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Ég-Ígérő
Szeptembertől elkezdődik a nevelési 

munka a Diósdi úti református óvodá-

ban. Szülők, gyerekek és Csőzik László 

polgármester is bejárta az új épületet.

3. OLDAL

ÉTH
Nyírőné Császár Adrienn lett az Érd 

és Térsége Hulladékkezelési Nonpro-

fit Kft. új ügyvezetője. Az új igazgató 

korábban is az ÉTH-nál dolgozott.

Focipálya
A lakosoknak épített parkban foci-

edzést tartanak, így a „civilek” nem 

tudnak labdába rúgni. Hamarosan 

azonban megoldás születhet erre is.

A tervbe vett csomópont-átépítések közül az egyik 

legfontosabb a Fehérvári–Zámori – jelenleg jelző-

lámpás – kereszteződés teljes körű felújítása, ami 

június 14-én startolt el. » CIKKÜNK A 2. OLDALON
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Ez már tuti: megépül  
a Lidl Érdligeten
2006 óta várják az érdligetiek, hogy Lidl épüljön a park 

tőszomszédságában, a Fürdő utca és a Balatoni út 

találkozásánál. Az elmúlt másfél évtized alatt bezárt 

a Takarékszövetkezet, elnéptelenedett az Osváth 

cukrászda és étterem, a telek pedig továbbra is csak 

üresen tátong. 

CIKKÜNK A 2. OLDALON  

Hogyan nem lett Érdnek  
60 milliárdja
Kósa Lajost fél évvel a 2018-as választások előtt nevez-

ték ki a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca 

nélküli miniszternek. Ha tárcája nem is volt, ígéreteket 

bőkezűen szórt, így lett Érdnek hirtelen 60 milliárdja útfej-

lesztésre – a Modern Városok Program keretében beígért 

70 milliárdon felül. De hol a lóvé?

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON 

Megújul a Topoly utca  
és környéke
Csőzik László polgármester közösségi oldalán számolt be  

a jó hírről: a Tállya utca új térköves járdája elkészült, már 

csak az árkokat kell rendbe tenni. „A 30 millió forintos 

beruházás részeként teljes egészében megújul a Topoly 

utca, nemcsak járdát, de több parkolóöblöt is kialakí-

tunk.”

CIKKÜNK A 2. OLDALON 

Elkezdődött 2022 legjelentősebb 
érdi útépítési projektje
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Javában folyik a Tállya 

és a Topoly utcák rend-

betétele Érdligeten. 

Csőzik László polgármester 

közösségi oldalán számolt be  a 

jó hírről: a Tállya utca új térkö-

ves járdája elkészült, már csak 

az árkokat kell rendbe tenni. 

„A 30 millió forintos beruházás 

részeként teljes egészében 

megújul a Topoly utca, nemcsak 

járdát, de több parkolóöblöt 

is kialakítunk, végül mindkét 

szakasz teljesen új aszfaltburko-

latot kap.”

A projekt a Szociális Gondozó 

Központ teljes megújításának 

része, aminek végső formáját a 

2019-ben megválasztott város-

vezetés alakította ki. Kiderült 

ugyanis, hogy sok tekintetben 

végiggondolatlan volt az előző 

ciklusban elindított beruházás: 

számos indokolt felújítási elemet 

– többek között a környező 

közterek, a homlokzat rendbeté-

telét, az összes nyílászáró, illetve 

a régi főbejárat vagy a kerítés 

cseréjét – be sem tervezték 2019 

előtt.   Az új városvezetés viszont 

áttervezte a projektet, és minden 

szükséges elemet beépített.

erdmost.hu

2006 óta várják az érdligetiek, 

hogy Lidl épüljön a park tőszom-

szédságában, a Fürdő utca és a 

Balatoni út találkozásánál. Az el-

múlt másfél évtized alatt bezárt 

a Takarékszövetkezet, elnépte-

lenedett az Osváth cukrászda és 

étterem, a telek pedig továbbra 

is csak üresen tátong. 

Most azonban végre megtör-

tént a „csoda”, és az üzletlánc 

megkapta a jogerős építési en-

gedélyt, hogy áruházat építsen 

Érdligeten.

Szűcs Gábor alpolgármester 

arról számolt be az Érd FM-en, 

hogy a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal kiadta a jogerős 

építési engedélyt, és várhatóan 

ősszel elkezdődhet az építkezés. 

Az új szupermarket megkönnyíti 

majd az autómentes életet élők, 

az idősek és mindazon helyiek 

életét, akik másfél évtizede 

arra várnak, hogy ne kelljen egy 

bevásárlás kedvéért maratoni 

távokat kutyagolni.

„2019-ben, amikor átvettük a 

város vezetését, már decem-

berben leültünk a Lidl Magyar-

ország képviselőivel, és minden 

olyan engedélyt, ami a város 

hatáskörébe tartozott, megad-

tunk nekik. A cég be is nyújtotta 

az előzetes engedélykérést a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormány-

hivatalhoz, a plázastop törvény 

miatt ugyanis – mint az köz-

tudott – ő jogosult az építési 

engedély jóváhagyására. Már 

2021-et írtunk, és az engedély 

csak nem érkezett meg. Akkor 

telefonon beszéltem dr. Aradsz-

ki András országgyűlési képvi-

selő úrral, kértem a segítségét, 

közbenjárását” – avatta be a 

részletekbe a hallgatókat Szűcs 

Gábor.

Az idei országgyűlési választá-

sok hajrájában amúgy Aradszki 

András a facebook-oldalán 

jelentette be, hogy hamarosan 

elkezdődik a Lidl építése Érdli-

geten. Arra a kérdésünkre, hogy 

pontosan honnan származik 

az információ, Aradszki András 

személyi titkára akkor lapunkkal 

azt közölte, a képviselő úr az 

illetékesektől, biztos forrásból 

tudja, amit tud. Szóval a Lidl-

kálvária, úgy tűnik, hamarosan 

tényleg véget ér, az álom meg-

valósul. Szűcs Gábor a műsorban 

megköszönte Aradszki András 

képviselő segítségét, illetve a 

Lidl Magyarországnak, hogy 

kitartott az elképzelése mellett: 

„Kevés olyan beruházót isme-

rek, aki 16 év távlatában még 

mindig ugyanannak a területnek 

a fejlesztésén gondolkodik.”

K. J.
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Ez már tuti: megépül  
a Lidl Érdligeten

 

A tervbe vett csomó-

pont-átépítések közül 

az egyik legfontosabb a 

Fehérvári–Zámori – je-

lenleg jelzőlámpás – ke-

reszteződés teljes körű 

felújítása, ami június 

14-én startolt el.

 

A Fehérvári–Zámori keresztező-

dés régóta Érd közlekedésének 

egyik neuralgikus csomópontja. 

Dugó dugót követ, az ember 

bosszankodva ücsörög az 

autójában, hogy a lámpa végre 

zöldre váltson. De valaki mindig 

piros lapot húz, a sor araszolgat, 

úgyhogy ha a bosszankodás-

nak lenne mértékegysége, azt 

bizonyára erről a csomópontról 

neveznék el. Ráadásul nemcsak 

az érdiek nyűgösek errefelé, a 

tárnokiaknak is kijut bőven az 

idegeskedésből, mert ők legin-

kább ezen az útvonalon igyekez-

nek hazafelé. 

Jó hír érdinek és tárnokinak 

egyaránt, hogy a jelzőlámpás 

kereszteződést körforgalom-

má építik át, akkor aztán egy 

csapásra megoldódik mindenki 

gondja. 

Június 14-én a munkálatok el 

is kezdődtek. Azt nem állítjuk, 

hogy a bosszankodók száma 

egyik napról a másikra megszű-

nik, hiszen a nehézségek – átme-

neti jelleggel – most kezdődnek 

igazán, mert ugyebár minden 

építkezés forgalomkorlátozással 

jár. A kivitelezők és a városveze-

tés ez úton is köszöni a közleke-

dők türelmét. 

Hogy mi várható? Valami 

ilyesmi: Az első két hétben a 

kivitelező előkészíti a területet, 

hogy az építkezés akadálytalanul 

folyhasson, ennek sajnos néhány 

fa áldozatul esik, a cserjéket is 

visszavágják.

A munkálatok idején ideigle-

nes félpályás útlezárások várha-

tók, amit jelzőőrök irányítanak 

majd.

Június 30-ától pedig maga 

az útépítés is kezdetét veszi 

a Zámori úton, ennek pontos 

menetéről, a forgalmi rend 

megváltozásáról a közeljövőben 

részletesen beszámolunk majd, 

kövessék az érdi média (erd-

most.hu, Érdi Újság, Érd FM, Érd 

TV) híradásait.

És hogy mi lesz a hozadéka az 

egész felhajtásnak? Nem kevés, 

higgyék el. Az új körforgalom-

nál például több lesz a zebra, 

az út és a járda összekötése 

akadálymentes lesz a mozgá-

sukban korlátozottak számára 

is, az úgynevezett taktilis jelek 

– speciálisan kiöntött térburkoló 

elemek – segítségével pedig a 

gyengénlátók is biztonságosan 

közlekedhetnek majd, ráadásul 

új, kulturált buszmegállókat is 

telepítenek.

