvényen a részvétel 

díjtalan!

Múzeumok Éjszakája 
Érden

Éjszakai tekerés
Újra lesz Érd Körbe Night

A KERÉKPÁROZÁS ELŐNYEI
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város klímastratégiájá-

hoz kapcsolódó felhí-

vásra mintegy ötszázan 

jelentkeztek, tudtuk meg Palkó 

Zsolt klímavédelmi és zöldváros-

fejlesztési biztostól, aki elmond-

ta azt is: a Klímatudós vetélkedő 

kérdőívét pedig mintegy ezer 

gyerek töltötte ki. Közülük külön 

díjazták az alsó és a felső tago-

zatosokat.

„Az első klímahősöket ünne-

peljük most. Nem olyan ötlete-

ket vártunk, amelyeket már ko-

rábban is ismertünk, hallottunk, 

hanem önálló gondolatokat. A 

klímaváltozáshoz mindig nehéz, 

ijesztő, félelmetes asszociáci-

ók kapcsolódnak, mi viszont a 

legfontosabbnak az alkalmazko-

dást tartjuk. Ahhoz pedig, hogy 

alkalmazkodni tudjunk, először 

is gondolkodni kell, nem meg-

ijedni. Az első helyezettek voltak 

olyan bátrak, hogy elgondolkod-

janak ezen a témán” – hangsú-

lyozta Palkó Zsolt.

Az év legzöldebb cége az AVL 

Hungary Kft lett. Kerekes Ervin, 

a cég senior projektvezetője 

elmondta, kiemelten fontosnak 

tartják a környezet védelmét. 

„Mondhatni, ebből élünk. 

Járműipari fejlesztéssel foglalko-

zunk: többek közt akkumulátor- 

és üzemanyagcella-fejlesztéssel. 

Tanácsadó és mérnöki szolgálta-

tó cég vagyunk, irodaházunk a 

legmodernebb hűtés-fűtésrend-

szerrel készült. Parkolónkban 

elektromosautó-töltő működik, 

támogatjuk az autómegosztást 

és a kerékpáros bejárást is” – 

tette hozzá.

„2018 előtt az épületünk nem 

volt szigetelt, az ablakokon óri-

ási lyukak tátongtak. Az elmúlt 

három-négy évben a Modern Vá-

rosok Program keretében szige-

telték az épületet, új nyílászáró-

ink vannak, és ezen az úton nem 

szeretnénk megállni” – mondta 

Bárány Zsolt, a Romics főigaz-

gatója, hozzátéve: szeretnének 

egy nagy volumenű projektbe 

belevágni – a fenntartó támoga-

tása ehhez már megvan –, és a 

fogyasztás egyharmadát kitevő 

naperőművet beszerezni az 

intézménybe. Emellett apróbb, 

kreatív ötletekkel is védik a 

környezetet: bevezették a „brin-

gázz a Romicsba” mozgalmat, 

és kerékpáros boltban beváltha-

tó utalvánnyal jutalmazzák azo-

kat, akik április 1. és szeptember 

30. között hatvannál többször 

jönnek biciklivel a munkába.

A gyerekek is örömmel vették 

át ajándékaikat.

„Olyan kérdéseket kaptunk, 

hogy mit tennénk a környeze-

tért. Szerintem ez nagyon fon-

tos, hogy tisztább legyen a leve-

gőnk, és ne legyen annyi piszok. 

Nem szennyezem a környezete-

met, és ha szemetet találok, azt 

gumikesztyűvel felszedem és 

kidobom” – mondta lapunknak 

az alsó tagozatosok között első 

helyezést elért Varga Luca, aki 

nagyon örült a helyezésének. 

A díjazottak oklevelet és egy-

egy ajándékcsomagot vehettek 

át Ölvedi Rékától, a város egyik 

klímanagykövetétől, valamint 

Tetlák Örs alpolgármestertől. 

(Az ajándékok jellemzően fenn-

tartható gazdálkodásból szárma-

zó ökotermékeket tartalmaztak, 

de szerepelt a meglepetések 

közt szobanövény és torta is.)

Réka, az Érd Médiacentrum 

munkatársa hangsúlyozta: 

jövőnk a gyermekeink kezé-

ben van, és kiemelten fontos a 

szemléletformálás. Tetlák Örs 

hozzátette: a város akkor lehet 

sikeres – klímavédelmi szem-

pontból is –, ha az itt élők, illetve 

az intézmények, a vállalkozások, 

a civilek és a város vezetése 

mind hasonló irányba törekszik 

a legjobb megoldások elérésére, 

és a jó gyakorlatokat át tudják 

adni egymásnak.

Ádám Katalin
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Az alsó tagozatosok között 
a Klímatudós vetélkedő helyezettjei:
I. Varga Luca (Érdligeti Iskola, 4/c)
II. Horváth Jázmin (Teleki Iskola, 4/a)
III. Paulik Ádám (Marianum, 3/a)

A felső tagozatosok között a Klíma-
tudós vetélkedő helyezettjei:
I. Nagy Blanka Flóra (Teleki Iskola, 7/b)
II. Kenesei Dorka (VMG, 8/e )
III. Navracsics Lili (Érdligeti Iskola, 5/a)

Különdíjas: Berente Nóra (VMG, 8/e)
A Klímadíj nyertes intézményei:

•  Érd legzöldebb Intézménye, a Dr. Ro-
mics László Egészségügyi Intézmény

•  Érd legzöldebb cége, az AVL Hungary 
Kft.

•  Érd legzöldebb boltja, a Tebe Érd – 
Hulladékmentes Bolt és Kávézó

•  Érd legzöldebb civil szervezete, az 
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete

•  Érd legzöldebb óvodája megosztva, 
az Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tag-
óvodája és az Érdi Szivárvány Óvoda 
Napsugár Tagóvodája

•  Érd legzöldebb polgára, dr. Musil 
Andrea

•  Érd legzöldebb Iskolája, az Érdligeti 
Általános Iskola

Külön köszönet a Magyar Föld-
rajzi Múzeumnak a „klímasátor” 
rendezvényeinek lebonyolításában a 
folyamatos és önzetlen segítségért!

Gondolkodni kell, nem megijedni
Intézmények, boltok, civil szervezetek, oktatási, 

nevelési intézmények pályáztak a kitüntetésre, amit 

első alkalommal ítélt oda a szakmai zsűri.

Heten nyerték el az érdi Klímadíjat

Gábor Tamás elmondta, a 

ShareNow használatához egy 

telefonos applikáció szükséges, 

és regisztráció után már hasz-

nálhatjuk is. Az applikáció jelzi, 

hol vannak épp szabad autók, 

amelyek amúgy az egész ország-

ban használhatók. 13 fajta autó 

van összesen, így minden célra 

találhatunk megfelelőt. Vannak 

kisebb és nagyobb járgányok, 

amelyek hosszabb útra is alkal-

masak, és akad köztük elektro-

mos és benzines is.

A kisebbek 67 Ft/perc áron 

érhetők el, a nagyobbakat 130 

forintos percdíjért használhatjuk. 

Léteznek 1 illetve 2 órás csoma-

gok, az ilyenek például bevásár-

láshoz jelenthetnek megoldást. 

A tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a ShareNow esetében a 

legtöbb utazás 15-45 perc. Gábor 

Tamás hangsúlyozta, sokat lehet 

spórolni így, hiszen a fenntartási 

költségeket, a szervizdíjat és a 

biztosítást, illetve a benzinköltsé-

get is a ShareNow állja. A flotta 

méretét folyamatosan növelik, 

induláskor 240 autóval rendel-

keztek, jelenleg 450 járművük 

van.

Hogy Érden mekkora érdek-

lődés lesz a közösségi autózás 

iránt, majd kiderül, de a hason-

ló elven működő elektromos 

rollerek az eddigi tapasztalatok 

alapján például elég népszerűek.

erdmost.hu

Érdre is megérkezett a jövő közlekedése
A ShareNow csekkolt be Érdre elsőként a közösségi 

autózás lehetőségével. Gábor Tamás marketingve-

zetővel az Érd Fm 101.3 Bundáskenyér című műsorá-

ban beszélgettek munkatársaink.

A biciklis 

munkába 

járást a 

szakorvosi rendelő is 

támogatja, amely most 

elnyerte az Érd legzöl-

debb intézménye 

címet. 
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Érd legzöldebb óvodája,  

a Klímadíj egyik győztese

A Klímatudós vetélkedő győztesei
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Népességszámát tekintve Érd az 

elmúlt három évtized egyik leg-

dinamikusabban fejlődő magyar 

városa. A növekedés azonban 

számos kihívással is együtt jár, 

a város lakói közül többen érzik 

úgy, hogy Érd egyre nehezebben 

tart lépést infrastruktúrában és 

szolgáltatások terén a megszapo-

rodó igényekkel.

A problémák jelentős részben 

a közterületek és a közlekedés 

témaköre körül koncentrálódnak: 

a helyi közlekedési lehetőségek 

szűk köre, a Budapest és Érd 

közötti ingázás miatt egyre 

telítettebb úthálózat, valamint 

az ekkora városhoz méltó, valódi 

városközpont hiánya az elmúlt 

évtizedekben a legtöbb érdi 

számára alapvető, életminőséget 

befolyásoló kérdésekké váltak 

kortól, nemtől, élethelyzettől 

függetlenül.

Éppen ezért ahhoz, hogy meg-

felelő, hatékony és időtálló vála-

szokat adjunk ezekre a kihívások-

ra, szükség van a városlakók aktív 

részvételére, a közös elemzésre 

és megoldáskeresésre.

Ennek apropóján az országban 

harmadik alkalommal Érden 

is megrendezik a közösségi 

gyűlést. Ennek az egyeztetési 

folyamatnak a lényege, hogy a 

polgárokat közvetlenül bevonják 

a döntéshozatalba. Összegyűj-

tötték a városunk polgárait 

leginkább foglalkoztató, Érd 

jövőjére vonatkozó felvetéseket, 

témákat, majd sorsolásos mód-

szerrel kiválasztottak 50 főt, 

akik a településünk társadalmi 

csoportjait reprezentatív módon 

leképező csoportot alkotva 

két hétvégén megvitatják és  

kibeszélik, hogyan tegyük Érdet 

alvóvárosból zöld élővárossá?

Dr. Bördős Éva, a Demokratikus 

Jogok Fejlesztéséért Alapítvány 

(DemNet) igazgatója a Közösségi 

Gyűlés projekttel kapcsolatban 

ismertette, azt látják, nagyon 

fontos a polgárok és a döntés-

hozók közötti párbeszéd, hiszen 

ez hosszú távon a demokrácia 

minőségét is javítja és új alapokra 

helyezi. A közösségi gyűléseknek 

három kulcsmozzanatuk van: 

ismeretszerzés, deliberáció és 

döntéshozás. A közösségi gyűlés 

első szakasza zajlott június 11-én. 

