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3–4. OLDAL 6. OLDAL

Közgyűlés
Útépítések, óvodafejlesztés, távhő-

szolgáltatás, ÉKFI, ezekkel a témákkal 

foglalkoztak a városatyák a közgyű-

lésen.

2. OLDAL

Városfejlesztés
Reménykedésre ad okot, hogy mind 

Aradszki András, mind Csőzik László 

kifejezte együttműködési szándékát 

a város érdekében. 

Romics
Semmelweis Ignác születésének 

évfordulója a magyar egészségügy 

napja, a városvezetés ez alkalomból 

köszöntötte a Romics dolgozóit. 

Hirdessen a megújult Érdi Újságban  
és az Érd Médiacentrum többi felüle tén: 
az ÉrdFM 101.3-on és az Érd TV-ben, 
valamint a ÉrdMost-on!
Hirdetésfelvétel: Érd Médiacentrum. 2030 Érd, Diósdi út 
14. (Bejárat a Mária utca felől.) Személyesen: hétfőn 9–13 
óráig, vagy munkaidőben telefonon: +36/23 330 156 vagy 
+36/20 911 6813 (Rátky Zsuzsa) • e-mail: hirdetes@
erdmediacentrum.hu

Útépítések városszerte
A forgalmasabb utak közül a Törökbálintin és a 

Fehérvárin, míg a mellékutcák közül a Nyírfa és 

Citromfa utcában zajlanak munkálatok. A felújítás a 

buszforgalmat is befolyásolja. 

CIKKÜNK A 2. OLDALON

Milák Kristóf világbajnok
A tárnoki úszó előbb 200 méter pillangóúszás-

ban nyert világbajnoki címet, miután a döntőben 

1:50.34-es időeredményével korábbi, saját rekordját 

megdöntve állított fel újabb világcsúcsot. Milák 

ezzel címet védett ebben a versenyszámban. 

CIKKÜNK A 10. OLDALON

Összébb a nadrágszíjat
Csőzik László polgármester a Facebookon írt arról, 

hogy a megszorítások részeként múlt héten a kabi-

net megtiltotta az önkormányzatoknak és intézmé-

nyeiknek, hogy rezsicsökkentett áron vásároljanak 

áramot és gázt az év második felében.

CIKKÜNK A 3. OLDALON

Ernyők a tűz fölött

Két év után – igazi  Szent Iván-éj hangulatban – ismét megren-

dezték a Szőlővirág Ünnepet az érdi pincetulajdonosok.

 CIKKÜNK A 7. OLDALON
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Egy ideje már tart az Érd egyik 

legforgalmasabb útjának számító 

Törökbálinti út, illetve a Szövő és 

Felsővölgyi utca közötti szakasz 

átalakítása, a napokban pedig 

a Fehérvári, valamint a Zámori 

utak találkozásánál lévő terüle-

ten is megindult a munka, ahol a 

jelenlegi lámpás kereszteződés 

helyett körforgalmat alakítanak 

ki. De nem csak a főbb útvona-

lakon, hanem a kisebb forgalmú 

utcákban is lehet útfelújításra 

számítani.

A beruházások részleteiről 

László Ferenc, az önkormányzat 

kommunikációs vezetője számolt 

be az Érd FM-nek:

„Mindkét projektet uniós 

támogatással, a nemzeti infrast-

ruktúra fejlesztővel együttmű-

ködve valósítja meg az önkor-

mányzat. A Törökbálinti úton 

régóta zajlanak a munkálatok, a 

körforgalom kiépítésének elő-

készítése, az elmúlt napokban 

pedig elkezdődött a Fehérvári– 

Zámori út kereszteződés rend-

betétele. Az érdiek jól tudják, 

hogy ez egy lámpás keresztező-

dés, ami éppen ezért egyszerre 

kevés autót tud átengedni, ezzel 

szemben a körforgalom gördü-

lékenyebbé teszi a forgalmat, 

le tudja vezetni a dugókat. A 

Fehérvári és a Zámori út jó része 

megújul a beruházás keretében, 

útburkolatot kap, ráadásul a Zá-

mori alatt kicseréljük az elavult 

azbeszt közműcsöveket is. A 

beruházó ezeket mind felszedi, 

és teljesen új közműhálózatot 

épít ki. A tényleges építkezés 

június 30-ától indul a Fehérvári–

Zámori út kereszteződésében. 