A projekt keretében a Zámori 

út egészen a Vadlúd utcáig 

megújul, mellette az érdi olda-

lon járda épül. A csapadékvíz-

elvezető árok rendbetételére, 

valamint az út alatt futó 50 éves 

azbesztcement vízvezeték csö-

vek cseréjére is sor kerül.

És ezzel még nincs vége.  

A következő lépésben átépítik a 

balesetveszélyes Zámori út–Vad-

lúd utca csomópontot is – re-

ményeink szerint –, még nyáron 

megtörténhet a munkaterület 

átadása. Ott már rég lezárult a 

közbeszerzés, a nyertes aláírta 

a szerződést, már csak egy kor-

mánydöntésre várunk.

k. j.

Elkezdődött az idei év egyik legjelentősebb 
érdi útépítési projektje

Megújul a Topoly utca

Ősszel átadják a munkaterületet, és várhatóan 

jövőre megnyílik az érdligeti Lidl a Fürdő utca és a 

Balatoni út találkozásánál. A hírt Szűcs Gábor alpol-

gármester, érdligeti területi képviselő jelentette be 

az Érd FM 101.3 reggeli műsorában.
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„Szeptemberben 150 gyerek 

kezdi az ovit a most elkészült 

Ég-Ígérő Érdligeti Református 

Óvodában, amelyet önkor-

mányzatunkkal együttműködve 

az egyházközség építtetett a 

kormány által finanszírozott 

országos református óvoda-

fejlesztési program keretében. 

Literáty Zoltán tiszteletes ma 

körbevezetett minket a racioná-

lisan puritán, de minden felme-

rülő igényt kiszolgáló épületben 

és a modern játszóteret magába 

foglaló közel 2000 négyzetmé-

teres udvaron” – számolt be az 

eseményről közösségi oldalán 

Csőzik László. 

Megtudtuk, hogy az építke-

zéshez az érdi önkormányzat 

biztosította ingyen a telket. A re-

formátus intézmény környezetét 

is megszépítve az önkormányzat 

a városi járdaprogram keretében 

folytatja a Diósdi úti járda építé-

sét a Riminyáki úti Pumukli oviig. 

„Boldogan segítünk, hiszen 

agglomerációs településként 

– annak köszönhetően, hogy 

egyre több fiatal gyerekes 

család költözik városunkban – 

minden egyes óvodai férőhely-

nek örülünk. Köszönjük Literáty 

Zoltán lelkész úr munkáját, aki 

rengeteget tett azért, hogy 

városunkban, Érden valósuljon 

meg ez a beruházás!” – írja a 

polgármester. 

Hat csoportot alakítottak ki 

az óvodában, maximális lét-

számmal, százötven gyerekkel 

indul a nevelési év. Nagy volt az 

érdeklődés a szülők részéről, 

túljelentkezésről számolt be 

Literáty Zoltán, így sajnos voltak 

olyanok, akiket már nem tudtak 

felvenni az óvodába. Literáty 

Zoltán kiemelte, nemcsak gyü-

lekezeti családok jelentkeztek 

az intézménybe, hanem olyanok 

is, akik fontosnak tartják, hogy 

a gyermekük a keresztény hittel 

találkozzon. 

Az óvoda infrastruktúráját te-

kintve is minden igényt kielégít. 

A földszinten a tágas csoport-

szobákon, a hozzájuk tartozó 

kiszolgáló helyiségeken kívül 

mosókonyha, személyzeti öltöző 

és étkező, orvosi szoba, illetve 

raktárhelyiség is található. Az 

emeleten nevelőtestületi szoba, 

szülői fogadó is van, továbbá 

külön irodája van az intézmény-

vezetőnek, a helyettesnek és 

az óvodatitkárnak is. Literáty 

Zoltán hozzátette, hogy külön 

helyiségben tud dolgozni a pszi-

chológus és a logopédus is.

Az udvar, az óvodakert is szin-

te teljesen készen áll. Az elmúlt 

napokban füvesítettek, hiszen 

szeretnék, hogy szeptembertől 

a gyerekek ne a porban, sárban 

játszanak egy-egy esősebb nap 

után. „A kertészeti munkákban 

a szülők is részt vettek, akik 

egyébként másban is sokat segí-

tettek, hogy az indulásra minden 

készen legyen” – hangsúlyozta 

a lelkész. 

Az udvari játékok beszerzése 

a teljes beruházás része volt, 

ezt a kivitelező maradéktalanul 

teljesítette. A benti játékok 

esetében pedig  adományozást 

hirdettek, amelyre rengete-

gen jelentkeztek, így minden 

csoportban megfelelő számú 

eszközzel tudják biztosítani a 

kreatív foglalkozások színvo-

nalát. Mesekönyveket kellő 

mennyiségben ajánlottak fel az 

óvoda számára, néhány fejlesztő 

játékot azonban még vásárolni 

fognak szeptemberig.

A parkolás is megoldott, így a 

környék forgalmát valószínűleg 

nem fogja zavarni az új intéz-

mény. A Jázmin utcában nyolc 

parkolóhelyet alakítottak ki az 

óvodai dolgozóknak, a Diósdi út 

felől pedig húsz hely áll a szülők 

rendelkezésére, ez a szám a 

jövőben várhatóan bővülni fog.

Az induláshoz már csak a mű-

ködési engedély szükséges, ezt 

várhatóan július folyamán kapja 

meg a fenntartó. Ezt követően 

pedig már semmi akadálya nincs 

annak, hogy szeptember 1-jétől 

elinduljanak a foglalkozások az 

új óvodában.

erdmost.hu

Kinyitotta kapuit a református óvoda

László Ferenc, a Polgármesteri 

Hivatal kommunikációs vezetője 

az Érd Médiacentrumnak lapunk-

nak elmondta, június 14-én mu-

tatkozott be az új vezető az Érd 

és Térsége Regionális Hulladék-

gazdálkodási Önkormányzati 

Társulás ülésén.

Az új igazgatónak nem isme-

retlen terep az ÉTH, ugyanis Nyí-

rőné Császár Adrienn korábban 

is az ÉTH-nál dolgozott gazda-

sági vezetőként, és jelentős 

szerepet játszott abban, hogy a 

hulladékkezelő vállalat pénzügyi 

helyzete rendeződött, eredmé-

nyessége a veszteséges évek 

után jelentősen javult. Nyírőné 

Császár Adrienn 2013 óta dolgo-

zik az érdiekért, 2021-ig a városi 

közterület-fenntartó intézmény 

gazdasági vezetője volt.

A kommunikációs vezető 

elmondta, a korábbi ügyvezető, 

dr. Csókai Viktor közös meg-

egyezéssel távozott a posztról, 

az ő munkáját a társulás ülésén 

megköszönték.

László Ferenctől megtudtuk, 

az elmúlt időszak eredménye-

it jól szemlélteti, hogy míg a 

2020-as év zárásakor meglévő 

ki nem fizetett számlaállomány 

meghaladta a 2 milliárd forintot, 

addig  a 2021-es év végi hátra-

lékos állomány már 1 milliárd 

forinttal kevesebb volt. Több 

veszteséges év után 2021-ben a 

cég üzemi eredménye 338 millió, 

az adózott eredménye pedig 318 

millió forint volt.

Az ÉTH a dél-pesti régió 

közszolgáltatójaként közel 300 

ezer lakosnál látja el a hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatási 

feladatokat 11 településen. A cég 

évente közel 800 millió liter hul-

ladékot gyűjt össze, amely kom-

munális hulladékból, szelektíven 

gyűjtött haszonanyagokból és 

zöldhulladékból áll.

Az ÉTH működése a 2021. 

előtti ügyvezetés alatti gaz-

dálkodási hiányosságok, nem 

megfelelő gazdaságpolitikai 

döntések miatt lett veszteséges. 

A 2021-ben a cég élére került 

vezetés jelentős racionalizálási 

intézkedéseket tett, csak az 

elkülönítetten gyűjtött hulladék 

válogatásra vonatkozó korábbi 

szerződések felmondásával, az 

új partnerek megtalálásával 200 

millió forintot takarítottak meg. 

További eredményes intézke-

déseket hozott a szállítási és 

előkezelési költségek csökkenté-

se érdekében.

László Ferenc végül aláhúzta, 

jelentős mértékben javult a szol-

gáltatások színvonala is. A 2019-es 

önkormányzati választásokat 

megelőzően évente mindössze 

kétszer szállította el a cég a zöld-

hulladékot, most már évente tíz 

alkalommal, de rendszeresek 

lettek a pluszjáratok is, hiszen az 

ÉTH elkötelezett amellett, hogy 

Érd városképe rendezett legyen, 

minden erejével garantálni 

igyekszik a város tisztaságát.

erdmost.hu

Új ügyvezetője 
van az ÉTH-nak
Nyírőné Császár Adrienn lett az Érd és Térsége  

Hulladékkezelési Nonprofit Kft. új ügyvezetője.  

Az új igazgató június 2-i kinevezését megelőzően is 

az ÉTH-nál dolgozott gazdasági vezetőként.
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Szeptembertől elkezdődik a nevelési munka a 

Diósdi úti református óvodában. Szülők, gyere-

kek és Csőzik László polgármester is bejárta az új 

épületet.
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Közösségi oldalán ezt a posztot 

osztotta meg a polgármester: 

„Csehországi testvérvárosunk, 

Kolín korábbi polgármestere lett 

a cseh belügyminiszter, és ő a 

miniszterelnök első helyettese is 

a tavalyi parlamenti választások 

óta – vele találkoztam a hétvé-

gén. Vít Rakusan egyben a pol-

gármesterek pártjának elnöke is, 

amely 2017 óta parlamenti párt. 