Az ismeretszerzési szakaszban 

a gyűlés résztvevői előadások 

és írásos anyagok formájában 

megismerkedtek a téma megér-

téséhez szükséges fogalmakkal 

és kapcsolódó tényanyaggal, 

szakértők és érdekcsoportok 

különböző álláspontjaival, majd 

ezeket csoportmunka során 

feldolgozták. „Két hét múlva a 

gyűlés témájának megbeszélé-

sére kerül majd sor. A deliberá-

cióban részt vevők részletesen 

megismerik a többiek különböző 

pozícióit, és ezeket gondosan 

mérlegelik. Ezáltal jobban megér-

tik, hogy az adott témában mely 

pontokon van szükség kompro-

misszumokra ahhoz, hogy döntés 

születhessen. Ennek eredménye-

ként a résztvevők képessé válnak 

megalapozott, megfontolt dön-

tések meghozására és ötleteket, 

ajánlásokat fogalmaznak meg. A 

közösségi gyűlés eredménye egy 

javaslatcsomag lesz, és az érdiek 

véleményét a lehető legjobban 

beépítik a város fejlesztésébe.” 

Ba-Nyilas Hajnalka

letem első negyvenöt 

évében tömegközlekedő 

voltam. Remekül kiismer-

tem magamat a nyomtatott vas-

úti menetrend hieroglifái között, 

és mindig megtaláltam a legjobb 

csatlakozást. Egy jó könyvvel és 

egy walkmannel felszerelkezve 

elmentem bárhová (ezzel a mai 

napig így vagyok, ha vonatról 

van szó). 

Sosem éreztem szükségét az 

autónak. Mikor Érden kerestünk 

házat, szempont volt az is, hogy 

közel legyen a buszmegálló, és az 

első tíz évben nagyon jól elboldo-

gultam a helyi járattal. Ismertem 

sok utast: az idős férfit a beteg 

fiával, az egy megállóval arrébb 

felszálló nagymamát, a nénit a sa-

rokról. Elbeszélgettünk, ki hogy 

van, mi a helyzet az unokákkal. 

Az már akkor is feltűnt, hogy 

csupa nyugdíjassal utazom 

(elvétve felszállt egy-két baba-

kocsis anyuka is), gondoltam, ez 

azért van, mert napközben min-

denki bent ül a munkahelyén, de 

különösképp nem morfondíroz-

tam ezen. Legyen elég ülőhely, 

és kész. Az pedig általában volt, 

sőt, sokszor csak ketten-hárman 

utaztunk a buszon. Merthogy én 

nem hajnalban járok, illetve jár-

tam be, aztán öt óra körül haza, 

hanem napközben, amikor a 

városi események vannak – tehát 

nem voltam és nem vagyok az a 

klasszikus ingázó.

A buszozásnak azért lett vége, 

mert megváltoztatták annak a 

járatnak a menetrendjét, amivel 

korábban mindig jártam, és – 

hogy szépen fogalmazzak – nem 

előnyösen (ezzel a véleménnyel 

nem voltam egyedül, mint az a 

megállóbeli beszélgetésekből 

kiderült, mert azért pár hétig 

még próbálkoztam). 

Két lehetőségem volt a buszon 

kívül: a bicikli vagy az autó. A 

forgalmas főútvonalra nem sze-

rettem volna kimenni bringával, 

a mellékutcák pedig nálunk mur-

vásak, és a port sem szerettem 

volna nyelni. Autóba ültem hát. 

Hamar megszoktam a kényel-

met, de igazából nem éreztem, 

hogy én lennék a szerencse lá-

nya, amiért nem kell buszoznom. 

Nekem az autó jobb híján-meg-

oldás volt. Egészen addig, amíg 

most áprilisban a kocsim fel nem 

mondta a szolgálatot. 

Nem baj. Szép tavasz van, leg-

alább látom virágozni a fákat az 

út mentén. Még meg is tudok áll-

ni mellettük egy kicsit. Jó lesz ez 

– mondtam magamban. Vettem 

egy buszbérletet, és nekiálltam 

tanulmányozni a menetrendet 

(na jó, ez az online világban már 

nem kunszt). Hát jobb, az nem 

lett a helyzet, ami a járatok sű-

rűségét illeti – konstatáltam. De 

majd alkalmazkodom.

Ez az alkalmazkodás jobbára 

abban merült ki, hogy gyalog 

jártam, mert busszal vagy 

lekéstem az eseményt, amire 

mentem, vagy ott kukorékol-

tam már húsz-harminc perccel a 

kezdés előtt. Vagy épp átszállá-

som nem volt. És ha ne adj' isten 

minden klappolt, a busz ment el 

pár perccel korábban. Bezzeg 

amikor a vonatot kellett volna 

elérnem, hét percet késett, így 

aztán várhattam a következőre. 

Merthogy mifelénk nemcsak 

ritkán járnak a buszok, de percre 

ki van számolva a vasúti csatlako-

zás, két percnél több késés nem 

fér bele. 

Bár nem vagyok az az alkat, 

aki ilyesmin felidegesíti magát, 

három hét buszozás (helyett 

gyaloglás) alatt átértékeltem 

az autós létet. Tudom, ez most 

nagyon rosszul hangzik. Cseppet 

sem környezetbarát álláspont, és 

nem is előremutató. De ötvenöt 

perc alatt jutni le Ófaluba busszal 

– ami autóval tizenkét percnyire 

van –, szintén nem előremutató. 

Egy zsúfolt munkanapon, amikor 

egymás után három, egymástól 

távol eső eseményre kell men-

nem, ez egyszerűen nem fér 

bele. Nemcsak nekem, rajtam 

kívül még nagyon sok embernek 

sem – aki nem a kora reggeli, 

illetve késő délutáni órákban 

jár dolgozni, mert ebben a két 

idősávban valamivel sűrűbbek a 

járatok. 

Az a szomorú tény, hogy egyre 

jobban függünk az időtől, és 

egyre nagyobb kényelemben 

szeretnénk élni, mindenhová 

el szeretnénk jutni, és a lehető 

leggyorsabban. 

Innentől érthető, hogy miért 

van egyre kevesebb utas az 

érdi buszokon – és ez nem 

szubjektív megállapítás, hanem 

a Volán nyilvános, tavalyi évre 

vonatkozó kimutatásából látszik 

(lásd a mellékelt táblázatot). 

Elgondolkodtató, hogy még a 

„maradj otthon” 2020. évinél is 

kevesebben utaztak 2021-ben. 

Ugyanakkor a kimutatásból 

látható az is, hogy a Volán tett 

pozitív intézkedéseket: a járatok 

száma nőtt, ahogy a megtett 

kilométereké is. Ez azonban 

láthatóan nem járt az utasszám 

emelkedésével.

Az biztos, hogy kellene valami-

lyen megoldás. Hogy mi lenne az 

optimális, azt nem tudom. Illetve 

de: kisebb buszok, rövidebb kö-

vetési időkkel. Ezzel most semmi 

újat nem mondtam, hiszen évek 

óta ezt tervezi a város vezetése. 

Tudom én, hogy anyagilag 

messze nem éri meg három 

nyugdíjasért fenntartani a (most 

mondok valamit) 15 óra 50-es 

buszt, amin elférnének akár 

hatvanan is. De ha a problémát 

úgy oldják meg, hogy a járatot 

megszüntetik, vagy a mifelénk 

közlekedő busz mintájára „opti-

malizálják” a menetrendjét, még 

a meglévőknél is kevesebb utas 

lesz, és eszébe se jut majd senki-

nek, hogy autóról buszra váltson. 

Ha meg muszáj, akkor inkább 

megy rollerrel, vagy kölcsönöz 

elektromos autót (most már azt 

is lehet), illetve felül a biciklire. 

Vagy megy gyalog, mint én.

Tényleg, ha leszámítom 

az időfaktort, annyira jó volt 

gyalogolni. Olyan utcákban 

jártam, ahol még soha. Éreztem 

a virágillatot. Megcsodáltam a 

kerteket. Ez volt az autómentes 

lét pozitív hozadéka, meg az az 

elhatározás, amit azóta is tartok: 

hogy amikor tehetem, lerakom a 

kocsit, és gyalogolok. Nem, nem 

a buszozás helyett. Hanem a 

magam kedvéért. 

„Ti vagytok Érd kicsiben!”
Elkezdődött az első Érdi Közösségi Gyűlés szom-

baton az Érdi Vigadóban. Magyarországon eddig 

Budapest és Miskolc városa adott otthont közösségi 

gyűlésnek, most az érdiek mondhatnak véleményt.

  JEGYZET

Volánon vagy  
a volán mögött?

Ádám Katalin

MEGNEVEZÉS 2020. év 2021. év Index (%) Eltérés

Utasszám (ezer fő) 3476,9 3103,0 89,25% –373,90

Indított járatok száma (db) 23 800 25 065 105,32% 1265,00

Hasznos kilométer (ezer km) 137,1 145,9 106,42% 8,80

Fizető kilométer (ezer km) 120,4 125,5 104,24% 5,10

Fizető férőhely-kilométer (ezer km) 11 176,50 11 630,70 104,06% 454,20
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A tél végi, tavasz eleji rendkívül száraz 

időjárás nem kedvezett a parlagfű csírázá-

sának és fejlődésének. Aztán áprilisban a 

nagyobb mennyiségű csapadék hatására 

az ország számos pontján megindult a 

gyomnövények fejlődése. Májusban főleg 

a Dunántúlon lehullott helyi csapadék 

biztosított kedvező feltételeket a parlagfű 

csírázásához.

A parlagfű fejlettségi állapota változa-

tos képet mutat a Nébih körképe szerint: 

múlt hónap végén a parlagfüvek többsége 

2-20 centiméter magas, a legfejlettebb 

egyedek 10-18 levelesek, magasságuk 20-

40 centi. Generatív (azaz virágzó, termő) 

állapotban lévő növényt még nem találtak. 

A parlagfű legnagyobb mennyiség-

ben táblaszéleken, a kapásnövényekkel 

elvetett és még gyommentesítetlen 

táblákon, kiritkult táblarészeken, parlagon 

hagyott területeken, mezőgazdaságilag 

nem művelt területeken, utak szélén, 

árokpartokon, elhanyagolt zártkertekben 

fordul elő. No és persze lakott területen 

az árokparton, az útszélen, építkezések 

során megbolygatott telkeken.

A parlagfű irtása, kaszálása az ingatlan 

tulajdonosának, bérlőjének a feladata: aki 

nem akadályozza meg a parlagfű virág-

bimbójának kialakulását, és nem tartja 

fenn ezt az állapotot a vegetációs időszak 

végéig, törvényt sért. Pár évvel ezelőttig 

ez a kötelezettség csak július elsejétől 

állt fenn, 2019-ben azonban változott a 

törvény. Mivel a június 30-áig tartó türelmi 

időt eltörölték, a hivatal már nem köteles 

figyelmeztetni. Virágbimbós és virágzó 

fenológiai állapotú parlagfű esetében a 

hatóság közérdekű védekezést rendel el, 

aminek költsége a tulajdonost terheli. A 

védekezés elmulasztása esetén a közérde-

kű védekezés elrendelését növényvédelmi 

bírság kiszabása követi. 