Ez nemcsak a kereszteződést, 

hanem magát a két utat is érinti 

az említett felújítások miatt. So-

kan kérdezték az önkormányzat-

tól, milyen növényeket vágnak ki 

a munkálatok miatt. Szeretném 

megnyugtatni az ott élőket és 

az érdi polgárokat, hogy nagyon 

kevés fát vágnak ki, tényleg csak 

azokat, amelyeknek például 

a gyökérzete akadályozza az 

útépítést magát. Amúgy főleg 

cserjéket vágnak ki, amiket 

aztán természetesen újratele-

pítenek. Az idősebb fákat pedig 

magától az építkezéstől is meg-

védjük, körbevesszük palánkkal, 

hogy ne sérüljenek. Körülbelül 

220 fát fogunk a tárnoki önkor-

mányzattal közösen újratelepíte-

ni a munkálatok végén. 

Az építkezés természetesen 

befolyásolja a közlekedési ren-

det, lesznek egypályás lezárások, 

de olyankor jelzőőrök irányítják a 

forgalmat.”

Június 27-étől sebességkorláto-

zásra, félpályás munkavégzésre 

és jelzőőrös forgalomirányítás-

ra számítsanak a Zámori úton 

az arra közlekedők, ugyanis a 

projekt előkészítése után most 

már felvonultak a munkagépek 

is. A félpályás lezárás nagyjából 

a Zámori úti benzinkút (Fecske 

utca torkolata) és a Fehérvári út 

sarkán lévő ipari telep bejárata 

közötti szakaszt érinti.

A Kakukk utcát kordonnal 

lezárják a Zámori felé, de a 

Fehérvári irányából (például a 

Kánya utcán keresztül) megköze-

líthető lesz. A Fecske utca elején 

nem lesz kordon, mivel zsákutca, 

megközelítését a Zámori felől a 

kivitelező a munkálatok ellenére 

biztosítja majd.

A lezárás érinti a Fehérvári-

Zámori kereszteződés forgalmi 

rendjét is: a jelzőlámpákat kikap-

csolják, pontosabban átállítják 

sárga villogó jelzésre.

Mindez nemcsak az autós for-

galmi rendet befolyásolja, hanem 

a buszmegállókét is. A felújítás 

időszakában a 722-es, a 742-es 

és a 744-es buszok nem érintik a 

Zámori úton lévő megállókat. Az 

utasok a Fehérvári úton (Szajkó 

és Ölyv utcák között) található 

ideiglenes megállókban száll-

hatnak fel a Zámori úti megállók 

helyett.

erdmost.hu

V Á R O S K É P

Útépítések, óvodafej-

lesztés, távhőszolgál-

tatás, ÉKFI,  ezekkel a 

témákkal foglalkoztak a 

városatyák a közgyűlés 

nyári szünet előtti utol-

só rendes ülésén.

Nyári szünet előtti utolsó ülését 

tartotta Érd képviselő-testüle-

te, és mintegy húsz napirendi 

pontot tárgyaltak a városatyák. 

Egyebek közt elfogadták a 

távhőszolgáltató tavalyi évi 

gazdálkodásáról szóló beszámo-

lót. Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. 

ügyvezetője a testületi ülésen 

elmondta: a távhő-ártámogatási 

rendszer nem változik.

„Nem ez a helyzet az önkor-

mányzatok vonatkozásában: 

úgy néz ki, augusztus elsejétől 

öt-hatszoros árat kell fizetnünk. 

Ezt az összeget belső átcsopor-

tosításokkal próbáljuk előterem-

teni, és lobbizunk azért, hogy 

az állam, a kormány segítsen az 

önkormányzatokon. Érd eseté-

ben ugyanis augusztus 1.–de-

cember 31. között 350-380 millió 

forint lesz a plusz növekmény, 

amennyiben valóban ötszörös-

hatszoros áron tudunk gázt és 

villamosenergiát vásárolni” – 

hangsúlyozta Csőzik László az 

ülést követően.

A közgyűlésben döntés szüle-

tett arról, hogy amennyiben az 

ÉKFI-től rendelnek meg munkát 

külső cégek (például kábelfek-

tetés utáni helyreállítást), a 

közterület-fenntartó mostantól 

jogosult maga megállapítani 

az elvégzett tevékenység díját. 