Jót beszélgettünk, mondanom 

sem kell, leginkább az érdekelt, 

hogyan tudták sikerre vinni a 

Polgármesterek és Függetle-

nek Pártját (STAN). Közvetlen, 

agilis és jó humorú ember, nem 

kísérte testőr, nem ügyelt a biz-

tonságára semmilyen biztonsági 

személyzet, amikor elváltunk, 

a legnagyobb természetesség-

gel írta rá a névjegykártyájára 

a mobilszámát. Hát, ugyanezt 

itthon valahogy nem tudnám 

elképzelni…”

És hogy milyen területeken le-

het izgalmas Érd és Kolín együtt-

működése? Erről hadd idézzünk 

pár sort Tetlák Örs alpolgár-

mester úti beszámolójából: „Az 

agglomerációs lét összes előnye 

és kihívása hasonló a két telepü-

lésen, még ha a városaink karak-

tere alapvetően különbözik is. 

Csak tanulhatunk az olyan szép 

hagyományokból, mint éppen ez 

az 57. alkalommal megrendezett 

fesztivál, ahol a résztvevő zene-

karok és mazsorettcsoportok 

felvonulása majdnem egy órán 

át tartott a főtéren. A két város 

zeneiskolái között is éppen a fú-

vós zene mentén indulhat el akár 

már a napokban az együttműkö-

dés. Amit reményeink szerint az 

oktatási intézmények, kulturális 

és civil szervezetek számos közös 

programja fog követni.”

k. j.
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Látogatás Kolínban,  
Érd cseh testvérvárosában
Nemrég számoltunk be arról, hogy a cseh Kolín lett 

Érd új testvérvárosa, az erről szóló megállapodást 

április 30-án a Polgárok Házában írta alá a két város 

polgármestere. Az érdi delegáció Csőzik László 

polgármester vezetésével a minap látogatott el 

Kolínba.

Az Enni adok doboz Pécsen kezd-

te el pélyafutását, a Re-Formáló 

egyesület onnan merítette az öt-

letet. A cél a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló, periférián 

élő emberek, családok támoga-

tása oly módon, hogy a dobozból 

élelemhez juthassanak. 

A Re-Formáló egyesület jóvol-

tából 2017 augusztusában került 

ki az első doboz a XXII. kerület-

ben, majd az ország különböző 

pontjairól jelentkeztek szerve-

zetek, hogy ők is szeretnének 

hasonlót. 

„Országosan 66 helyen van 

már dobozunk, többek közt 

Érden, Diósdon és Biatorbágyon, 

de Szolnok és Debrecen is csat-

lakozott hozzánk.” 

Margit elmondta azt is, hogy 

vannak bizonyos szabályok, amit 

be kell tartani. 

Ebbe e dobozba bárki bár-

milyen élelmiszert betehet a 

rászorulóknak, de az egyáltalán 

nem mindegy, hogy mikor mit.

A főtt étel például abszolút 

szezonális, azt csak akkor lehet 

berakni, amikor kint hűtőhideg 

van. Nyáron különösen fontos, 

hogy kizárólag nem romlandó 

ételek kerüljenek a dobozokba. 

Így a pékáru, a gyümölcs, a zöld-

ség remek megoldás. „Fontos, 

hogy az almát például ne zacs-

kóba tegyék, hanem egyesével 

rakják be, hogy ne egy ember 

vigye el az egészet, hanem jusson 

több embernek is. Van ugyanis 

egy másik szabály, miszerint egy 

ember naponta 3 élelmet vehet 

ki a dobozból.” 

Persze ez nem vonatkozik a 

péksüteményre, abból 3-4 rak-

ható egy zacskóba, és abból egy 

csomag egynek számít. Minden 

doboznak van egy saját önkéntes 

csapata, amely figyeli, takarítja, 

és a nem megfelelő minőségű 

vagy esetleg megpenészedett, 

megromlott ételt kiveszi.

Az érdi doboz évek óta 

működik, de momentán kissé 

mostoha körülmények között, 

így ennek jelenleg új helyet 

keresnek, lehetőleg a Duna utca 

környékén. „Annak is nagyon 

örülnénk, ha egy segítő szándé-

kú lakos adna a kerítésén helyet 

a doboznak. Jelenleg ugyanis 

egy alápolcolt helyen fekszik a 

földön, de ez nem megoldás, és 

ezt így nem is szeretnénk egye-

lőre reklámozni. Amint meglesz 

az új helye, örömmel adunk tájé-

koztatást róla, de egyelőre csak 

azért hagytuk ott, mert tudjuk, 

hogy szükség van rá.”

Fontos lenne, hogy találjanak 

Érden olyan támogatót, péksé-

get vagy zöldségest, ahonnan a 

nap végén elhozhatnák a még 

fogyasztható, de eladásra már 

nem alkalmas, megmaradt pék-

süteményt vagy zöldséget. 

„Cserébe tudunk adni adó-

igazolást, hiszen közhasznú a 

szervezetünk, ami után leírhat-

ják 100%-ban költségként, hogy 

odaadták a péksüteményt, 

másrészt még 20% adóalap-ked-

vezményt is kapnak rá.”

Aki úgy érzi, tudna segíteni, 

vegye fel a kapcsolatot a Re-For-

máló egyesülettel a facebook- 

oldalán.

Sz.R.N.

Az érdi Enni adok doboz hányatott sorsa
Smudláné Fazekas Margittal, a Re-Formáló Egye-

sület elnökével beszélgettünk az Enni adok doboz 

fontosságáról, illetve arról, hogy az érdi egység 

segítségre szorul.

Micael Kašpar, Csőzik László és Vít Rakušan
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Délutánonként megszokott lát-

vány a Papi földeken, hogy míg 

bizonyos csapatok fociznak, a 

többiek a pálya szélén ácsingóz-

va várják, hogy végre labdába 

rúghassanak. 

Ezt tette szóvá egy fiatal 

legutóbb egy érdieket tömörí-

tő facebook-csoportban, ahol 

aztán a komment szekcióban 

számos urbánus legenda 

született arról is, hogy a pályát 

csak térítés ellenében lehet 

használni. 

Megkérdeztük a Polgármes-

teri Hivatal kommunikációs veze-

tőjét, aki hangsúlyozta, a pályák 

használata ingyenes, érkezési 

sorrendben lehet igénybe venni 

őket. 

László Ferenc hozzátette, a 

park látogatottsága lényegében 

napról napra nő, ami rendkívül 

örvendetes, hiszen ezzel a céllal 

alakította ki az önkormányzat, 

ez azonban azzal jár, hogy a 

pályák használatát idővel sza-

bályozni kell, aminek az előké-

szítése jelenleg is folyik. Ezek 

alapján remélhetőleg még a nyár 

folyamán megoldás születik a 

problémára. 

Amint lesz érdemi változás, 

beszámolunk róla.

Sz.R.N.

Különböző fórumokon kü-

lönböző hangnemben adtak 

már hangot a kommentelők 

felháborodásuknak a Papi 

földeken épült sportpályák 

használatával kapcsolatban. 

Egyebek közt azt nehezmé-

nyezték, hogy az eredetileg 

a lakosoknak épített parkban 

fociedzést tartanak, így a 

„civilek” nem tudnak labdába 

rúgni. Hamarosan azonban 

megoldás születhet erre is.

Szabályozni kell  
a pályák  
használati  
idejét
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Ezt kérdezte a 60 milliárdos útfejlesz-

tési szándék bejelentésére összehívott 

sajtótájékoztató közönsége is: „Hol a 

lóvé, Lajos?” – meg még sok egyebet az 

elhíresült „csengeri örökösnő-ügyben”. 

Mivel a 2018. március 14-én elhangzott 

nagy bejelentésre ráült a Kósa-botrány, 

az érdiek 60 milliárdja tán még az érin-

tettek ingerküszöbét se érte el. Bár nagy 

ígéretcunami zúdult akkor Érdre, egyet-

len kérdés nem hangzott el arról, hogy a 

kínzó útínségben szenvedő megyei jogú 

várost a kormány milyen forrásból kívánja 

kitömni – az MVP fejlesztéseken túl – to-

vábbi 60 milliárddal. A csengeri örökösnő 

azon a napon sok kárt okozott Érdnek.

Ígéretcunami

Pedig lett volna mit kérdezni. Aradszki 

András, aki a térség parlamenti képviselő-

jelöltjeként épp a saját kampányhajráját 

futotta, a sajtótájékoztatón elmondta, 

hogy a város megújítására szánt 70 milli-

árdból (MVP) 42 „már idekerült Érdre”, és 

„az elköltése folyamatban van, folytatjuk a 

gyűjtőutak javítását, és befejezzük a meg-

kezdett felszíni vizek elvezetését is”. Mivel 

az agglomerációban az utak pormentesíté-

se kiemelt célja a kormánynak, Érd ebből a 

szempontból is kiemelt fejlesztési terület 

lehet, fejezte ki reményét a képviselő. „Az 

a célunk – tette hozzá –, hogy a követ-

kező 5 évben mintegy 60 milliárd forint 

ráfordításával az érdi lakóutak pormen-

tesítése is megtörténjen, együtt a felszíni 

vizek elvezetésével. Erre a két programra 

a költségvetésben mintegy 9 milliárdot 

beállítottunk, de tudtuk, hogy ez kevés, 

ezért szeretnénk, hogy olyan úthálózat-fej-

lesztési program induljon, melynek teljes 

költségvetése mintegy 60 milliárd forint, 

és eredményeként Érd nagy része szilárd 

útburkolatot kapjon.”