A közérdekű védekezéssel kapcsolatos 

eljárás lefolytatására belterületen a jegy-

ző, külterületen a Pest Megyei Kormányhi-

vatal rendelkezik hatáskörrel. (A növény-

védelmi bírságot minden esetben a Pest 

Megyei Kormányhivatal szabja ki.) Virágzó 

parlagfű esetén a büntetés 15 ezer forint-

tól ötmillió forintig terjedhet (a parlagfű 

fejlettségétől, mennyiségétől függően), 

emellett a bérlőnek, tulajdonosnak ki kell 

fizetnie a kényszerkaszálás költségét is.

A Polgármesteri Hivatal Igazgatási és 

Hatósági Főosztályához minden évben 

érkeznek parlagfüves bejelentések. Ha 

külterületről, kis telkekről van szó, ezeket 

továbbítják az illetékes kormányhivatal-

nak, belterület esetén a jegyző jár el. Az 

Országos Parlagfű Bejelentő Rendszeren 

(https://pbr.nebih.gov.hu) is tehetünk be-

jelentést: ilyenkor közvetlenül az ellenőr-

zésre jogosult illetékes hatóságokhoz jut 

el a panaszunk. Az elmúlt évben – belterü-

letet illetően, közvetlenül a hivatalnál vagy 

az országos rendszeren keresztül - 41 beje-

lentés érkezett, ebből 5 esetben került sor 

közérdekű védekezés elrendelésére. Idén 

egy esetben érkezett jelzés – tudtuk meg 

dr. Barabás Emőkétől, a főosztály vezető-

jétől, aki elmondta azt is: Érden a parlagfű 

még nem virágzik, ezért közérdekű véde-

kezés elrendelésére nem került sor.

Ha nem a parlagfűvel, hanem a gyomok-

kal gyűlik meg a bajunk, szintén tehetünk 

bejelentést az Igazgatási és Hatósági 

Főosztálynál. Ilyen esetben a hivatal 

közigazgatási hatósági eljárás keretében 

kötelezi a tulajdonost, illetve használót 

arra, hogy szabadítsa meg a gyomoktól az 

ingatlant. Ha ennek határidőre nem tesz 

eleget, közigazgatási bírságot szabnak ki: 

összege magánszemély esetében 5000-től 

200 ezer forintig, jogi személy esetében 

egymillió forintig terjedhet. A bírság több 

alkalommal is kiszabható. Tavaly 180 beje-

lentés érkezett, idén mostanáig 72 darab.

Érdemes még szót ejteni a MÁV-terüle-

tekről is: a vasúti töltéseken nem is annyira 

a parlagfű, mint a gyom okoz gondot. Az 

önkormányzat rendszeresen monitorozza 

ezeket a területeket is, és ha szükséges, 

felszólítja a MÁV-ot a gyommentesítésre, 

vagy kényszerkaszálást rendel el. Tavaly ez 

utóbbira nem került sor. 

A parkokat, játszótereket az ÉKFI tartja 

rendben, ha parlagfüvet, gyomot észle-

lünk, náluk érdemes jelezni a problémát. 

Á. K.

A parlagfű kaszálása az ingat-

lan tulajdonosának, bérlőjének 

feladata: aki nem akadályozza 

meg a parlagfű virágbimbójá-

nak kialakulását, és nem tartja 

fenn ezt az állapotot a vegetá-

ciós időszak végéig, törvényt 

sért.

szakember elmondta, a cirádás 

éticsiga (Cornu aspersum) már 

a rendszerváltást követően 

megjelent Budapesten és környékén, és 

Érdről is 10 körüli előfordulási adata van 

a fajnak, ami valószínűsíti, hogy széles 

körben elterjedt már. Az első magyaror-

szági megjelenése még az 1970-es évek-

hez és Tihanyhoz köthető. Őshazája a 

Földközi-tenger vidéke, de látszik, hogy 

a hidegebb klímájú területeken is reme-

kül megél. Ezek a csigák picit sötétebbek 

az őshonos éticsigáknál (Helix pomatia), 

sőt vannak szinte fekete egyedeik is. 

Az invazív faj abban is eltér az éticsigá-

tól, hogy valamivel kisebb, és a csigaház 

nyílása a ház méretéhez képest nagyobb, 

valamint a házuk színe is más. „A színét 

nem egyszerű leírni, inkább cirmos színű, 

sárga és barna cirádás rajzolat látszik raj-

ta, így könnyedén megkülönböztethető 

az éti csigától.”

Amennyiben vetemény van a kertben, 

akkor az éticsigák konyhakerti kártevő-

nek számítanak, megesznek bizonyos 

növényeket. Általában a büdöskét és né-

hány más dísznövényt, illetve a tökféléket 

kóstolják meg, de például a paradicsomot 

és krumplit nem kedvelik. „Az éticsiga is 

okoz kárt, így azt nehéz megmondani, 

hogy a cirádás éticsiga nagyobb kárt 

okoz-e mint az őshonos éti csiga.” Azon 

túl, hogy megrágcsálnak bizonyos növé-

nyeket, nem túl kellemes a látvány, ahogy 

a járdán nyomot hagynak ezek az állatok, 

és azt sem szeretjük, amikor a fűben lép-

kedve reccsen a lábunk alatt a csigaház, 

és érezzük, ahogy rátaposunk az állatra, 

amely ráadásul el is pusztul ilyenkor.

Dr. Páll-Gergely Barna  szerint nem 

igazán tehetünk semmit annak érdeké-

ben, hogy távol tartsuk őket a kertünk-

től. Bármennyire is szeretnénk, nincs 

biztos recept arra vonatkozóan, hogyan 

tartsuk távol őket, nincs olyan növény, 

amit ha elültetünk, akkor nem jelennek 

meg a kertben. Ráadásul a szakember 

szerint, ha valami az egyik helyen beválik, 

egyáltalán nem biztos, hogy máshol is 

működni fog. „A fekete rigó és az énekes 

rigó szereti ezeket a csigákat, így ők vala-

mennyit elpusztítanak belőlük. Kövekhez 

vagy betonhoz csapkodják őket, így törik 

fel a csigaházakat. Az ilyen helyeket hív-

juk rigóüllőnek, ahol sok törött csigaház 

árulkodik a rigók munkájáról.”

Dr. Páll-Gergely Barna azt mondja, a 

csiga olyan állat, amit sokan nem szíve-

sen pusztítanak el, ezért összegyűjtik 

őket és elviszik valahova. De pont ezzel 

segítik elő az invazív faj terjedését. Az 

Agrártudományi Kutatóközpont Növény-

védelmi Intézetének munkatársa tehát 

nem javasolja, hogy áttelepítsük őket 

máshova, viszont össze lehet gyűjteni és 

egy régi fazékba leforrázni őket, így el le-

het pusztítani a kertben lévő egyedeket. 

Nincs törvényileg szabályozva ugyanis a 

nem védett csigák elpusztítása. Azonban 

óvatosnak kell lenni, mert az őshonos 

éticsiga és a kertekben gyakori kerti 

csiga védett állatok, így elpusztításuk 

törvénytelen. Az éticsiga védettségét az 

indokolta, hogy korábban kétezer tonnát 

exportáltunk belőle, és félő volt, hogy 

emiatt megritkul az állomány. Ma már ez 

csak néhány száz tonna évente, ami nem 

veszélyeztetni az éticsiga populációját.

Tudni kell azt is, hogy a cirádás éticsiga 

nagyon szapora, ha egy példány lerak 

100-150 tojást, akkor el lehet képzelni, 

hogy mennyire nehéz őket egy kertből 

kiirtani. Dr. Páll-Gergely kutatása az invazív 

fajok elterjedésének felmérésén túl arra is 

irányul, hogy egy-egy élőhelyen mekkora 

arányban él az éticsiga és a cirádás éticsi-

ga. Ezzel világossá válhat, hogy helyen-

ként kiszoríthatja-e az inváziós faj az ősho-

nos fajt. Ezért minden Érdről érkező adat 

segíti a munkáját, így aki találkozik Érden 

cirádás éticsigával, és van rá lehetősége, 

elküldheti neki e-mailen (pallgergely2@

gmail.com),  hogy merre látta ezt a fajt. 

Szabó Réka Nikoletta

Csigainvázióóó
A kertes házban élők Érden is gyakran találkozhatnak éticsigával, 

sőt egyre több helyen tűnik fel a valamivel sötétebb testű cirádás 

éticsiga is. Vajon tehetünk-e valamit annak érdekében, hogy távol 

tartsuk ezeket az élőlényeket a kertünktől? Dr. Páll-Gergely Barna 

zoológust, malakológust (puhatestűekkel foglalkozó tudós), az 

ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézeté-

nek tudományos főmunkatársát hívtuk segítségül. 

Aki nem irtja a parlagfüvet,  
bírságra számíthat
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Mit csinál napjainkban egy 

artista? Miben változott a 

szakma az elmúlt évtizedek-

hez képest?

Ma is ugyanazt csinálja, mint 

a régi időkben. Viszont ahogy 

a kor haladt előre, moderni-

zálódott a szakma is. Kicsit 

elment a színház felé, a Fővárosi 

Nagycirkuszban is olyan elő-

adás megy most, amiben nagy 

hangsúlyt fektetnek a látványra, 

ugyanakkor ott van mögötte 

egy nagyon erős produkció. A 

cirkuszt ugyanúgy szeretik a 

gyerekek, mint régen, de egyre 

jobban igénylik a felnőttek is az 

efféle szórakozást. És ami még 

nagyon fontos, napjainkban már 

sokkal kevesebb állat szerepel 

a produkciókban. Egyébként a 

klasszikus vándorcirkuszok is 

nagyon korszerűek lettek, igen 

erős műsort mutatnak be, fel 

kell venni a versenyt a többiek-

kel, és mindenhova minőségi 

produkció érkezik.

A közönség is változott? Má-

son nevetünk, máson szóra-

kozunk mint korábban?

Persze, 30 éve más volt vicces a 

közönségnek, éppen ezért pél-

dául a bohócok is fejlődtek, más 

irányba mentek el. Sokkal több 

zenét visznek bele, és sokszor 

keveredik a zsonglőrködéssel 

is a bohóc szerepkör, mert a 

közönség ugyanakkor igényli a 

tradicionális cirkuszt is.

Sokszor hallani a cirkuszosok-

tól, hogy már a felmenőik is 

ezzel keresték a kenyerüket. 

Te is egy mutatványos dinasz-

tiából származol?

Gyakorlatilag a cirkuszban nőt-

tem fel. Az apai üknagyanyám 

még hegedűművész volt, de on-

nantól már mindenki ezt a szak-

mát űzte. Anyukám szerelemből 

hagyta ott a korábbi életét, és ő 

is artista lett. Apukám oroszláni-

domár volt, gyakran léptek fel 

ezekkel az állatokkal, és nekem 

teljesen természetes volt, hogy 

ezt az utat választom. Bár apu 

többször megkérdezte tőlem, 

biztos vagyok-e abban, hogy 

ezt akarom, mert nem gond, ha 

én másfele indulnék. A szüleim 

mindenben támogattak, tudom, 

hogy szó nélkül elfogadták vol-

na, ha másképp döntök.