Ez rugalmasabb árképzést tesz 

lehetővé, hiszen az építőiparban 

hétről hétre változnak az árak.

Az ÉKFI, illetve az általuk meg-

bízott vállalkozók jelenleg az 

Orvos, a Citromfa, illetve a Nyír-

fa utcában végeznek aszfalto-

zási munkálatokat.  Ez az utolsó 

három utca, amely megmaradt a 

múlt évi „csomagból”.

„Most dolgozunk azon, hogy 

kiírjunk egy nyílt közbeszerzést 

mintegy hetven utca felújítására. 

Anyagi lehetőségeink függ-

vényében tudjuk finanszírozni 

a munkálatokat, tehát nem újul 

meg egyszerre mind a hetven 

szakasz” – hangsúlyozta a pol-

gármester, hozzátéve: ez a kör 

szeptember második felében in-

dul majd. Azon utcák aszfaltozá-

sára kerül sor elsőként, ahonnan 

rengeteg panasz érkezik, és az 

biztos, hogy a Fraknóival indul-

nak majd a  munkálatok. Ahogy 

lehetőség adódik rá (például 

rendkívüli kormánytámogatás, 

HIPA-kompenzáció), úgy hívnak 

majd le forrásokat az aszfal-

tozási munkálatokra, amelyek 

átnyúlnak majd a következő 

esztendőre is.

A képviselők elfogadták a Street 

Art-pályázattal kapcsolatos 

javaslatot, miszerint a város te-

rületén lévő aluljárókat minőségi 

falfestéssel újítják meg és teszik 

vonzóbbá. 

„Évi ötmillió forintot fordítunk 

arra, hogy minden évben két-két 

aluljáró kapjon új külsőt. A nagy-

állomással és a Muskátli–Tétényi 

utcák közti aluljáróval kezdjük a 

sort, és jövőre szeretnénk sort 

keríteni a legnagyobb falatra: 

az Érd alsó–Érd felső közti nagy 

aluljáróra. Ez nagyon nagy mun-

ka lesz” – mondta a városvezető.

Bár az óvodákban már tart a 

nyári szünet, az építkezések, át-

alakítások csak most kezdődnek. 

A Szivárvány, a Tusculanum és a 

Harkály óvoda területén számít-

hatunk fejlesztésekre: a Hegesztő 

utcai óvoda udvarát fejlesztési 

hitelből kezdik felújítani, a Tuscu-

lanum ovinál tujasort telepítenek 

és kerítést rendeznek, a Harkály 

ovi pedig egy Holló utcai ingat-

lan hozzácsatolásával bővül. Ha 

meglesz a forrás, erre a területre 

tornatermet építenek, vagy ját-

szóteres udvart hoznak létre.

A Pumukli német nemzetiségi 

óvoda 90 millió forintot nyert 

tornaterem létrehozására, az 

önkormányzat pedig vállalja a 

műszaki dokumentáció elkészí-

tésének költségeit.

A közgyűlés módosította 

az idei költségvetésről szóló 

önkormányzati rendeletet. 

T. Mészáros András, a Fidesz–

KDNP frakcióvezetője szerint a 

költségvetés átláthatatlan: „A 

városvezetés folyton panaszko-

dik, hogy kevés a pénz, miköz-

ben látható, hogy nominálérték-

ben jóval több pénz van, mint 

2019-ig bármikor is a városban.” 

Szerinte a pénzmaradványok 

és a Modern Városok Program 

forrásaiból megmaradt összeg 

sorsa sem látható. „A költség-

vetést nem tudjuk elfogadni, 

támogatni” – jelentette ki.

A testület elfogadta az Érdi 

Sport Szolgáltató és Kereske-

delmi Kft. idei második félévi és 

2023. első félévi üzleti tervét. 

Ezzel kapcsolatban T. Mészá-

ros András megjegyezte: el 

kellene dönteni, van-e szükség 

a kézilabdacsapatra vagy sem. 

„Szerintem igen, de akkor nem 

11-14 milliót kellene havonta 

odaadni nekik, hanem 30-40 

milliót, amiből valóban az első 

helyek egyikén végezhetnek, és 

nemzetközi színtéren jelenhet-

nek meg” – hangsúlyozta.