Kósa Lajos kitért a közösségi közleke-

dés fejlesztésére is. Ez azért is figyelem-

re méltó, mert befejezett múlt időben 

beszélt arról, hogy a kormány forrásokat 

biztosított buszok beszerzésére, és 

„már csak arra kell visszatérni, hogy az 

milyen formában valósuljon meg”. Ennek 

érdekében „egyeztetni kell az NGM-mel 

(Nemzetgazdasági Minisztérium – a 

szerk.) arról, hogy ki fogja a buszközle-

kedést üzemelteti Érden”. Nos, ez immár 

négy éve nem történt meg, és a buszok 

sem érkeztek meg Érdre.

T. Mészáros András akkor regnáló 

polgármester megosztotta a jelenlevők-

kel, hogy 2006-os számításai szerint 200 

milliárd forint kell ahhoz, hogy Érd igazán 

megyei jogú város legyen, megfelelő 

urbánus szolgáltatásokkal. Ebből már 50 

milliárdot ráfordítottak csatornázásra, 

iskolákra, óvodákra, útépítésre – össze-

gezte –, a következő 50 milliárd „most 

van készenlétben illetve folyamatban”, 

és nagyon reméli, hogy „a lakóutak 60 

milliárdja”, valamint további 40 milliárd 

„szépítésre, javításra, cizellálásra” szin-

tén rendelkezésre áll majd.

Az eltelt négy év alatt – azon kívül, hogy 

brutálisan fölmentek az árak – az történt, 

hogy Aradszki András két újabb választá-

son is elnyerte az érdiek bizalmát, T. Mé-

száros Andrást azonban másfél évvel ké-

sőbb elküldték a választók. A 60 milliárdot 

pedig időről időre számon kéri a másikon 

a kormánypárti, illetve az ellenzéki oldal, 

kölcsönösen azzal vádolva egymást, hogy 

semmit sem tettek a megszerzéséért.

Határozatok  

– végrehajtás nélkül

Annak idején a közgyűlés gyorsan 

reagált: már egy héttel Kósa sajtótájé-

koztatója után határozatot hozott – a 

város Útfejlesztési Koncepciója alapján 

– a soron következő feladatok ütemezé-

séről. Ebben felkéri T. Mészáros András 

polgármestert, hogy „a 2018. évi költség-

vetésben rendelkezésre álló 100 millió Ft 

forrás terhére készíttesse elő a csapadék-

Hogyan nem lett Érdnek 60 milliárdja
Kósa Lajost fél évvel a 2018-as 

választások előtt nevezték ki a 

megyei jogú városok fejleszté-

séért felelős tárca nélküli minisz-

ternek. Ha tárcája nem is volt, 

ígéreteket bőkezűen szórt, így 

lett Érdnek hirtelen 60 milliárdja 

útfejlesztésre – a Modern Váro-

sok Program keretében beígért 

70 milliárdon felül. A pénznek 

azóta se láttuk se hírét, se 

hamvát, és emiatt kölcsönösen 

egymást vádolja a kormányoldal 

és ellenzéke. De hol a lóvé?
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víz-elvezető rendszerek építésének, az 

útépítésnek és járdaépítésnek az üte-

mezését (organizációs terv), és kezdje 

el az engedélyes tervek előkészítését 

a rendelkezésre álló pénzügyi források 

függvényé ben”. (Ekkor tehát még meg-

volt a pénz és a szándék is.)

A közgyűlés határozott arról is, hogy 

felkéri Kósa Lajost, terjessze elő a követ-

kező kormányülésen a program pénzügyi 

támogatásáról szóló döntést. (Ez rávilá-

gít arra, hogy a 60 milliárdos ígéretet a 

kormány részéről nem támasztotta alá 

semmi.) Egyúttal felkérte dr. Aradszki 

Andrást, hogy képviselje az érdiek érde-

keit „a kormány által biztosítandó pénz-

ügyi források megszerzése során”. Mivel 

e határozatot azóta nem írta felül semmi, 

Érd parlamenti képviselőjének erre a fel-

adatra máig hatályos és érvényes felkéré-

se van. A közgyűlés kinyilvánította, hogy 

„támogatja Érd országgyűlési képviselő-

jét abban a munkában, amelynek célja, 

hogy az érdi útépítési program III. üteme 

már 2018-ban elkezdődhessen”. A hatá-

rozat felelőse T. Mészáros András volt, 

határideje pedig a közgyűlés júniusi ülése.

A júniusi ülésre a fenti határozat végre-

hajtásának számon kérése nem történt 

meg, viszont született egy újabb határozat 

a soron következő feladatok ütemezésé-

ről. E szerint „a közgyűlés egyetért azzal, 

hogy az útépítési program előkészítése 

során a város gyűjtőúthálózata kerüljön 

felülvizsgálatra”. Felkéri a polgármestert, 

hogy az új gyűjtőutak kijelölését készíttes-

se elő és terjessze a közgyűlés elé. Irány-

mutatásképpen kijelöli, hogy „az útépítési 

program során a tervezés, előkészítés, a 

költségek becslése a határozat mellékle-

tét képező minta keresztszelvények alap-

ján történjen”. Ami rámutat arra, meny-

nyire volt megalapozott épp 60 milliárdot 

kérni a lakóutak pormentesítésére.

A közgyűlés határozatában arra is 

felkérte a polgármestert, hogy vizsgál-

tassa meg a lehetőségeket „az Útépítési 

Program tervezéséhez, engedélyezésé-

hez szükséges pénzügyi források előte-

remtésére, és tegyen javaslatot a munkák 

mielőbbi elindítása érdekében”. Ebből 

egyértelműen kiderül, hogy a határozat 

meghozásakor a tervezéshez és engedé-

lyeztetéshez szükséges forrás hiányzott. 

A határozat felelőse megint csak T. Mé-

száros András, határidő pedig a közgyű-

lés 2018 novemberi ülése.

A novemberi közgyűlésen nem sike-

rült a témára visszatérni, 2018. decem-

ber 20-án azonban Simó Károly akkori 

alpolgármester új gyűjtőutak kijelölésére 

tett javaslatot. Simó javaslata a város 

2012-ben elfogadott – a ProUrbe Kft. által 

készített – Útfejlesztési Koncepciójára 

hivatkozik, és megállapítja, hogy: „A 

meglévő települési fő- és gyűjtőúthálózat 

nem követte a megnövekedett gépjármű-

forgalom igényeit, és az újonnan beépült 

területek közúti kapcsolatrendszere sem 

megfelelő. Ennek érdekében megvizsgál-

tuk, mely útvonalakon lehetne új, lokális 

feltáró utakat kijelölni.” A teljes javasolt 

hálózatot térképmelléklet mutatta be 

(lásd a mellékelt ábrán!). Az előterjesztés 

felvetette, hogy a vasútfejlesztéssel szét-

nyomott – még nem szilárd burkolatú ut-

cák kiépítése – mielőbb kezdődjön meg. 

Ez a Felvigyázó, a Csalogány és a Tétényi 

utcák egy-egy szakaszát érinti. (A három 

utca rendbetételére felkínált 30 milliós 

„kártérítési” összeg négyszeresét már az 

új városvezetésnek sikerült kialkudnia.)

A javaslat kitér a gyalogos közlekedés 

lehetőségeinek fejlesztésére is a főútvo-

nalakon. Hivatkozva arra, hogy „az útépí-

tési és útfelújítási program II. ütemében 

a város főútvonalai megújulnak, csapa-

dékvíz-elvezetéssel együtt” – legalábbis a 

Szent István – Lőcsei – Szovátai - Sóskúti, 

illetve a Csaba – Ürmös – Diófa – Cseresz-

nyefa – Eperfa – Alsóerdősor – Folyondár 

útvonalon -, „jelenleg kiépítésre vár a 

biztonságos gyalogos közlekedést lehe-

tővé tevő járda kiépítése”. Simó javaslata 

szerint első lépésben a Szovátai, Ürmös, 

Diófa, Cseresznyefa és Eperfa utcákra ké-

szüljenek járdaépítési tervek és engedé-

lyek (20 millió forintért!), „hogy ezek bir-

tokában meg lehessen keresni azokat a 

pénzügyi forrásokat, amelyekből megva-

lósíthatóak és megépíthetőek a járdák”. 

A közgyűlési határozat végrehajtására 

a városháza 200 millió forint mértékig a 

2019. évi költségvetésben biztosította a 

szükséges pénzügyi forrásokat.

2018 végén tehát felfrissítették a város 

tízéves útkoncepcióját. Ennek alapján 

folytatódott a jelenlegi ciklusban is 10-11 

csomópont építése, ami magába foglalja 

a gyűjtőutak egyes szakaszainak felújí-

tását is, részben MVP-forrásból, részben 

uniós pénzből.