Hogyan alakult az életed, ami-

kor elkezdtél cseperedni?

Mindent kipróbálhattam már 

gyerekkoromban, minden este 

gyakoroltam levegőszámot, 

akrobatikát, és az állatok is ott 

voltak, szüleimnek köszönhe-

tően abba is belekóstolhattam. 

Amikor nagyobb lettem, beirat-

koztam az Artistaképző Intézet-

be, de emellett is nagyon sokat 

gyakoroltam önszorgalomból. 

Volt a barátnőmmel egy szá-

munk, amit a Fővárosi Nagycir-

kuszban mutattunk be először, 

és amire azért vagyok különösen 

büszke, mert később Porond 

Csillag-díjjal is jutalmazták ezt a 

produkciót. 

Hogyan jött a képbe a hu-

lahopp, amivel jelenleg is 

foglalkozol?

Lengyelországban láttam egy 

artista csapatot, a tagjai hula-

hoppoztak, és nagyon megtet-

szett. Nyolcéves koromban saját 

magamtól elkezdtem csinálni, 

és ez elkísért egész mostanáig. 

Jelenleg főként oktatással fog-

lalkozom, gyerekeknek tanítok 

hulahoppot, és velük járunk 

fellépésekre. Van, hogy egyedül 

lépek fel, van, hogy a gyere-

kekkel. Egyébként bármikor 

lehet hozzánk csatlakozni, mert 

remek kis mozgásforma, nem 

terheli az ízületeket, viszont 

nagyon jó kondíciót ad. Ráadá-

sul nem csak hulahoppozunk, 

hanem zsonglőrködünk is, és 

különböző akrobatikaelemeket 

tanulunk, nagyon szeretik a 

gyerekek. A cirkusz most kicsit 

háttérbe szorult.

Nincs emiatt benned hiány-

érzet?

Bejártam a világot, sok helyen 

voltam, nem lehet okom panasz-

ra. Persze, hiányzik a hangulata, 

így ha meghívnak, örömmel 

megyek egy-egy fellépésre, de 

már nem költözöm el a cirkusz-

szal. Aktív maradtam és van 

alkalmam fellépni, meglátjuk, 

mit hoz a jövő.

Van egy fiad. Ő hogyan viszo-

nyul a cirkuszhoz?

Ő most 9 és fél éves, neki a 

bohóc a mindene, és az álla-

tok. Nagyon szereti a cirkuszt, 

amikor kisebb volt, apuval 

fellépett a Fővárosi Nagycirkusz-

ban. Egyébként az Érdi VSE-ben 

focizik, nagyon szereti. Bár a 

hulahoppot elsajátította, mivel 

ő már nagyfiú, ezzel ő már nem 

lép fel, viszont úgy vesz részt a 

fellépéseken, hogy segít nekem, 

de belőle nem lesz artista.

Szabó Réka Nikoletta

Az artista, aki a cirkuszban nőtt fel
Az Érden élő Scheller Szilviának már a dédnagy-
szülei is cirkuszosok voltak, így számára egyértelmű 
volt, hogy ő is ezzel szeretne foglalkozni, noha édes-
apja többször megkérdezte tőle, egészen biztos-e 
ebben. A cirkusz most picit háttérbe szorult, jelenleg 
gyerekeket oktat hulahoppozni, és velük jár fellépni.

Az Érdi Lengyel–Magyar 

Kulturális Egyesület 2007 

óta szervez emléktúrá-

kat a 2. világháború alatti 

lengyel menekülttábo-

rok helyszíneire.  

Május 28–29-én a boglári hajdani 

lengyel iskolába látogattunk, 

koszorút helyeztünk el a Len-

gyel-Magyar Barátság Házánál 

levő emléktáblánál, valamint a 

Danuta Jakubiecre emlékeztető 

jelképes sírnál. (Tudjuk, hogy 

hamvainak egy része e temető-

ben van, de oda nem mentünk, 

csak a templomdombon levő 

jelképes sírhelyhez.) Varga Béla 

plébános sírhelyénél is tisztele-

tünket tettük, természetesen 

Teleki Pál szobránál is mécsest 

gyújtottunk. Megtekintettük 

a gazdag anyaggal rendelkező 

helytörténeti múzeumot, benne 

a lengyel anyaggal. Az eső elle-

nére megnéztük a román stílusú 

templomromot, a kék és vörös 

kápolnákat is. Kísérőink voltak a 

Balatonboglári Lengyel-Magyar 

Baráti Egyesület vezetői, Gárdos 

Zoltán és Pór Gábor. Köszönet 

nekik! (Sajnos Cséby Géza egyéb 

elfoglaltsága miatt nem tudott 

jelen lenni.)

Nagykanizsa felé vettük az 

utunkat az esős időben, ahol 

idegenvezető is várt bennünket. 

A Csengery úton két emlékmű is 

emlékeztet a kávégyári lengyel 

táborra, az egyiket csak az autó-

buszból néztük meg, a nemrég 

(2019-ben) felavatott, szűzanyát 

is ábrázoló, valamint fontos infor-

mációkat közlő, képekkel illuszt-

rált emlékműnél ünnepélyesen 

emlékeztünk. Beszédet mondott 

Bazsóné Megyes Klára elnök 

mellett Vikár Tibor, a szerveződő 

zalai lengyel–magyar baráti tár-

saság egyik vezetője. Elhangzott 

egy vers is Dózsa Lajos előadá-

sában. A Kanizsa Tv felvételt 

készített az ünnepségről. 

Bali Vera idegenvezetésével 

bejártuk a várost, mindenki 

csodálkozott, hogy mennyi szép 

hely van Kanizsán. Vacsorára zalai 

specialitásokat ettünk: göcseji 

gombalevest, krumpliprószát, 

dödöllét. 

A következő napi programunk 

Lendva bejárása volt. Minden 

nevezetességét (Makovecz-

tervezte kultúrház, Szent 

István-szobor, „könyvszobor”, 

a lendvai vár a Zala-György-szo-

bával, Vinárium) megnéztük, 

ezeknek nincs lengyel vonatko-

zása. A bántornyai templomnak 

viszont van, hiszen a román kori 

freskók Szent Lászlót ábrázol-

ják. Természetesen elhangzott 

a Boldogasszony anyánk c. dal, 

„idegenvezetőnk” legnagyobb 

örömére. Dr. Zágorec-Csuka Ju-

dit könyvtáros, költő meghatot-

tan hallgatta az éneket, ahogy 

mi is így hallgattuk őt egész nap. 

Fantasztikus az az elkötelezett-

ség, ahogy értelmiségiként a 

szülőföldjén maradt, és ahogy 

a verseiben és tanulmányaiban, 

prózájában is ez a hűség meg-

mutatkozik. Köszönet neki!

Összességében  – az esős idő 

ellenére – szép két napot zár-

tunk. Kötelességünknek érezzük 

a lengyel–magyar barátság em-

lékhelyeit fölkeresni, ezzel is ezt 

szolgáltuk. Ugyanakkor mindig 

akad olyan élményünk, amivel ezt 

a gondolatot kiegészítjük, jelen 

esetben Kanizsa és Lendva meg-

ismerésével. És még egy fontos 

gondolat: az emberi kapcsolatok 

építése, egymás segítése. 

A bogláriak szíves vezetése, az 

együtt ünneplés velük, a Vikár Ti-

borral közös megemlékezés, Bali 

Vera lelkes, humoros idegenveze-

tése, majd pedig Zágorec-Csuka 

Judittal való együttlét mind-mind 

olyan emlék, ami fölemel, jobb 

emberré tesz. És ne feledkezzünk 

meg arról sem, hogy az egyesület 

tagjainak empátiája, fegyelme-

zettsége, nyitottsága nélkül ez 

nem valósulhatott volna meg.

Bazsóné Megyes Klára

Emléktúra
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Milyen művészeti ágakban alkot?

Zeneszerző, képzőművész, író – ezekben 

vagyok papírforma szerint hivatásos. 

Huszonévesen, miután az ÉS szerzője 

voltam, írásaim jelentek meg egyéb folyó-

iratokban és antológiákban, bekerültem 

a Magyar irodalom évkönyvébe, tagja let-

tem a Művészeti Alapnak mint festő, és 

harmincéves koromra, mikor a fővárosból 

kiköltöztünk Érdre, már – mondhatjuk 

így – beérkezett művész voltam. Mégis 

az volt az érzésem, hogy addigra rossz 

irányt vett a történetem.  Ha ugyanis 

csinálok valamit, akkor azt nagyon szen-

vedélyesen, a végkimerülésig teszem,  

addig, amíg csak van benne anyag, de 

amikor kiszeretek belőle, akkor véglege-

sen és nagyon. Ez akkor a karrierépítésről 

szólt, aminek már nem volt sok köze a 

művészi hivatáshoz. Annak egyébként, 

hogy többféle művészeti ágban alkotok, 

megvannak a családi gyökerei. Édesapám 

hatalmas műveltség birtokában volt, 

és adekvát módon tudott olyan tudást 

átadni, ami nagyon keveseknek adatik 

meg. Édesanyám olasz származású, és 

bár különböző volt a hátterük, habitusuk, 

az olasz operán keresztül volt köztük 

egy erős kapcsolódás. Szellemi foganta-

tásomat egy, a születésem előtt kilenc 

évvel tartott eseményre teszem: anyu-

kám tizennégy évesen elment apukám 

koncertjére.

Mégsem zeneszerzőnek indult.

Gyerekkoromban mindenütt jelen volt a 

zene. Édesanyám az Ifjúsági Parkban dol-

gozott, ahol könnyűzenészek léptek fel. 

Édesapám egy szimfonikus zenekarban 

volt kürtös, három-négy évesen rend-

szeresen hallgattam őt, illetve otthon a 

hatalmas zenei gyűjteményét. Kedven-

cem a D-moll toccata és fúga volt, az 

első darab, amit megtanultam lejátszani 

nyolcévesen, legalábbis a toccata részét. 

Amikor apukám tanított zenélni, az E-dúr 

skálánál azt mondtam, hogy feladom, 

mert nem volt kedvem ezt  a „rengeteg” 

hangot mind megjegyezni. Azt felelte, 

sosem lesz belőlem zenész, mert nincs 

hozzá türelmem. Unszolásomra mégis 

elkezdte tanítani nekem Bach toccátáját, 

és közben megtanultam kottát olvasni.

Miért fordult mégis a képzőművészet 

felé?

Túlságosan is tiszteltem a zenét, úgy 

éreztem, nem tudnék olyat alkotni, mint 

például Bach. Az idealizmusom viszont 

azt mondatta velem, hogy ugyanakkor 

kevésbé jót nem érdemes csinálni. Ez volt 

a dilemmám. A többi művészeti ággal 

nem így voltam. A festészet is érdekelt, 

és nagyon jól rajzoltam. Egyszer Nemes 

Nagy Ágnes ellátogatott az iskolánkba, 

nekem pedig el kellett szavalnom és köz-

ben egy nagy csomagolópapírra lerajzol-

nom a Nyári rajz című versét. Azt mondta, 

szeretné hazavinni. Nagyon megijedtem, 

bólogattam, de közben az járt a fejem-

ben, mit fognak szólni a szüleim… Így 

indultam el a képzőművészet és az iroda-

lom felé. De itt is vallom: csak remekmű-

veket érdemes csinálni, a többi fölösleg. 