Zárt ülésen döntöttek külön-

féle városi díjak kiosztásáról. T. 

Mészáros András az ülést köve-

tően közölte: ezt csupán nagyon 

erős baloldali szándék indokolta, 

ezért ők a javaslatokra nemmel 

szavaztak: „Azon gondolkozunk, 

hogy szükség lesz a közeljövő-

ben úgynevezett alternatív díja-

zást megalkotni, hogy valóban 

azokat díjazzuk, akik tényleg 

Érdért dolgoznak.”

Á. K.

Fontos témák 
a közgyűlésen

Útépítések városszerte
A forgalmasabb utak közül a Törökbálintin és a 

Fehérvárin, míg a mellékutcák közül a Nyírfa és 

Citromfa utcában zajlanak munkálatok a következő 

időszakban. A felújítás a buszforgalmat is befo-

lyásolja, ebben az időszakban  a 722-es, a 742-es 

és a 744-es buszok nem érintik a Zámori úton lévő 

megállókat. 
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Csőzik László polgármester a 

Facebookon írt arról, hogy a 

megszorítások részeként múlt 

héten a kabinet megtiltotta az 

önkormányzatoknak és intézmé-

nyeiknek, hogy rezsicsökkentett 

áron vásároljanak áramot és 

gázt az év második felében. Ez 

csak a következő fél évben kb. 

400 millió forint pluszkiadást 

eredményez városunknak.

„Attól tartok, ahhoz, hogy a 

számlát ki tudjuk fizetni, összébb 

kell húznunk magunkat, kár 

lenne, ha az ilyen típusú innovatív 

és megtérülő fejlesztéseket kéne 

elhalasztani, vagy kevesebb jutna 

aszfaltozásra. Ebből a 400 milli-

óból csak az óvodák, bölcsődék 

többletköltsége 25 millió forint, 

a Szociális Gondozó Központé 

14 millió, a művelődési házra, a 

könyvtárra, a múzeumra további 

plusz 15 milliót kell fordítani az 

emelkedő rezsi miatt idén. A vá-

ros közterületeit, parkjait, egyes 

ingatlanjait rendben tartó, az asz-

faltozásért, kátyúzásokért felelős 

Érdi Közterület-fenntartó Intéz-

ménynek éves szinten közel 200 

milliós, féléves szinten 96 milliós 

kiesést jelent. Nem is beszélve a 

közvilágítás egekbe ugró áráról: 

egyik napról a másikra négysze-

resére emelkedhetnek a költ-

ségeink. S mindez csak becslés, 

hiszen a piaci áram- és gázárak 

napról napra változnak, márpe-

dig a földgáz árában például már 

most 9-10-szeres a különbség az 

egyetemes és a rezsicsökkentett 

ár között” – fogalmaz posztjában 

a polgármester.

Csőzik László arról is írt, hogy 

az érdi városvezetés az utóbbi 

években jelentős erőfeszíté-

seket tett a rezsicsökkentés 

érdekében. Komoly fejlesz-

tésekbe kezdtek, hogy minél 

kevesebbet kelljen erre költeni 

az adófizetők pénzéből. Íme a 

legfontosabbak:

•„A Dr. Romics László Egész-

ségügyi Intézménynél az éves 

áramhasználat 20-25 százalékát 

fogjuk magunk megtermelni 

a közeljövőben azáltal, hogy 

felszerelünk egy 700 darabos 

napelemrendszert. A korábbi 

felújítás keretében a Romicsban 

cseréltük a nyílászárókat, szige-

teltük a homlokzatot. 

•Az Érd Arénában tavaly kor-

szerűsítettük az uszoda világítá-

sát: a régi halogénes lámpateste-

ket alacsony energiafogyasztású 

LED-technológiás lámpatestekre 

cseréltük. A fejlesztés előtt az 

uszoda energiaköltségeinek 

felét tette ki a világítás. 

•A Fenyves-Parkvárosi közne-

velési centrum teljes világítását 

modern LED-technológiás lám-

pák biztosítják. A sportcsarnok 

külön említést érdemel, hiszen 

az ide telepített lámpák a külön-

böző sportágak igényei szerint 

állíthatók. 