Forrás: ismeretlen

Interjút kértünk T. Mészáros Andrástól 

annak tisztázására, hogy ki mit mondott 

és tett – illetve nem tett – annak érde-

kében, hogy a 60 milliárdos szép ígéret 

valóra váljon. Megkérdeztük, hogy milyen 

elképzelések mentén, kivel és milyen 

tárgyalásokat folytatott ez ügyben 2019 

októberéig, amíg a polgármesteri széket 

elfoglalta. A személyes interjútól a volt 

polgármester elzárkózott, válaszul azt 

az ismét csak Simó Károly által készített 

előterjesztést küldte el, amelynek alapján 

a 2019. június 27-i közgyűlési határozat 

megszületett, és melynek „reaktiválását” 

néhány hete ismét kezdeményezte. 

Simó 2019 júniusi előterjesztése, 

melyről feltételezhetjük, hogy abban a 

hitben készült, hogy saját maguk fogják 

végrehajtani, ismét a 2012-es útkon-

cepciót veszi alapul. Hogy határozati 

javaslatának nagyobb nyomatékot adjon, 

Késő Gézáról, Érd neves mérnökéről 

javasolja elnevezni. Indoklása szerint az 

MVP sikeres folytatásához szükséges a 

város közlekedési helyzetének javítása, 

ezért egy három pilléren alapuló operatív 

intézkedési csomagot állított össze: I. 

Közút-hálózatot és közlekedés bizton-

ságot érintő fejlesztések, II. Kapcsolódó 

közmű-hálózatot érintő fejlesztések, III. 

Közösségi közlekedést és parkolást érin-

tő fejlesztések.

Az operatív intézkedéseket tartalmazó 

táblázatnak elkeresztelt kívánságlista min-

den, csak nem „operatív”. „Ezen fejleszté-

sek egy része már folyamatban van – írja 

az előterjesztő –, több feladat esetében 

azonban a pénzügyi források megterem-

tése szükséges azok megvalósításához. 

A pénzügyi források nagyságrendje miatt 

várhatóan a Kormány támogatása lesz 

szükséges ezek megvalósításához.”

Simó szerint a program megvalósítását 

megalapozó tanulmánytervek, majd en-

gedélyezési tervek elkészítéséhez szüksé-

ges: 1. A teljes városra kiterjedő geodéziai 

felmérés. 2. A munkák 12 részterületre 

osztása, műszaki és költségigény szem-

pontjából. 3. Az egyes részterületekre 

külön-külön – mellékletben részletezett 

- tanulmányterveket célszerű készíteni, 

melyek alapján az engedélyezési és kivi-

teli tervek elkészíthetők. 4. Egy mérnöki 

jellegű tevékenységet végző szakmai 

szervezet létrehozása.

Simó előterjesztése nem tartalmazza a 

Késő Géza Közmű és Közlekedés-bizton-

sági Program megvalósításának költsé-

geit – nyilván azért, mert azt 100 száza-

lékban állami finanszírozásra alapozták. 

Ugyanez vonatkozhatott a tervezési 

költségekre is, ennek nagyságrendjét 

illetően azzal számol, hogy „a tanulmány-

terv költsége a beruházási érték 0,5-1,5 

%-a, míg az engedélyezési és kiviteli terv 

3-5 %”. Bár az előterjesztő megjegyzi, 

hogy minél nagyobb területegységekben 

történik a tervezés, fajlagosan annál 

kisebb a tervezési díj, ragaszkodik ahhoz, 

hogy a közbeszerzésekhez szükséges fej-

lesztési tanulmányterveket területenként 

készítsék. (Miután az egyes részterületek 

lehatárolása feltűnően megegyezik a 

választókerületi határokkal, ennek inkább 

politikai, mint műszaki okait érdemes 

keresni.) Az említett „főmérnökségnek” 

– amellett, hogy tanácsadóként segíti az 

önkormányzati munkát - feladata lenne 

a 12 terület párhuzamos tervezésének 

szakmai összehangolása is. Költsége 

pedig „tanulmányterv esetén 0,5-1%-a, 

engedélyezési terv esetén 1-2 %-a lehet a 

beruházási összegnek”.

Megkérdeztük T. Mészáros Andrástól, 

hogy a végül közgyűlési határozatként el-

fogadott előterjesztést (végrehajtásának 

határideje 2020. április 30-a volt) milyen 

forrásból kívánta az előző városvezetés 

„legalább engedélyes terv szintre eljut-

tatni”. A legutóbbi, május 26-i közgyűlé-

sen tett „sürgős javaslata” ugyanis ezt 

kérte számon a jelenlegi városvezetésen. 

Mivel erre már nem kaptunk választ, 

feltételezzük, hogy a forrás „ismeretlen”. 

Ilyenformán „sürgős előterjesztését” 

olyan politikai blöffként tudjuk csak 

értékelni, amely elterelni igyekszik a 

figyelmet arról, hogy Érd nagyon is valós 

működési és fejlesztésbeli problémáira 

nincs kormányzati válasz.

Az egy dolog, hogy most nincs, amikor 

válság van, de nem volt akkor sem, ami-

kor még másfél éven keresztül fideszes 

volt a városvezetés, és alkalma lett volna 

– egy választási győzelem által megerő-

sítve – kijárni a városnak a megígért 60 

milliárdot. Vagy legalább azt a kilencet, 

amiről Aradszki András azt állította, hogy 

már beállították a költségvetésbe – leg-

alább a tervezésre elég lett volna.

Hogy mennyire nem volt erre komoly 

szándék, azt az is bizonyítja, hogy később 

Csőzik László támogatásért rimánkodó 

próbálkozásai milyen eredménnyel jártak. 

(Ezt cikkünk folytatásában részletezzük.) 

Elnézve a város és Kósa Lajos 2018 

márciusi tárgyalásairól készült fotókat, 

az is lehet, hogy a diskurzus rövid volt és 

célratörő:

„Mennyi pénzből tudtok Érden válasz-

tást nyerni?”

„Mondjuk hatvanmilliárdból. Odaadni 

nem kell, elég megígérni.”

És tényleg elég volt.

Mihalicz Csilla

A 2018-as határozatokból kiderül, hogy 
az országgyűlési képviselő is tisztában 
van vele, hogy érd speciális helyzete miatt 
kormányzati támogatás nélkül érdemi út-
fejlesztést és útépítést nem lehet véghez 
vinni. Ezért Csőzik László polgármester 
az utóbbi hetekben felvette a kapcsolatot 
Aradszki András országgyűlési képviselő-
vel. Mindketten egyetértettek abban, hogy 
együttes erővel küzdenek a burkolatlan 
utak aszfaltozásáért és a pénzügyi helyzet 
rendezéséért, függetlenül attól, hogy a 
2018-as kampányban milyen ígéretek 
hangzottak el.
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A Szociális Gondozó Központ 

nyolcadik alkalommal osztotta ki 

az Érd legösszetartóbb osztálya 

elismerést. Kiss Sándor szociál-

pedagógus lapunknak elmond-

ta, az érdi 5–12 évfolyamos 

osztályok nevezhettek a díjra, 

megfogalmazva, miért tartják 

magukat összetartó, egymást 

segítő közösségnek. 

„Volt olyan osztály, amelyik 

nem az előírás szerinti egy, 

hanem három oldalon keresztül 

részletezte, mi mindent tettek 

év közben egymásért, és több 

fotót is mellékeltek. Ezt nagy 

öröm látni” – mondta Sándor, 

hangsúlyozva: az elismerés célja 

a közösségépítés.

2022-ben az Érd legösszetar-

tóbb osztálya díjat megosztva 

az Érdi Gárdonyi Géza Általá-

nos Iskola és Gimnázium 9. A 

osztálya és az Érdi Kós Károly 

Technikum 12. F osztálya nyerte 

el; az elismeréssel 25-25 ezer 

forintos pénzjutalom járt, amit 

tetszés szerint költhetnek el az 

osztályok.

A Szociális Gondozó Központ 

pár éve megalapította a Pócsi 

Dóra-díjat is, amivel a diákok 

szociális érzékenységét és 

közösségért végzett munkáját 

ismerik el. 2018 óta nemcsak 

érdi, hanem környékbeli iskolák 

is jelölhetnek alsó, illetve felső 

tagozatos diákokat a díjra, így 

idén már tizenhat (érdi, diósdi, 

sóskúti, tárnoki, törökbálinti 

és százhalombattai) iskolában 

vehette át összesen negyven-

három diák a gondozóközpont 

emléklapját, illetve Pócsi Dóra 

könyvét. 

Dóri – ahogy a barátai hívták: 

Leya – egy rendkívül tehetséges, 

szociálisan érzékeny, segítőkész 

kislány volt. 2013-ban, tizen-

három éves korában hunyt el 

leukémiában. Családja kiadatta 

az írásait, amivel részben em-

léket kívántak állítani Dórinak, 

másrészt így szerették volna 

megvalósítani a sokirányú tehet-

séggel megáldott kislány egyik 

álmát. A gondozóközpont pedig 

megalapította a Pócsi Dóra-díjat, 

amit Dóri családja évről évre az 

ajándékkönyvekkel támogat.