Az, hogy valaki közepesnél valamivel jobb 

vagy rosszabb, az édesmindegy. Ami a 

zeneszerzést illeti, ha tudatosan nem is, 

ösztöntevékenységként már jelen volt 

kamaszkoromtól: amikor az indulatok 

tomboltak bennem, leültem a hangsze-

remhez – volt egy kis harmóniumom –, 

és kijátszottam magamból. Nem kom-

ponálni akartam, csak óriási élmény volt 

átalakítani a formátlan érzéseket addig 

nem tapasztalt eufóriává. Ezt a metamor-

fózist és katarzist nagyon jó volt újra és 

újra átélni. Jelentős örömforrásom lett, 

de eszembe se jutott még,  hogy leírjam 

ezeket, csak a legfontosabbak maradtak 

meg. Ezeket sem műalkotásoknak szán-

tam, hanem érzelmi naplónak.

Az irodalom, a képzőművészet vagy a 

zene nyelvén tudja a legjobban kifejez-

ni magát?

Egyértelműen a zenében. Erre születtem, 

ez a hivatásom. Az írásban és a festészet-

ben vagy csak a siker utáni vágy, vagy 

valamiféle idealizmus hajtott. Sikereket 

ugyan értem el, de azt a kiteljesedett-

séget sosem, amit most a zenéimmel. 

Ebben ott a hitelesség mellett az a tudat, 

hogy olyasvalamit adok át másoknak, ami 

rezonál bennük, másrészt hogy szívesen 

játsszák, adják ki a műveimet.

Hogy látja, a mai világban mennyire 

népszerű a kortárs komolyzene?

Nem népszerű. Egy idősebb kollégám 

egyszer azt mondta: „koncertet lehet 

csinálni, de közönséget nem”. Vendég-

ként voltam egyszer egy reprezentatív 

koncerten, ahol a közönség hét emberből 

állt. Ebből négy szerző volt, a többiek a 

növendékeik. A disszonanciahajszolás 

korának vége, akik benne ragadtak, azok 

révén ez egyfajta zárványként, nem élő 

dologként működik tovább. Szerencsére 

nagyon sok olyan szerző is van, aki egyre 

bátrabban meri vállalni, hogy zenét ír. A 

közönség nélküli művészet egyre értel-

metlenebb.

Miben és mennyire más az ön által 

szerzett zene?

Amit írok, azt úgy hívom, hogy környe-

zetbarát kortárs zene. Nem csak nyom-

elemekben tartalmaz dallamokat. Vannak 

és voltak telt házas koncertjeim – többek 

közt a Nádor Teremben, ami ott hetven 

vagy még több embert jelent, és az egy 

nagyon jó közönség –, igaz, vannak saját 

törekvéseim is. Muszáj nem megalku-

vóan a saját utamat járnom. Sokaknak 

elmondtam: szakítani szeretnék az 

eddigi komolyzenei hagyományokkal az 

előadás terén, amire több szakmabeli 

úgy reagált, hogy amit én akarok, az a 

crossover felé mutat. Ez egyáltalán nincs 

így. Viszont nagyon sok olyan elem van a 

zenémben, ami a XIX. században kihalt, 

és ez nemcsak a dallamosságra értendő, 

hanem arra is, hogy nagyon idézőjelbe 

téve cirkuszi elemeket is tartalmaz. Azaz 

akik eljönnek a koncertjeimre, azok élő 

történettel találkoznak; azt gondolom, a 

zenész ne csak koncertet adjon, hanem 

műsort is. Van bennem annyi könnyed-

ség, hogy produkciót csináljak ahelyett, 

hogy a végletekig untatnám a nagyérde-

műt.

Egyházzenei műveket is alkot.

Keresztény hívő ember vagyok. Nem tu-

dom másképpen szemlélni a világot. Sem-

mi nincs, ami az Újszövetségnél tisztábban 

írná le, mi az ember feladata a földön. 

Teljes hittel, alázattal és szeretettel foga-

dom el azt a világot, amit a Teremtő adott 

nekünk. Az ember által alkotott konstruk-

ciókat nem tudom komolyan venni, ezek-

kel kapcsolatban mindig volt bennem egy 

kis anarchia. Vagy talán nem is kicsi. Bár 

zenei termésemnek az egyházzene csak 

nagyon kis része, igen fontosnak tartom, 

mert nem a mennyiség, hanem a megérin-

tettség számít. Ars Sacra Fesztiválokon 

gyakran hangzanak el műveim.

És mi a helyzet a klasszikus zeneszer-

zőkkel?

A zenei világban létezik egy hasonlat. 

Eszerint Bach a világegyetem, Mozart a 

mennyország, Beethoven a Föld – a maga 

tűzhányóival, szelíd ligeteivel –, és ezen a 

földgolyón Verdi egy hatalmas tölgyfa, a 

tövében pedig, mint egy kis virág, ott áll 

Chopin.

Bartókot hová helyezné?

Ő számomra rejtvény, az abszolút 

enigma. A zenében egyébként engem a 

szerző karaktere is érdekel, addig nem 

nyugszom, amíg meg nem fejtem, ki áll a 

művek mögött. Bartók viszont egyelőre 

megfejthetetlen figura. Csodálatos tehet-

ségű ember. Sokszor érzem azt, hogy el-

sősorban az indulatainak engedelmeske-

dik. A Kékszakállúban viszont ott vannak 

azok az emberi mélységek, amik alapján 

úgy gondolom, hogy Bartók erősen 

érzelmi lény, máskor viszont kifejezetten 

irodalminak, illusztratívnak, általában 

pedig talán példamutatóan fegyelmezett-

nek látom. A nagy főhajtás egyébként 

ott van bennem minden nagy zeneszerző 

iránt, a kortársak felé is. Nem feltétle-

nül a nagy nevek, hanem azok felé, akik 

nagyon jók. Egyébként a komolyzenészek 

között találtam meg azt a közeget, ahol 

a legjobban számíthatunk egymásra. 

Nekem megadatott az a szerencse, hogy 

olyan idősebb kollégákkal kerültem össze 

– az Alkotó Muzsikusok Társaságában 

elsősorban –, akik sok olyan szakmai 

alapot adtak nekem, ami korábban hiány-

zott. Ez egy összművészeti csoport: olyan 

zenetanárok és zeneszerzők a tagjai, akik 

festenek, prózát írnak. Tagja vagyok a 

Magyar Zeneszerzők Egyesületének és az 

Artisjus komolyzenei tagozatának is.

Mióta él Érden, és mennyire kötődik a 

városhoz?

1997 óta lakom itt, egy kertes házban. 

Nagyon jól érzem magam; mindig is sze-

rettem a csendet. Komoly gyűjteményem 

van csendekből. Az embernek világos és 

tiszta gondolatai támadnak, amikor a ter-

mészetben van. A helyi intézményekhez 

is kötődnek dolgaim: az első koncertem a 

művelődési házban volt, az első kórus-

művemet 2000 adventjén mutatta be a 

Gellért utcai templomban a Harmónia 

Vegyeskar. Állítottam ki képet a Városi 

Galériában. Régóta ismerem és tisztelem 

Somfai tanár urat, szimpatikus nekem a 

helyi alkotóközösség, és Czabai Balázs 

munkásságát is nagyra becsülöm. Úgy 

érzem, manapság a környezetvédelem 

méltatlanul kevés helyet tölt be a művé-

szetben, pedig nagyon fontos.

Mikor adott utoljára koncertet Érden?

Körülbelül húsz éve. Szívesen adnék 

megint, de eddig nem fért az időmbe. Ezt 

most nagyon jó hallani, ahogy kimond-

tam, így a pandémia után, amikor nem 

lehetett koncertezni, vagy csak online, 

esetleg élőben, úgy, hogy húsz főben 

maximálták a közönséget.

Mikor lép fel legközelebb?

Június 17-én, este hatkor, a budapesti 

Országos Idegennyelvű Könyvtárban 

tartunk egy koncertet az én kezdeménye-

zésemre Kortársak és klasszikusok címen 

négy kollégámmal: Baráz Yajima Alisával, 

Szendi Ágnessel, Baráz Ádámmal és 

Magala Ronnie-val. Saját kompozícióink 

mellett Bachot, Debussyt, Schubertet és 

Beethovent is játszunk. 

Ádám Katalin

„Csak remekműveket érdemes  
csinálni, a többi fölösleg”
Képzőművészként és íróként kezdte pályáját, de a zeneszerzés lett 
a hivatása. Műveit környezetbarát komolyzenének aposztrofálja, 
ami „cirkuszi elemeket” is tartalmaz. Mint vallja, az ember ne csak 
koncertet adjon, hanem műsort is. Az Érden élő Csepregi György 
zeneszerzővel beszélgettünk.
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Az érdi együttes veretlenül nyer-

te meg az alapszakaszt, még csak 

döntetlent sem játszottak és a 

negyed- és elődöntőben is kettős 

győzelemmel ejtette ki ellenfeleit 

a Balázs Tibor és Narancsik Imre 

által vezetett együttes. 

A döntőben végül hétmétere-

sekkel 28:27 arányú győzelmet 

arattak. Az ÉrdFm 101. 3 Play-off 

című műsorában két fiatal játé-

kos, Tóth Bence irányító, szélső 

és Érdi Zalán kapus értékelte a 

szezont. 

A mérkőzés kapcsán a fiúk 

elmondták, hogy az első félidőt 

nem kezdték jól, hat góllal is 

ment az ellenfél, de ezt sikerült 

4-re faragni a szünetre.  

A második félidőben már 

jobban ment a játék, és sikerült 

egyenlíteni, sőt a vezetést is 

átvették, de végül 23:23 lett a 

rendes játékidő, ezt követte 

aztán a hetes párbaj. 

„Fantasztikus volt, így utólag 

is, amikor eszembe jut, még min-

dig borsódzik a hátam – fogalma-

zott Bence. Ültünk a kispadon, 

fogtuk egymás kezét az utolsó 

percekben, és amikor Roli kivéd-

te az utolsó hetest, amivel meg-

nyertük a döntőt, az euforikus 

érzés volt, együtt berontunk a 

pályára, még mindig nem tudtam 

ezt az egészet felfogni.” 

A fiúk szerint a siker kulcsa 

volt az is, hogy nagyon jó a 

csapategység, remekül kijönnek 

egymással a csapattagok, sosem 

piszkálják egymást. Tisztelik a 

tapasztaltabbakat, felnéznek 

rájuk, mert mindig segítő szán-

dékkal fordulnak feléjük. Eleinte 

izgultak, amikor a felnőttek közé 

kerültek, de a tapasztaltabb játé-

kosok mindig támogatták őket, 

és rengeteget tanultak tőlük.