•Cserélni fogjuk a Földrajzi 

Múzeum nyílászáróit, valamint a 

Favágó utcai nyári tábor ener-

getikai korszerűsítésére is sor 

kerítünk. 

•A Topoly utcai szociális köz-

pontunk felújítását 2019-et köve-

tően átterveztük, és bevettük a 

projektbe a nyílászárók cseréjét 

is – amiről az előző városvezetés 

elfeledkezett. Most azon dolgo-

zunk, hogy forrást találjunk egy, 

az épület áramellátását biztosító 

napelemrendszerhez. 

•A Kós Károly Technikum 

tetejére a felújítás után vissza-

kerülnek a korábban telepített 

napelemek. 2020-ban 80 darab 

napelemes közvilágítási lám-

pát telepítettünk. Szeretnénk 

folytatni a fejlesztéseket, ám a 

kormány legújabb intézkedése 

megköti a kezünk.”

erdmost.hu

Érden ismét összébb kell húzni  
a nadrágszíjat

lőző számunkban elemez-

tük, hogy T. Mészáros 

Andrásnak és csapatának 

másfél év alatt – a 2019. októ-

beri, a Fidesz számára sokkoló 

hatalomváltásig – mindössze a 

Késő Géza Programnak elkeresz-

telt kívánságlistát, valamint egy 

2012-es útkoncepció részleges 

áttekintését sikerült elkészíteni. 

Végül egy újabb közgyűlési ha-

tározattal több olyan feladatot 

tűzött ki célul a választások kü-

szöbén – tanulmánytervek, en-

gedélyezési tervek elkészítését 

–, melyek megvalósításához „a 

pénzügyi források nagyságrend-

je miatt várhatóan a Kormány 

támogatása lesz szükséges”. 

Lehetett emögött bizalom, hogy 

ha az elvtársak megígérték, 

akkor úgyis meglesz a lóvé, meg 

annak tudása is, hogy nem érde-

mes nagyon fáradozni.

A 2019-es helyhatósági válasz-

tások eredményét követően 

sokan szomorú sorsot vizionál-

tak az ellenzéki városoknak. 

Alig öt hónappal a váltás után 

kitört a pandémia, és az érdi 

városvezetés erőfeszítései az 

elvonások teremtette szűkülő 

mozgástérben a szorító hiá-

nyok kezelésében merültek ki. 

Talán a kormánynak is volt jobb 

dolga annál, hogy a pandémiás 

vészhelyzetben Érd útfejlesz-

téséhez forrásokat biztosítson. 

El is lehetne feledni Érd sosem 

volt 60 milliárdját, ha az ellen-

zékbe került fideszes csapat 

nem venné folyton elő a témát a 

teszetoszaság szinonimájaként, 

mintha valóban létezne egy 

máig érvényes beváltható ígéret. 

Az érdi Fidesz narratívája szerint 

a 60 milliárdot azért nem tudta 

elhozni a Csőzik László vezette 

önkormányzat, mert 1. nem is 

kérte, 2. nem kérte elég szé-

pen, 3. nem készített részletes 

ütemtervet, hogy mikor mennyit 

mire kér. Hogy tisztába tegyük a 

kérdést, a városházához fordul-

tunk válaszokért.

Kérni kérte

„Minden alkalommal, amikor 

kértem a kormánytól azt a 700 

millió forintot, amit a 2019-es 

őszi helyhatósági választások 

előtt az állam évente átutalt az 

érdi önkormányzatnak, kifejtet-

tem: borzalmasak az érdi utak, 

rengeteg az aszfaltozatlan utca 

– felelte kérdésünkre Csőzik 

László polgármester. – Amikor 

a kieső iparűzési adóbevételek 

kompenzálása érdekében folya-

modtam a kormányhoz, akkor is 

minden alkalommal hivatkoztam 

az utak állapotára. Tavaly nyáron 

egyenesen a miniszterelnökhöz 

fordultam, kértem, hogy adjon 

forrást útépítésre Érdnek. Ebben 

a levélben utaltam a 2018-as 60 

milliárdos kampányígéretre is, 

de érdemi választ nem kaptam, 

kéréseimet elutasították.” 