Ádám Katalin
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Érdi Batthyány  
Sportiskolai Általános Iskola
Galántai Varga Máté György 4.a
Dudás Vanessza Loretta 6.t
Érdi Bolyai János Általános Iskola
Kesztyűs Botond 4.a
Tóth Andor 8.d
Érdligeti Általános Iskola
Bakonyi Anna 4.b
Budai Bálint  4.b
Juhász Réka  4.c
Somkuti Szofi Magda 4.c
Siba Dominik  4.d
Harazin Laura 8.a 
Érdi Gárdonyi Géza  
Általános Iskola és Gimnázium
Benyes Benjámin 4.a

Demjén Réka 8.b
Kádár Kolos 11.a
Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola
Szabadi Lilien 3.c
Meskó Georgina 8.a
Pataj Zsombor 8.a
Tóth-Kovács Boglárka 8.a
Érdi Móra Ferenc Általános Iskola
Balázs Evelin 3.
Herenkovics Boglárka 7.
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola
Istvánffy Andzseló 4.c
Lakatos Balázs 8.a
Érdi SZC Kós Károly Technikum
Vlad Zoltán Domonkos 10/2
Soós Henriett Vivien 12.F

Dávid Péter 12.G
Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi 
István Technikum és Gimnázium
Narancsik Alexa 12.D
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
Kulcsár Dorka 7.e
Lehmayer Zsombor 9.c
Medveczki Kata 11.b
Molnár Lilla 11.b
Diósdi Eötvös József  
Német Nemzetiségi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola
Kertész Benjámin 4.d
Asztalos Alma 7.d
Tárnoki II. Rákóczi Ferenc  
Sportiskolai Általános Iskola
Ivan Andrea 4.a
Kóbor Annamária 8.a
Törökbálinti Bálint Márton Általános 
Iskola és Középiskola

Koltai Balázs Roland 4.b
Százhalombattai Arany János  
Általános Iskola és Gimnázium
Ötvös Léda 3.b
Balonyi Lilien 7.a
Vanopulosz Korina 11.a
Százhalombattai Eötvös Loránd 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Tagozatos Általános Iskola
Hajdu Emma Zoé 8.a
Százhalombattai Kőrösi Csoma Sán-
dor Sportiskolai  Általános Iskola
Krár Melinda 3.a
Szabó Mária 7.a
Sóskúti Andreetti Károly Általános 
Iskola és Művészeti Iskola
Biri Ágnes 2.a
Keresztes Dóra 4.b
Győry Barna 5.a

2022-BEN PÓCSI DÓRA-DÍJAT KAPTAK:

Elismerés a legösszetartóbbaknak
Sokéves hagyomány, hogy a tanév végén nemcsak 

a legjobb tanulmányi eredményt díjazzák Érden, 

hanem az összetartást, a szociális érzékenységet 

és a közösségért végzett munkát is.

Huszonöt éves lesz a 

Harmónia Vegyeskar, 

amely a pandémia óta 

újjáéledt: próbál, jubile-

umra készül, és szeretné 

elnyerni az Érd város 

kórusa címet.

A pandémia hosszú hetei, hónap-

jai után kezd újjáéledni a kórus, 

amit ősz óta Vinczeffy Adrienne 

vezet. „Maroknyi csapat foga-

dott, a járvány miatt megcsap-

pant a létszám, másfél évig próba 

sem volt. 2021 októberében újra-

indítottuk a kóruséletet, helye-

sebben csak újraindítottuk volna, 

mert jött a következő hullám, és 

le kellett mondanunk a novem-

beri szereplésünket. Január 

hatodikán találkoztunk ismét, és 

azóta dolgozunk együtt, teljesen 

új repertoárral” – idézte fel az 

elmúlt hónapokat Adrienne, aki 

Budapestről jár Érdre, és nagyon 

megszerette ezt a vegyeskart. 

„Egyszer csak rájöttem, hogy 

nyugdíjas kórusom van. Azt kell 

hogy mondjam, ez hihetetlen 

kincs, mert ahhoz képest, hogy 

a tagok már idősebbek, nagyon 

magas a színvonal. Egész életem-

ben ez volt a szakmám, egyete-

men tanítottam, énektanárokat, 

egyházzenészeket, karvezetőket, 

így tudom, hogy nemigen vannak 

a Harmóniához hasonló nyugdíjas 

kórusok, vagy ha igen, nem ilyen 

minőségben. Mondhatjuk hát, 

hogy ez a vegyeskar kuriózum. 

Ugyanakkor fontos az építkezés 

is. Nagy örömömre nyár végén 

két középiskolás diák csatlakozik 

majd hozzánk, ketten az inter-

neten keresztül kerestek meg 

minket, és további négy kiváló 

fiatal énekes hölgy is csatlakozott 

hozzánk. A létszámunk így elérte 

a harmincat, és a hangzás igazán 

professzionális. Nagyon jónak 

találnám, ha az idősebbek mellett 

a gimnazista, egyetemista kor-

osztály is képviseltetné magát, 

és úgy gondolom, hogy ez a 

két korosztály remekül együtt 

tud dolgozni” – tette hozzá a 

karnagy. 

„Szeretnénk Érd város kórusa 

lenni, és már folyamodtunk 

ezért a megtisztelő címért. 

Fontosnak tartom, hogy olyan 

műsort állítsunk össze, ami 

nemcsak nekünk öröm, hanem 

annak is, aki hallgatja. A vidám-

ságot, az elmélyülést, az érzel-

meket értékelik, főleg most, a 

pandémia után. Olyan műveket 

kerestem, ami jól illik ehhez a 

társasághoz, és kiválasztottam 

egy tematikát: reneszánsz 

műsort csinálunk. Van egy nagy 

tervem. A fiam sommelier, és az 

egyik érdi étteremben szeret-

nénk olyan borkóstolót szer-

vezni, amit reneszánsz dalokkal 

kísérünk. Ez teljesen új műfaj 

lenne, remélem, van erre Érden 

fogékonyság” – avatott be a ter-

veibe Adrienne, aki már készül a 

vegyeskarral az októberi jubile-

umi koncertjükre is: a Harmónia 

ugyanis hamarosan huszonöt 

éves lesz. „Nem önálló koncer-

tet tervezek; szeretném, ha egy 

másik vegyeskar is fellépne. És 

nem csupán a dalok eléneklésé-

re helyezem a hangsúlyt, hanem 

nyitok az összművészetek felé 

is, mert tapasztalataim szerint 

az emberek sokkal nyitottabbak 

azokra az eseményekre, ahol a 

zene mellett az irodalom, a kép-

zőművészet is megjelenik vala-

milyen formában” – tette hozzá 

a karnagy, akinek nagy álma egy 

barokk karácsonyi hangverseny 

megrendezése. 

Ádám Katalin

Az érdi Harmónia  
kuriózum

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola  

és Gimnázium 9. A osztálya

Az Érdi Kós Károly Technikum 12. F osztálya 
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Mit jelent pontosan a pontozásos tech-

nika, és mi inspirálta?

A pontozásos technika sokféle inspiráci-

óból alakult ki. Eredetileg az őslakosok 

módszere volt Ausztráliában, ők egész 

történeteket, érzelmeket is kifejeztek 

pöttyökkel. Amikor Európába és Ameri-

kába átkerült, már tisztán az érzelmekre 

helyeződött a hangsúly.  Miután pöty-

työkről van szó, lett belőle mandalapöty-

työzés, és így még inkább az érzelmek, az 

érzések lettek fontosak. Láttam köveket 

is így kipöttyözve, és nagyon tetszettek. 

Véletlenül találkoztam Szalóki Ildikóval, aki 

éppen ilyeneket készít, és akitől tanulni is 

lehet. Mellette láttam azt is, hogy a miket 

készítenek a kezdők, és milyen csodákra 

képesek azok, akik ezt már régóta űzik.

A többi technikához képest nem túl 

időigényes, túl pepecs munka ez?

Mondhatjuk rá, hogy pepecs, de azt 

veszem észre, hogy leteszek egy pöttyöt 

középre, és elindulok vele. Megnyugtató 

állapotba kerülök, amiben el lehet merülni. 

Valószínűleg belső érzések irányítják az 

ember kezét, mert mire a sokadik körhöz 

érek, addigra teljesen más szín és forma 

lesz a kiindulópontból.

Mi az eredeti foglalkozása, és mióta óta 

foglalkozik művészettel?

Három éve csinálom. Eredetileg fogtechni-

kus vagyok, mindig is a manuális és a kre-

atív dolgok érdekeltek, sokfélét kipróbál-

tam, de ez nagyon megfogott.  A színek, a 

formák és a nyugalom, ami ezzel jár. 

Hogyan jött az életébe a képzőművé-

szet?

Szeret az ember valami szépet alkotni, 

valami színeset, legyen az rajzolás vagy 

kötés, és fontos az emberben az alkotás-

vágy. Középiskolában sokat rajzoltam, 

rajzkörbe is jártam, nagyon érdekelt, de 

akkor abban nem mélyültem el annyira.

A kiállításon hány alkotása látható?

Az elmúlt bő három év alkotásai láthatók, 

közel 100 kiállítási darab. Vannak kisebb és 

nagyobb képek, mandalák, kövek, mécses- 

és füstölőtartók, de órák, tányérok, bög-

rék is. Mindenre szeretek pöttyözni, mert 

teljesen átalakítja azt a tárgyat, és közben 

érzelmeket mutat, generál. Vannak, amik 

egy este alatt készültek el, de van olyan is, 

ami közel két hónapig alakult, mert annyi-

ra aprólékos munka volt.