Bence elmondta, nem titok, 

hogy még magasabb szintekre 

szeretnének eljutni, és szerinte 

nagyon jó irányba halad az után-

pótlásképzés. Biztos abban, hogy 

sokkal nagyobb kedvvel jönnek 

ide a fiatalok játszani, ha látják, 

hova lehet fejlődni. A csapat 

tehát a 2022/23-as szezonban a 

megyei I. osztályban folytatja.

Sz. R. N.

A megyei I. osztályban 
folytatják

A Kőrösi KDSE férfi kézilabda csapata feljutott a 

Pest megyei első osztályba, miután szoros mérkő-

zésen, hétméteresekkel 28–27-re legyőzte a május 

28-án, az Üllőn rendezett bajnoki döntőn a Ceglédi 

KKSE II-Abonyt. 

A Pest megyei háromnegyed pályás női labdarúgó-bajnokság utolsó 

fordulójában 4-0-s sikert aratott az Érdi VSE a Pátyi SE felett. Molnár 

László hazai pályán szerepelt alakulatából Szekér Anita mesterhár-

mast ért el, de Tollár Emese is betalált a vendégek kapujába.

Az Érdi VSE női gárdája kilenc mérkőzésen elért kilenc győzelemmel, 

huszonhét ponttal zárt az alsóház C csoportjának élén.

erdmost.hu

Jakab Dániel június 03-05. között 

nemzetközi versenyen vett részt 

Kolozsváron a serdülő kötöttfo-

gású válogatott keret tagjaként, 

ahol 19 ország versenyzői mérték 

össze erejüket. A 75 kilogrammo-

sok között induló érdi versenyző 

első mérkőzésén 12-8-ra veresé-

get szenvedett Georgia ver-

senyzőjétől, de ezután szlovák 

riválisát technikai tussal 10-2-re, 

majd az olaszt szintén technikai 

tussal 8-0-ra legyőzte. 

A körmérkőzések után a döntő-

ben újra egy georgiaival került 

szemben, ahol sajnos alulmaradt, 

így végül a dobogó harmadik 

fokára állhatott fel. 

A bronzéremnek köszönhe-

tően eldőlt, hogy Dani képviseli 

hazánkat a július 16-19. között 

megrendezésre kerülő korosz-

tályos Európa-bajnokságon 

Zágrábban. Így Dénes Mercédesz 

és Végh Richárd mellett ő az Érdi 

Spartacus harmadik birkózója, 

aki az év hátralévő részében vi-

lágversenyen magyar színekben 

szőnyegre léphet.

erdmost.hu

Győzelemmel  
zárta az Érdi VSE  
a női bajnokságot

A vendég szentendreiek ígéretes 

előjelekkel várták a mérkőzést, 

hiszen az idényben eddig négy 

győzelmet és egy vereséget 

könyveltek el, míg a házigazda 

Angels 3–3-as mérleggel állt 

egy hellyel mögöttük, a tabella 

harmadik helyén.

A mérkőzést viszont a Szent-

endre kezdte jobban és fegyel-

mezett védekezésének, illetve 

kitűnő ütőjátékának köszön-

hetően már 10-2-re is vezetett. 

Ekkor viszont Matolcsi Bálint 

egy szédületes grand slam 

ütéssel ismét szorossá tette 

a találkozót, hiszen a hazaiak 

10–6-ra zárkóztak, de a hajrára 

elfáradtak, és már nem tudták 

tartani a lépést a Sleepwalkersz-

szel, amely végül több mint 

három és fél órás küzdelemben 

győzött 18–8-ra.

erdmost.hu

Hiába Matolcsi  
Bálint szédületes 
grand slamje
Hetedik mérkőzését játszotta a 2022-es idényben az 

Érd Angels NB II-es felnőtt baseballcsapata, amely 

hullámzó küzdelemben szenvedett 18–8-as veresé-

get hazai pályán a Szentendre Sleepwalkerstől.
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Romániában
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Az Érd-EL Sportegyesület játé-

kosai ismét szépen szerepeltek. 

Szombaton az egyéni Nemzeti 

Bajnokság 4. fordulójában a 

nőknél ismét Sorger Antónia 

jutott a legtovább, aki magabiz-

tos győzelem után maradt alul 

Erdei Nórával szemben. A Gré-

ták, Tekauer és Veress is nagyot 

küzdöttek. 

A férfiaknál 3 játékos is a táb-

ladöntőben maradt alul: Kulich 

„Biagio” Balázs, Bezzeg Nándor 

és Tekauer „the Teka” Norbert.

Vasárnap a Csapat Magyar 

Kupát rendezték meg, ahol az 

egyesület 3 csapata állt táblák 

elé, és két játékosuk, Tekauer 

„the Teka” Norbert és Bezzeg 

Nándor vendégként léptek 

színpadra a 365 Days csapa-

tában. 3 csapat a csoportkör 

során elvérzett, de kevesen 

múlt a továbbjutás. A 365 Days 

csapata viszont egészen a 

döntőig menetelt, amit meg is 

nyert, így két érdi játékos is csa-

pat Magyar Kupa-győztesnek 

mondhatja magát.

erdmost.hu

Két érdi játékos lett 
csapatban kupagyőztes
Ismét szép számú mezőny gyűlt össze az Érd Aréná-

ban az érdi darts hétvégén, ahol most amatőrök és a 

szabadidőkárytások is megméretették magukat.

Tisztelt Közgyűlés!

2019. október 14-től új-
ból az Érd Megyei jogú 
Város Közgyűlésének 
tagja, az önkormányzat 
képviselője vagyok  
Fidesz–KDNP jelöltje-
ként. 

A választott képviselői 
státusz magába foglal-
ja, hogy a Közgyűlés 
Pénzügyi Bizottságának 
elnökeként, valamint 

a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 
tagjaként szolgálom Érd közösségét. 

1990-től már hetedik cikluson keresztül szolgá-
lom a város lakóit, ebből 13 éven át Érd Megyei 
Jogú város polgármestereként képviseltem az ér-
dieket. Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke, 2021-
ben összesen 7 bizottsági ülést hívtam össze, 
ebből 6 rendes, 1 pedig rendkívüli ülés volt. 

Ezeken az üléseken, a meghívók tanúsága sze-
rint, 59 napirendet tárgyaltunk meg a Pénzügyi 
Bizottságban. Ezek a napirendek tartalmazták a 
város és intézményei költségvetését, üzleti terve-
it, illetve stratégiai elképzeléseit. 

Személy szerint én és Fidesz–KDNP-s képviselő-
társaim mindent megtettünk azért a Pénzügyi Bi-
zottságon, hogy Érd fejlődése ne torpanjon meg, 
költségvetési helyzete, az építkezés üteme, s a 
beruházások száma ne csökkenjen drasztikusan. 
Kifejezett szándékom és kitűzött céljaim ellenére, 
a közbeszerzések terén elkövetett szabálytalan-
ságokat, személyi kinevezéseknél a pályázatok 
elkerülését, a felesleges pénzkidobást, a kézilab-
dacsapat további tönkretételét, és még sok-sok, 
a józan paraszti észnek szögesen ellentmondó 
dolgot, nem tudtam megakadályozni. A törvé-
nyesség betartásának felelőssége a mindenkori 
többség felelőssége. Javaslatainkat a baloldali 
szivárványos koalíció rendre leszavazta, azok 
Közgyűlésre kerülését megakadályozta.

A fentiek lényegében a 2020. év beszámolójának 
az aktualizált változata, hiszen 2021-ben semmi 
nem változott, semmi új nem történt. Mintha a 
2019. év őszi önkormányzati választások balol-
dali megnyerése – egy gonosz 13. javasasszony 
orsója általi Csipkerózsika-álmot bocsátott volna 

Érd addig dinamikusa fejlődő városára. És az 
ébredést a Covid–19 járvány nem segítette.

A 2021. év hasonlóan 2020-hoz konfliktusokkal 
teli év volt. A költségvetés elfogadása a részemről 
elmaradt, hiszen a 2020. évi bizalom, hogy esetleg 
jót akarnak a baloldaliak a Csőzik vezette többség 
önkormányzati tevékenységét tapasztalva, szerte 
foszlott. 

Nem feledkezhetem meg a járványról, s ahhoz 
kapcsolódóan Csőzik egyértelmű személyes 
csődjéről 2021-ben is. Hiába nyújtottuk be – meg-
ismételve az előző  – a lakókat, az intézménye-
inket, a vállalkozókat segítő javaslatainkat újból. 
Csőzik László városvezető semmibe vette az 
adócsökkentő javaslatokat, a szociálisan érzékeny 
indítványokat. Az itt élőkkel Csőzik nem törődik. 
Csőzik számára évek óta Érd a legérdektelenebb. 
Csőzik az elmúlt két esztendőben csak felesége 
dr. Bősz választási kampányával foglalkozik.

A Pénzügyi Bizottság vezetésén túl, mint azt a 
beszámoló elején említettem, tagja vagyok a 
Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottságnak. 
Ennek a bizottságnak is egy kivételével minden 
ülésén részt vettem. Jellemző, hogy míg tavaly 
az önálló LMBTQ-ellenes indítványomat Csőzik 
polgármester jogsértő módon kicenzúrázta, az 
idén már ugyanaz az ember védelmébe vette a 
pedofilgyanús durva meztelenkedést is.

Természetesen az érdi közösséggel nemcsak a 
Közgyűlésben igyekszem a kapcsolatot tartani, 
erősíteni, de a közösségi oldalamon is mindenki 
számára elérhető vagyok, s minden héten pénte-
ken online nyilvános sajtótájékoztatót tartok. 

A 15. éve nyilvános mobilon: 06 30 579 4494; 
e-mailen: t.meszaros.andras@erd.hu, valamint 
személyesen is nap mint nap keresnek az érdiek.

Meg kell ismételnem a 2020-ban megfogalmazott 
véleményemet: Utak, közvilágítás, buszközleke-
dés, iskola, óvoda, vízelvezetés… Mi van a város 
építésével? Mint mindig, ezek a fő kérdések 
2021-ben is. 

A fenti problémák megoldására (utak, közvilágítás, 
buszközlekedés, iskola, óvoda, vízelvezetés) csak 
a baloldali többség rémuralmának, ámokfutásának 
befejeztével kerülhet sor. Ehhez pedig az itt élő 
polgárok támogatására, Fidesz-szavazatára van 
szükség. 2022-ben csakúgy, mint 2024 őszén.

T. Mészáros András

BESZÁMOLNAK AZ ÉRDI KÉPVISELŐK
Az érdi képviselők 2021-ben sem tétlenkedtek. Hogy egészen pontosan ki mit tett le 
tavaly a közös asztalra, arról a törvény szerint részletes beszámolót kellett benyújta-
niuk a Közgyűlésnek, melyet lapunkban is közzé adunk. A sort T. Mészáros András 
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS) folytatja.

Szociális Gondozó Központ - Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET

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, bekerü-
lésük okának megszüntetése érdekében, 
személyre szabott bánásmód alkalmazása 

mellett. 
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2022. június 30. 

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

A hirdetés részleteit a QR-kód leol-
vasásával érheti el, vagy megtalál-
ja a www.erd.hu  
oldalon. 
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Jogi Főosztály
Közbeszerzési Osztály

KÖZBESZERZÉSI REFERENS
munkakör betöltésére. 

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

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

ellátandó feladatkörök: 

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

nek ellenőrzése. A közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumának 
közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése. Érd MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszerzési eljárásainak, 
szerződéseinek előkészítése, az eljárások lefolytatását végző szaktanácsadók, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértelmet képviselők által készített dokumentumok közbeszerzési szempontú ellenőrzése. Kapcsolattartás Közbeszer-
zési Hatósággal, közbeszerzéseket ellenőrző és pályázati szervekkel.

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

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. tör-
vény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

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

társadalomtudományi, mérnök, közszolgálati 
szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közbeszerzési szakjogász vagy közbeszerzési 

szakmenedzser vagy közbeszerzési szakközgaz-
dász végzettség, 

• OKJ-s közbeszerzési referensi képesítés,
• közigazgatásban, közbeszerzés területen szerzett 

gyakorlat.
Elvárt kompetenciák: 

• Rendszerezett problémamegoldási képesség, 
• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 

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

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

szerinti szakmai önéletrajz 
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű 

másolata 
• Motivációs levél
• A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség vállalására vonatkozóan
• Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn.

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. július 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 05.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. június 12.
Érdi Újság – 

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. június 12.

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

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. 
Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 14/ERD-1130-40/2022. feltüntetni szíveskedjen.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Személyzeti Osztály

SZEMÉLYZETI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

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

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök:  

1. sz. melléklet 23. pont 

Ellátandó feladatok:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, munkavállalóinak alkalmazásával kapcsolatos személyzeti feladatok teljes körű 
végrehajtása. A Jegyző által meghatározott munkafeladatok ellátása a Személyzeti Osztály vezetőjével együttműködve.

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

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

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

gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettu-
dományi, társadalomtudományi, hittudományi, 
szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, 
humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és 
társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés.

• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• KIRA program ismerete
• Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldás, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, 

felelősségtudat, terhelhetőség, 

• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
• Számítástechnikai alapismeretek (Word, Excel, 

stb.)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

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

• iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű 
másolata 

• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn.

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. június 27.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. június 06.
Érdi Újság

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. június 06.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 14/ERD-1130-38/2022. feltüntetni szíveskedjen.
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APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS

LAKOSSÁGI ÖSSZEÍRÓI ÁLLÁSLEHE-

TŐSÉG, állandó munka Érden.  

További információk és feltételek: 

+36/30 617 9822 (154/2022)

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT, 

tetőkészítéshez magas kereseti lehe-

tőséggel  felveszek. Tel.: 30/563-5544

 17/2022)

ALBÉRLET

ÉRDLIGETEN HÁZ ALSÓ SZINTJE 

KIADÓ külön bejárattal, munkásbrigá-

doknak is. 150.000 Ft/hó, plusz rezsi.  

Tel: 06/50 1321 363    (144/2021)

ÉRDEN EGYSZOBA ÖSSZKONFOR-

TOS lakás egy vagy két fő részére 

kiadó. Tel.: 09/20 268 1019 (143/2022)

SZOLGÁLTATÁS

TETŐDOKTOR. RÉGI HAJLOTT 

TETŐK JAVÍTÁSA, CSERÉJE, beázás 

elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új 

tető cserepezése, kisebb javítások, 

SOS munkák is.  

Tel.: 30/622-5805, 20/492-4619 (153/2022)

LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 

ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítást 

bontás nélkül is, lapostető szigete-

lését, kerítés építést és mindenfajta 

kisebb javításokat. Tel.: 70/5882701

 (119/2022)

ÁCSMUNKÁT, TETŐKÉSZÍTÉST, 

ZSINDELYEZÉST, tetőfedést, javítást, 

felújítást, tetőtér beépítést, előtető-ga-

rázs készítést vállalok kimagasló minő-

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

EGÉSZÍTSE KI ANYAGI JÖVEDEL-

MÉT. Gábor Eszmeralda Eltartási vagy 

Életjáradéki szerződést kötne, igény 

esetén gondozását is vállalná.  

Telefon: 06/30 898 5720  (131/2022

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)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

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

EGYÉB

ÉRDRE, A SPORTCSARNOK KÖZE-

LÉBE keresek valakit kerti kisegítő 

munkára (kapálás, gyomlálás) havi 1-2 

alkalomra. Tel.: 06/30 9705 987 (155/2022)

ELTARTÁSI ILLETVE ÉLETJÁRADÉKI 

SZERZŐDÉST KÖTNÉK idős személy-

lyel.Tel.: 06/20 932 0983 (147/2022)

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)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (

2
/2

0
2

2
)

(
1
9

/2
0

2
2

)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

A Betegápoló Irgalmasrend 
Szent József Otthon felvételt hirdet 

az alábbi munkakörbe: 

ÁPOLÓ, SZOCIÁLIS GONDOZÓ 
SZAKÁCS ÉS TAKARÍTÓ 

Bérezés megegyezés szerint, plusz 
egyéb juttatások. Jelentkezni 

a hidegh@index.hu email címen lehet. 

Tel: 06 23 365 627

(
1
2
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Szociális Gondozó Központ - Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ /Nappali Melegedő

SEGÍTŐ 
munkakör betöltésére. 

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: siri-

usalapitvany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt pedig 

megtalálja a www.siriusalapit-

vany.hu weboldalon. 

Sirius Állat- és Természet-

védelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám:  10403136-

49534949-49521015

Vilmos

Barátságos, kistestű, 2 év körüli ivartalaní-

tott kan kutyus, szeretetéhes, mozgékony, 

általában békés természetű. Kinti-benti 

kedvenc szeretne lenni.

Vali

Kis-közepes termetű, 1-2 év közötti, vidám, 

kedves, ragaszkodó természetű, ivartalanított 

szuka kutyus. Kerítést tud mászni, ezért csak 

lakásban tartásra ajánljuk.
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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.

Június 20. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND
 – 272 HOLLÓ ISTVÁN festőművész 

TÁJKÉPEK
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 355. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Turnébusz TV – Kijube együttes
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   
21:15 Partizán tv – Claudia: Szeretem, ha 

nőnek néznek és utánam fütyülnek az 
utcán

l22:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
23:00 Párbeszéd
00:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Június 21. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
8:45 Turnébusz TV 
 – Kijube együttes
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Mozgás - Fitnesz percek
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Párbeszéd
12:55 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 -ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Kézilabda
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
22:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:35 Film - Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Június 22. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Kijube együttes
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 
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:50 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
17:20 Negyedik negyed, 
 Fodor János beszélgetős műsora, 
 Keleti Éva (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, 
 Rr: Takács Edina, Surányi Ádám
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:05 Partizán Tv
 – A Fidesz és a határon túli magyarok - 

mennyit ér és miért annyi a 95%?
22:45 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport
 0:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Június 23. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 - 272 HOLLÓ ISTVÁN festőművész 

TÁJKÉPEK
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz TV 
 – Kijube együttes
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 
 - Kijube együttes
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Turnébusz 
 – Kijube együttes
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff 
 - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Kézilabda 2021-2022. Női NB I 
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

Június 24. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet  
 153 SZABÓ ADRIENN ELVESZVE A 

KÜZDELEMBEN fotókiállítása
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 
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, 
 Keleti Éva (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 
 – „A területi egységünk nem lehet 
 a kompromisszum tárgya” 
21:20 Film - Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm, r.: Surányi András 
23:05 Érdi történetek
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Június 25. 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 
 153 SZABÓ ADRIENN ELVESZVE 
 A KÜZDELEMBEN fotókiállítása
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  
  – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35  Film – Nekem már egy hét 
 után honvágyam van..(2018), 
 portréfilm, R.: Babiczky László
21:50 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András
00:00 7 nap

Június 26. 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  
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 

beszélgetős műsora, Keleti Éva (ism)
15:45 Kézilabda  2021-2022. Női NB I   
18:00 7 nap
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese  
  – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:30 Playoff - sportmagazin
20:35  Film - A kajakozásban nőttem 

fel (2019)
21:30 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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A Parkvárosi Közösségi Házban minden csü-

törtökön 16-18 óráig 2 órás ingyenes előadás 

gyakorlási lehetőséggel a számítógép és az 

internet helyes használatáról.

Június 15-én, szerdán 17. 30-kor a Rajzszög 

Kreatív Terápiás Művészeti Műhely év végi 

kiállítására kerül sor.

Június közepétől a Csuka Zoltán Városi Könyv-

tár Felnőttkönyvtárában tematikus könyvvá-

logatás: Kocka június, kiemelés a Budapest 

Comic Con jegyében.

Egész júniusban a Felnőttkönyvtár: Ablakos 

versek. A „Posztolj egy verset” akció sikere 

után májusban tavaszi versekkel, júniustól 

egész nyáron át nyári versekkel várják a 

látogatókat.

Egész júniusban a Gyermekkönyvtárban: Nyári 

olvasási kihívás lesz, részleteket könyvtár 

honlapján.

A június 5-én nyílt „Alkotó oktatók” című kiállí-

tás továbbra is megtekinthető a Szepes Gyu-

la Művelődési Központ Kamaratermében.

IDŐSÜGYI PROGRAMOK:

A Szepes Gyula Művelődési Központ „Idősen, 

aktívan Érden” ingyenes idősügyi programso-

rozata az alábbi eseményekkel várja az érdi 

65 év felettieket:

3-1-2 meridiántorna

Június 14. (kedd) 8.00 – Parkvárosi Közösségi 

Ház (Gépész utca 14.)

Június 14. (kedd) 9.00 – Szepes Gyula Művelő-

dési Központ (Alsó utca 9.)

Június 15. (szerda) 9.00 – Szepes Gyula Műve-

lődési Központ (Alsó utca 9.)

Június 17. (péntek) 14.00 – Parkvárosi Közössé-

gi Ház (Gépész utca 14.)

Senior gerincjóga

A torna célja a test egészségének helyreállítá-

sa, annak megőrzése, elsősorban a tartóizmok 

megerősítésével. Könnyű, ülő vagy álló hely-

zetben végzett gyakorlatokból, relaxációból 

és légzőgyakorlatokból áll, melyet idősek is 

biztonsággal végezhetnek.

Június 15. (szerda) 10.00 – Szociális Gondozó 

Központ (Topoly utca 2.)

Június 16. (csütörtök) 10.00 - Szepes Gyula 

Művelődési Központ (Alsó utca 9.)

Minden idősügyi program 

ingyenesen látogatható!

PROGRAMAJÁNLÓ
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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 el-
ismerését 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 Polgá-
rok Háza Ügyfélszolgálatán van lehetőség.

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

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. 

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. 