Korábban nem volt még kiállítása?

Nem, ez az első, és teljesen váratlanul ért, 

korábban nem gondolkoztam ilyenben. 

Nagyon jó barátom Ilka Gábor, akinek volt 

már több kiállítása is a Szepesben, rajta 

keresztül kerültem kapcsolatba a műve-

lődési házzal, ő nyitotta meg a tárlatot is. 

Nem számítottam arra, hogy ilyen élmény 

vár még rám az életben. Van egyébként 

vendégkönyv is, és nagyon szeretném, 

hogy aki megnézi a kiállítást, beleírja, 

melyik tárgy tetszett neki a legjobban és 

miért, és mely érzés dominált, miközben 

az alkotást nézte. 

Ezek után tervezi, hogy máshova is 

elviszi ezeket az alkotásokat?

Ha megkeresnek, akkor nagyon szívesen. 

Egy átlagos galériában azonban csak a 

festményeket tudnánk kiállítani, a Szepes 

Gyula Művelődési Központban viszont 

pont az a jó, hogy az apróbb tárgyakat is el 

lehet helyezni. 

(Az interjút lejegyezte:  

Szabó Réka Nikoletta)

Pont jó…
Ezzel a lakonikus címmel nyílt kiállítás a Szepes Gyula Művelődési 
Központban Abaffyné Tar Judit pontozásos technikával ké-
szült alkotásaiból. Az alkotóval Szabó Beáta beszélgetett az Érd FM 
101. 3 Zónázó című műsorában. Az interjú szerkesztett változatát 
olvashatják.
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A két tehetséges fiatal az elmúlt 

hetekben 7 versenyen vett részt, 

az arany- és az ezüstérmek mel-

lett több harmadik helyezést is el-

értek. Volt olyan időszak, amikor 

minden hétvégén versenyeztek, 

de azt mondják, mindig jobban és 

jobban szerettek volna teljesíte-

ni, és ez vitte őket előre. 

Latin és standard táncban is 

versenyeztek, és annak ellenére, 

hogy ők még az ifjúsági korosz-

tályhoz tartoznak, felnőttben is 

szoktak indulni, és ott is rendre 

jól szerepelnek.

 „Amire a legbüszkébbek 

vagyunk, az a területi bajnoki 

címünk, mert az volt a legelső 

versenyünk, másrészt a Hattánc 

Országos Bajnokságon szerzett 

bajnoki címünk, és kiemelném 

a legutolsó versenyt is, ahol 

sikerült megszerezni az első 

helyezést standard kategóriában 

is” –  fogalmazott Lili.

Mint mondták, mindig feltöltik 

őket a jó eredmények, és bár 

természetesen fárasztó minden 

nap 2-3 vagy akár 4 órát a tánc-

teremben tölteni, de tényleg 

ezt szeretnék csinálni, és készek 

arra, hogy minden energiájukat 

erre fordítsák. 

„A sikereinkhez hozzátartozik 

az is, hogy mi nagyon feltöltjük 

egymást energiával, és nagyon 

jó kapcsolatot ápolunk az első 

perctől kezdve. Szeptember óta 

a legjobb barátok vagyunk, sőt 

olyan, mintha a nővérem lenne 

Lili,  maximálisan bízunk egymás-

ban” –  mesélte Milán. 

Egyébként a két versenyző 

egy próbatáncon ismerkedett 

meg egymással, ez egy keddi 

nap volt, és szombaton már 

közösen léptek fel.

Bóna Eszter hálás a két 

versenyzőnek, nagyon büszke 

rájuk, és látszik, hogy a sok 

munka valóban meghozza az 

eredményt. Szerinte nagyon jól 

összeillik a páros két tagja, és 

boldog, hogy ez a két versenyző 

egymásra talált. 

„De nagyon szép eredmé-

nyeket értek el a formációk is, 

és ugyanúgy büszke vagyok az 

összes többi táncosra is, a seni-

orokra és az ovisokra egyaránt. 

Hálás vagyok a kollégáimnak is, 

akikkel egy célért dolgozunk, 

gyakorlatilag egy családként 

működünk együtt.”

erdmost.hu

Kiválóan szerepeltek 
a Bonton táncosok
Bóna Eszter, a Bonton 

Tánc Sport Egyesület 

vezetőedzője, illetve két 

sikeres fiatal verseny-

zője, Szabó Lili és Metzl 

Milán volt Pecsuvácz 

Péter vendége az Érd 

FM 101.3 Play-off című 

műsorában.

Rangadót nyert a baseball NB 

I-ben az Érd Aeros. A tabella 

negyedik helyén álló együttesünk 

az őt egy hellyel megelőző Óbu-

da Warriors ellen játszotta idény-

beli nyolcadik mérkőzését, ahol 

vendéglátó csapatunk remek 

játékkal győzött 18–3-ra, megsze-

rezve idei harmadik győzelmét.

Az idei nyolcadik bajnoki 

mérkőzésére készülő Érd Angels 

jó előjelekkel várta a Jászberény 

Stinky Sox elleni találkozót, 

hiszen a meccs előtt a házigaz-

da érdiek 3 győzelemmel és 4 

vereséggel, a vendégek pedig 

1 győzelemmel és 5 vereséggel 

álltak a tabellán.

Ennek ellenére az Angels nem 

tudta megnehezíteni a Jászbe-

rény dolgát, amely simán nyert 

16–5-re.

A softball NB I-ben ezúttal is 

dupla mérkőzést játszott az Érd 

Wildcats a Mecset utcai pályán, 

de a hazaiak nem tudták tartani 

az éllovas Jánossomorja Rascalst, 

amely az első meccset 19–4-re, a 

másodikat 15–8-ra nyerte, így to-

vábbra is százszázalékos teljesít-

ménnyel áll a tabella élén, míg az 

érdiek továbbra is másodikak.

A legjobb tízbe jutott Pásztor Emili a vívók Olimpici Magyar Bajnok-

ságán, Balatonfüreden. A Danubius Regionális Sport Club növendéke 

a legfiatalabb, törpici korosztályban lépett pástra. Zsargó Evelin 

tanítványa nyolcadik helyezést ért el az év egyik legfajsúlyosabb 

utánpótlás versenyén.

Nyolcadik helyezés  
a magyar  
bajnokságon
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Hazai pályán győzött 
az Aeros

BASEBALL NB I
ÉRD AEROS–ÓBUDA WARRIORS 
18–3

BASEBALL NB II
ÉRD ANGELS–JÁSZBERÉNY 
STINKY SOX 5–16

SOFTBALL NB I
ÉRD WILDCATS–JÁNOS-
SOMORJA RASCALS 4–19

JÁNOSSOMORJA RASCALS–
ÉRD WILDCATS 15–8

Bár az Érd Aeros simán legyőzte az Óbuda Warri-

orst, az Érdi Baseball és Softball Club NB II-es fel-

nőtt férfi együttese, az Angels, illetve a Wildcats 

NB I-es softballcsapata hazai pályán szenvedett 

vereséget.
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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 megfelelőségének ellenőrzése. A közbe-

szerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumának közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése. Érd MJV Ön-
kormányzata 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. Kapcsolattar-
tás Közbeszerzési Hatósággal, közbeszerzéseket ellenőrző és pályázati szervekkel.

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

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 05.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság 2022. június 14-i számában.

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

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Jogi Főosztály Végrehajtási Osztály

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 3. 

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

Ellátandó feladatok:
Önkormányzati követelések nyilvántartásával, a teljesítések követésével, behajtással kapcsolatos ügyintézési, egyeztetési, adminisztrációs 

feladatok elvégzése. Bírósági végrehajtónak átadott polgári jogi és hatósági ügyekben képviselet ellátása.  

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,
• Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai 

végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, 
ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba 
tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, 

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

• Pénzügyi, jogi, követeléskezelési területen szerzett gyakorlat,
• Közigazgatási alapvizsga megléte,
• Közigazgatási szakvizsga megléte.
• 

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. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15. 

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 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.erd.hu – 2022. június 18.

Érdi Újság
facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. június 18.

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-1130-41/2022. feltüntetni szíveskedjen.
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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 Hivatala 

Közgazdasági Főosztály, Költségvetési és Gazdálkodási Osztály

KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

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

ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör 

Ellátandó feladatok: Költségvetési ügyintéző
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pályázati elszámolások előkészítése;
pályázatok pénzügyi kimutatásának naprakész vezetése;

kapcsolattartás társirodákkal a pályázatokkal kapcsolatos egyéb teendők tekintetében;  
beérkező számla kontírozási feladatok.

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 Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú közgazdasági irányú szakképesítés
• 3 éves pénzügyi számviteli költségvetési gazdálko-

dás területén szerzett szakmai gyakorlat 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Pályázati elszámolás területén szerzett szakmai 
tapasztalat

• Informatikai ismeretek
• mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztar-

tási szakon, 
• Forrás Net integrált pénzügyi rendszer 
• Közigazgatási alapvizsga, és/vagy szakvizsga 
• 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. sz. melléklete 
szerinti részletes 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. július 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető nyújt, 
a 23/522-300/257 mellékű telefonszámon.

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 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www.erd.hu - 2022. június 19.
Érdi Újság – 2022.

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. június 19.