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET

ANGOL, FIZIKA, MATEMATIKA,  
TANÍTÓ, FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS 

VÉGZETTSÉGŰ
teljes munkaidős, határozatlan idejű munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye:
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. tör-

vény rendelkezései az irányadók. 
                        

Pályázati feltételek:
• szakirányú végzettség 
• büntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi 
bizonyítvány, 

• végzettséget igazoló okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska intézményvezető nyújt, a 
06/23/365-140 -os telefonszámon, vagy a pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu e-mail címen.  

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu  e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 5. 

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓI
munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. 

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. tör-

vény rendelkezései az irányadók. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

– minimum 8 általános iskolai végzettség
– magyar állampolgárság

– büntetlen előélet

A pályázat benyújtásának feltételei: önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, 
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska intézményvezető nyújt, 
a 06/23/365-140 -es telefonszám 101-es mellékén, vagy a pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu  e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 25. 

Érdi Szivárvány Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A S alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET:
Érdi Szivárvány Óvoda

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére,

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

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Tárnoki út 58-62.
Pest megye, 2030 Érd, Favágó utca 63.

Pest megye, 2030 Érd, Erkel utca 4.
Pest megye, 2030 Érdž Gárdonyi Géza utca 1/b.

Pest megye. 2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.
Pest megye, 2030 Érd, Gyula utca 33-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása. 3-7 éves gyermekek nevelése, fejlesztése Nagyfokú gyermekszeretet, 

elkötelezettség. Együttműködő pedagógiai kapcsolattartás szülőkkel, kollégákkal.

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

1992 évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók*

Pályázati feltételek:
  Főiskola, óvodapedagógus,   három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

végzettséget igazoló okiratok másolata, fényképes önéletrajz
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:   Főiskola. óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:
  Óvodapedagógusi feladatok ellátása. 3-7 éves gyermekek nevelése  fejlesztése Nagyfokú gyermekszeretet,

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze Beáta nyújt, a +3623372506 -os telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:
  Postai úton, a pályázatnak a Érdi Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 224/2022/1 valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus&

  Elektronikus úton Vincze Beáta részére a szivarvany@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Intézményvezetői döntés

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

 
Érdi Újság 2022 június 

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
  

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

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

VÁROSRENDÉSZETI  
MUNKATÁRS 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

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

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 30. pont 

Ellátandó feladatok:
• a közterületek jogszerű használatának, a közte-

rületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői 
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerű-
ségének ellenőrzése;

• a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó 
jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, 
illetve szankcionálása;

• közreműködés a közterület, az épített és a termé-
szeti környezet védelmében;

• közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési 
feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a 
közrend védelmében;

• közreműködés az önkormányzati vagyon védel-
mében;

• közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogsza-
bályok végrehajtásának ellenőrzésében;

• közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti 
feladatok ellátásában;

• a mozgásában korlátozott személy parkolási iga-
zolvány jogszerű használatának és birtoklásának 
az ellenőrzése;

•  helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdoná-
ban álló közforgalom elől el nem zárt magán-
utakon, valamint tereken, parkokban és egyéb 
közterületen a közúti járművel történő várako-
zási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) 
biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték 
megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradá-
sa esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása.- 
városi- és sport rendezvényekhez, ünnepségekhez, 
megemlékezésekhez, állami ünnepekhez köthető 
városrendészeti feladatok ellátása,

• részvétel a hivatali társszervek, társhatóságok 
hatósági ellenőrzési tevékenységében történő 
együttműködési feladatokba,

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

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

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. tör-
vény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

 
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
•  Cselekvőképesség,
•  Büntetlen előélet,
•  Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középis-

kolai végzettség; vagy középiskolai végzettség 
és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

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

• Közigazgatásban, közterület-felügyelői munkakör-
ben eltöltött gyakorlat 

Elvárt kompetenciák: 
•  Rendszerezett problémamegoldás, 
• Objektivitás, 
•  Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
•  Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, 

felelősségtudat, terhelhetőség, 

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

szerinti szakmai önéletrajz 
•  iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű 

másolata 
•  motivációs levél
•  pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn.

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. július 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 25.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. június 11.
 Érdi Újság

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. június 11.

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

Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók. 
Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 14/ERD-1130-39/2022. feltüntetni szíveskedjen.
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A polgármester fogadóórája

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ

Minden hónap első keddjén 

a Polgármesteri Hivatalban 15–17 óráig.

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

Az országgyűlési képviselő fogadóórája

DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)

Tel: 06-30-396-5673

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

Minden hónap első csütörtökén 

17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája

A képviselők fogadóórája

SZŰCS GÁBOR

Minden hétfőn 16–18 óráig.

Előzetes bejelentkezés

a 06-23-522-313-as 

telefonszámon.

TETLÁK ÖRS

Minden hétfőn 16–18 óráig.

Előzetes bejelentkezés

a 06-23-522-313-as 

telefonszámon.

 8. vk. ANDRASEK MÓNIKA

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-477-5118

E-mail: andrasek.monika@erd.hu

Hétfőtől péntekig telefonon vagy e-mailen

egyeztetett időpontban és helyszínen

A diákpolgármester fogadóórája

CSÁK BÁLINT,

Ifjúsági Önkormányzat

E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu

Előzetes egyeztetés alapján.

 1. vk. ANTUNOVITS ANTAL

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-259-2555

E-mail: antunovits@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 2. vk. SIMÓ KÁROLY

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-564-4276

E-mail: simo.karoly@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 9. vk. DR. ASZTALOS ÉVA

(FÜGGETLEN)

Tel: 06-70-312-7184

E-mail: drasztaloseva@gmail.com

Minden hónap első 

és harmadik szerdáján 17–19 óráig.

 3. vk. LENGYEL PÉTER

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-479-3845

E-mail: lengyel.peter@erd.hu

Minden hónap első és harmadik hétfőjén

17–19 óra közt telefonon vagy e-mailen

történő egyeztetés szerint.

 4. vk. BALLA IMRE

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-479-3865

E-mail: balla.imre@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 5. vk. GREGUS LÁSZLÓ

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-389-8341

E-mail: gregus.laszlo@erd.hu

Minden hétfő 15–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 6. vk. SZŰCS GÁBOR

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-36-21-359

E-mail: szucs.gabor@erd.hu

Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 7. vk. TETLÁK ÖRS

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-23-522-313

E-mail: tetlak.ors@erd.hu

Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 TEKAUER NORBERT (V.É.D.)

Tel: 06-20-914-4037

E-mail: tekauer.norbert@gmail.com

Telefonon történő

egyeztetés szerint.

 10. vk. CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-986-8808

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

Telefonos, e-mailes egyeztetés  

szerint mindennap.

 11. vk. CSÉPÁN ISTVÁN

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-971-8151

E-mail: csepanistvan@gmail.com

Telefonos egyeztetés alapján.

 12. vk. GÁL ALEX (SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-251-1650

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

Előzetes egyeztetés alapján

hétfőtől péntekig.

 DR. BÁCS ISTVÁN

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-30-579-4602

E-mail: bacs.istvan@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 DEMJÉN ATTILA 

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-569-9243

E-mail: attila.demjen@gmail.com

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 FÜLÖP SÁNDORNÉ

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-513-7218

E-mail: fulop.sandorne@erdifidesz.hu

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 T. MÉSZÁROS ANDRÁS

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-30-579-4494

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

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

HIVATALOK

 POLGÁRMESTERI 

HIVATAL

2030 Érd, Alsó u. 1–3.

Központi telefon: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

E-mail: onkormanyzat@erd.hu;

Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30,

szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30

www.erd.hu

 ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL

2030 Érd, Budai út 7/b.

Telefon: 06-23-504-100

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

 KORMÁNYABLAK

2030 Érd, Budai út 8.

Telefon: 1818 (kék szám); 

E-mail: 1818@1818.hu; 

Ügyfélfogadás:

hétfő 08.00–18.00, 

kedd 08.00–16.00, 

szerda 11.00–19.00, 

csütörtök 08.00–16.00, 

péntek 08.00–13.00 óra.

SZOLGÁLTATÓK

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

    VÍZKÖZMŰ KFT.

2030 Érd, Felső u. 2

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

ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu;

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00,

péntek 7.00–13.00.

www.erdivizmuvek.hu

 ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

HULLADÉKKEZELÉSI 

NONPROFIT KFT.

Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.

Telefon: 06-23-522-600

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

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00, 

szerda 8.00–16.00; 

péntek 8.00–12.00.

www.eth-erd.hu

 ÉRDI 

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ

INTÉZMÉNY

2030 Érd, Fehérvári u. 69.

Telefon: 06-23-365-610

E-mail: titkarsag@ekfi.hu

www.ekfi.hu

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

CSATORNASZOLGÁLTATÓ 

KFT.

2030 Érd, Felső u. 2.

Telefon: 06-23-521-591 

E-mail: ugyfelszolgalat@ 

erdicsatornamuvek.hu

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00,

péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 

és 06-23-500-000

www.erdicsatornamuvek.hu

 GYEPMESTER

Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
 ÉRDI 

JÁRÁSBÍRÓSÁG

2030 Érd, Felső utca 43; 

Levelezési cím: 

2031 Érd, Pf.:1010; 

Központi telefonszám: 

+36-23-585-900

Fax: +36-23-232-238

E-mail cím: birosag@erd.birosag.hu; 

Elnök: Dr. Liziczay Sándor. 

Bírósági vezetők ügyfélfogadási 

rendje: minden hónap első hétfőjén 

9:00-11:00 óra között 

előzetes telefonos bejelentkezés 

alapján. Az ügyfélközpont ügyfélfo-

gadási rendje: hétfőn 9:00-12:00 és 

13:00-15:30 óra között; kedd-péntek: 

9:00-11:00 óra között. 

Ügyfélsegítő: minden hétfőn

9:00-15:00 óra között, bejelentkezés

alapján. Pénztári órák: 

hétfő-péntek

9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 óra.

 ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

2030 Érd, Felső u. 4.

Telefon: 06-23-427-410,

06-23-427-510

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI

KIRENDELTSÉG

2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.

Telefon: 06-23-524-570

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

 ÉRDI POLGÁRŐRSÉG

Ügyelet 0–24 óráig

Telefon: 06-30-2000-890

SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYEK

 SZOCIÁLIS GONDOZÓ 

KÖZPONT

2030 Érd, Emma u. 7.

Telefon: 06-23-520-362

E-mail: kozpont@szocgond.hu

www.szocgond.hu

 CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI

    KÖZPONT

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

Telefon: 06-23-366-104

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

www.szocgond.hu

  DR. ROMICS LÁSZLÓ  

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2030 Érd, Felső u. 39–41.

Telefon: 06-23-365-232

e-mail: titkarsag @erdirendelö.hu

www.erdirendelö.hu

 ORVOSI ÜGYELET

2030 Érd, Szabadság tér 9.

Telefon: 06-23-365-274

 IDŐSEKET 

ELLÁTÓ KÖZPONT

2030 Érd, Topoly u. 2.

Telefon: 06-23-375-185

E-mail: idosotthon@szocgond.hu

www.szocgond.hu

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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