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-1130-42/2022. 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

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT, 

tetőkészítéshez magas kereseti lehe-

tőséggel felveszek. Tel.: 30/563-5544

 17/2022)

FAÁPOLÓ KFT. MUNKATÁRSAKAT 

KERES egy fiatalos csapatba. Bejelen-

tett állás. Korrekt bérezés, képesség és 

szaktudás alapján.Feladatok: fakivá-

gásnál anyagmozgatás, sövénynyírás,  

gereblyézés…Elvárás: minőségi, önálló 

munkavégzés, megbízhatóság. Előny: 

Tapasztalat fakivágásban, alpintech-

nikában, kert és park építésben, mo-

torfűrész kezelésben, B jogosítvány, 

erdészeti, kertészeti végzettség. Mun-

kakezdés és végzés Érdi telephelyen.  

Tel.: 06/30 267 8621 (145/2022)

ALBÉRLET

ÉRD ÓFALUBAN MÁSFÉL SZOBÁS, 

40m2-es összkomfortos, bútorozatlan, 

önálló órákkal, cirkó fűtéssel, jó közle-

kedéssel lakás kiadó 2 fő részére.  

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

ÉRDEN EGYSZOBA ÖSSZKONFOR-

TOS lakás egy vagy két fő részére 

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

SZOLGÁLTATÁS

KISEBB-NAGYOBB ÁCS-KŐMŰVES 

MUNKÁT, előtető-kocsibeálló, járdák, 

régi kémények, kerítések építését, 

javítását vállaljuk. Hívjon bizalommal!  

Tel.: 06/20 402 7490 (139/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

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

KLÍMATELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS, 

tisztítás rövid határidővel. Ne várjon, 

meleg az idén is lesz!  

Tel: 06/ 30 688 8316  (137/2022

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)

EGYÉB

GARÁZSVÁSÁR – Nem kacat! – Ja-

varészt sosem használt poharak, kristá-

lyok, kézimunka, csipkék, anyagok, 

cipők, ruhák rendkívül nagy kedvez-

ménnyel. Eladó egy dohányzóasztal 

is.  Június 25-26. (szombat-vasárnap), 

9:00-18:00-ig a Katalin u. 8-ban.  

T: 06/30 568 8942, 06/30 474 72 05 

 (158/2022)

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)
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

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

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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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
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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 hirdetés teljes terjedelmében meg-
jelent az Érdi Újság 2022. május 3-i 
számában.

A hirdetés rész-
leteit 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 munkatár-

saival.Telefon: 06/30 276 

6071 vagy 06/30 910 6987, 

E-mail: siriusalapitvany@

gmail.com. 

A többi gazdikeresőt pedig 

megtalálja a www.siriusala-

pitvany.hu weboldalon. 

Sirius Állat- és Termé-

szetvédelmi Alapítvány, 

Érd. Adószám: 18707379-

1-13, Bankszámlaszám:  

10403136-49534949-

49521015

Padavan

1,5 év körüli, nagy termetű, 

ivartalanított kan. Hatá-

rozott, tapasztalt gazdit 

igénylő, területőrző, nagy 

erejű kutyus, kertes házba 

költözne szívesen.

Katica

2 év körüli, kis-közepes terme-

tű, ivartalanított szuka. Barát-

ságos, nyugodt természetű 

kutyus, kinti-benti tartásra 

ajánljuk. Más kutyákkal általá-

ban jól megfér.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

Szociális Gondozó Központ - Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

GONDOZÓ 
munkakör betöltésére. 

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

A hirdetés 
részleteit a QR-
kód leolvasá-
sával érheti el, 
vagy megtalálja 
a www.erd.hu 
oldalon. 
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HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh 

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

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

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

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

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

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

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

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

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
14.00 Majdnem szombat, 

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

sportműsora 
 Pecsuvácz Péterrel

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

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

Június 27. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 – 273 KOL LABOR21 SZABÓ KRISTÓF 

KristofLab Godot Labor
10:00 7 nap
10:20 Érdi történetek
10:45 Érdi Jazz fesztivál 2021 SOSO 

QUARTET
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Párbeszéd
12:35 Érdi történetek
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Sztárportré 356. rész
14:05 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Juhász Árpád: Emberevők
 unokái között, könyvbemutató a 

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

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

Június 28. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Érdi történetek
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021 

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

Június 29. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Partizán tv – DZSÚDLÓ: “Engem nem 

ölt meg ez a hely. Valakit meg igen.”
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

16:00 Hírek
16:10 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
16:40 Negyedik negyed
 Fodor János műsora, Juhász Árpád (ism.)
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Film – Nekem már egy 
 hét után honvágyam van
 (2018), portréfilm, R.: Babiczky László
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Partizán tv– Az első magyar 

populisták: mi volt a népi mozgalom és mit 
tanulhatunk ma belőle?

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

Június 30. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Érdi történetek
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:10 Párbeszéd
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz tv - Ruby Harlem zenekar
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
16:30 Vajtó és a Világ 
 - Hanna kert különkiadás 1.rész.
17:00 Partizán tv–"Ebben az országban 

nagyon sok Orbán Viktor van"
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese
19:15 Negyedik negyed,
 Fodor János műsora, Juhász Árpád (ism)
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15 Film – Gumikalapács (2010), 
 dokumentumfilm, R.: Kőszegi Edit
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Kézilabda 2021-2022. Női NBI 
22:50 Film - A film (2000), 
 magyar filmdráma R.: Surányi András, 
0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 1. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 KI BESZÉLT MŰVÉSZET  
 154 GYURITY MILÁN KÉPESLAPOK A 

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

20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15  Film - A kajakozásban 
 nőttem fel (2019) portréfilm, 
 Rendező: Babiczky László  
21:15 Partizán tv – "Tibi atya akár még 

politikai mozgalommá is válhat"
22:40 Film - Gumikalapács (2010), 
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 2. SZOMBAT
8:00 Híradó  – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
10:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
10:15 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között, könyvbemutató a 

Magyar Földrajzi Múzeumban
12:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Hírek
14:30 Ki-beszélt Művészet  154 GYURITY 

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

Július 3. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
 9:50 Kézilabda  2021-2022. Női NBI
 Szombathelyi Kézilabda Klub 
 és Akadémia-Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:35 Hit és Lélek ism.
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
15:25 Negyedik Negyed, 
 Fodor János műsora, Juhász Árpád (ism)
16:35 Kézilabda  
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese  
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:20  Film -Terényi Ede , (2015), 
21:20 7 nap
21:55 Film - Kajakozásban nőttem 

fel...  - Vesmás Péter portré, (2019), 
 dokumentumfilm, rendező: Babiczky 

László 
23:20 7 nap

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

kön 16-18 óráig 2 órás ingyenes előadás gyakor-

lási lehetőséggel a számítógép és az internet 

helyes használatáról.

Június közepétől a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

Felnőttkönyvtárában tematikus könyvváloga-

tás: Kocka június, kiemelés a Budapest Comic 

Con jegyében.

Egész júniusban a Felnőttkönyvtár: Ablakos ver-

sek. 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 a könyvtár 

honlapján találnak.

Június 22-én, szerdán 14-18 óráig a Parkvárosi 

Közösségi Házban ingyenes próbaórát tart a 

Festő Klub 7-14 éves gyerekeknek.

Június 24-én, pénteken 18 órától a Parkvárosi 

Közösségi Házban rendezik meg a Frutti TSE 

Táncgáláját.

Június 25-én, szombaton 18 órától a Magyar 

Földrajzi Múzeumban rendezik meg a Múzeu-

mok Éjszakáját. A korábbi évek hagyományai-

nak megfelelően idén is érdekes és változatos 

programokkal készülnek. Köszöntőt mond 

Dr. Csőzik László polgármester, illetve Dr. 

Kubassek János múzeumigazgató nyitja meg a 

rendezvényt. 

Június 26-án, szombaton este 9-től 27-én hajnali 

1 óráig várják az érdeklődőket – gyerekeket, 

fiatalokat, felnőtteket és időseket – a Felső 

utca 4. szám alatt az Érdi Rendőrkapitányság 

épületében. A rendőrség éjszakája elnevezéssel 

indít ugyanis toborzóprogramot az Érdi Rendőr-

kapitányság.

Idősügyi programok

Meridiántorna

Június 21. (kedd) 8.00 - Parkvárosi Közösségi Ház 

(Gépész utca 14.)

Június 21. (kedd) 9.00 - Szepes Gyula Művelődési 

Központ (Alsó utca 9.)

Június 22. (szerda) 9.00 - Szepes Gyula Művelődé-

si Központ (Alsó utca 9.)

Június 24. (péntek) 14.00 - Parkvárosi Közösségi 

Ház (Gépész utca 14.)

Senior gerincjóga

A torna célja a test egészségének helyreállítása, 

annak megőrzése, elsősorban a tartóizmok 

megerősítésével. Könnyű, ülő vagy álló hely-

zetben végzett gyakorlatokból, relaxációból és 

légzőgyakorlatokból áll, melyet idősek is bizton-

sággal végezhetnek.

Június 22. (szerda) 10.00 – Szociális Gondozó 

Központ (Topoly utca 2.)

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, ünnepségek-
hez, megemlékezésekhez, állami ünnepekhez 
köthető városrendészeti feladatok ellátása,

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

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

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

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. 

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

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