László Ferenc, a városháza 

kommunikációs vezetője szerint 

az önkormányzat konkrét 

pályázatokat is előkészített az 

elmúlt két és fél évben. Minden 

alkalommal indultak a Belügymi-

nisztérium útépítési pályázatain: 

2020-ban kértek támogatást a 

Diósdi úti járdához, 2022-ben 

a Tárnoki útihoz. 2021-ben a 

Fácán köz felújítására készített 

pályázatot minden tekintetben 

a kormány igényeihez próbáltak 

igazítani azzal, hogy egy koráb-

ban támogatott iskolai beruhá-

zás kísérő projektjeként adták 

be, melyet annak idején Mészá-

ros Lőrinc cége nyert el, az iskola 

fenntartását pedig a katolikus 

egyház készül átvenni. Az elvárt 

önrész háromszorosát is vállalta 

az önkormányzat, végül mégis 

elutasították a pályázatot. 

A polgármester lapunknak 

elárulta, hogy az első perctől 

blöffnek gondolták a 2018-as 

60 milliárdos ígéretet, miután 

semmi nem utalt arra, hogy a 

kormánynak lett volna fedezete 

a teljesítésére. „A város abban 

a másfél évben sem látott egy 

fillért sem belőle, amikor még a 

Fidesz vezette a várost. A 2018 

márciusában elfogadott hatá-

rozati javaslatok közül egy sem 

valósult meg.” 

Az csak az egyik probléma, 

hogy az ígéretnek a jelek szerint 

nem volt fedezete, de már a ter-

veztetésnek sem volt. Hogy erre 

a szakemberek becslése szerint 

mennyit kellett volna költeni, az 

kiderül abból az előterjesztés-

ből, melyet T. Mészáros András 

készített elő a 2018. júniusi 

közgyűlésre. A számítások alapja 

250 km útszakasz, „kiépítésre 

vagy átépítésre”. A városveze-

tés – nagyon helyesen – nem-

csak aszfaltozással számolt. 

Felméréseik szerint „mintegy 

100 km hosszúságban az ivó-

vízvezeték cseréje is szükséges 

ahhoz, hogy az út megépülhes-

sen”. Továbbá felül kell vizsgálni 

a városi útkategóriákat – áll az 

előterjesztésben –, és ennek 

megfelelően megállapítani a 

bekerülési költségeket, valamint 

javaslatot tenni a megvalósítás 

ütemezésére. 

Folytatás a 4. oldalon

Tervezni és 
együttműködni
Milyen könnyű volna egyszerű választ adni arra az 

előző számunkban feltett kérdésre, „hogyan nem 

lett Érdnek 60 milliárdja útépítésre?”. Csak elő 

kellene venni az elmúlt két év mindent magyarázó 

mumusát: elvitte a Covid. Ez még akár igaz is lehet-

ne, hiszen 2020 márciusától az országban fű sem 

nőtt, nem hogy út épült volna. Ám térjünk ki arra is, 

volt-e bárki, aki komolyan számolt volna Kósa Lajos 

fedezet nélküli ígéretével?

Mint ismert, egy kor-

mányhatározat szerint 

kikerülnek az önkor-

mányzatok a rezsicsök-

kentett energiavá sárlók 

köréből. Ez csak a 

következő fél évben kb. 

400 millió forint plusz-

kiadást eredményez 

Érdnek.
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Folytatás a 3. oldalról

Elengedhetetlen lesz a felmérések 

nyomán a város úthálózatának forga-

lomtechnikai szabályozása is: új forgalmi 

csomópontok, lakó- és pihenő övezetek, 

korlátozott sebességű övezetek, gyalogos-

átkelőhelyek, egyirányú utcák létesítése, 

forgalomcsillapítás stb. A javaslat szerint a 

lokális gyűjtőutak mentén egyoldali járdát 

kell építeni, valamint az utak rendezésével 

egyidejűleg faültetési programot megva-

lósítani. A szakemberek még a telepítendő 

fák mennyiségét is felbecsülték. Az elő-

készítésre, a tervezésre és az engedélyek 

beszerzésére „a pontosított becslésekre 

hivatkozva mintegy 3 milliárd forint szük-

séges” – áll T. Mészáros előterjesztésében, 

melyet ezzel a mondattal zár: „Javaslom, 

hogy vizsgáljuk meg, milyen pénzügyi for-

rásból lehet a lehető leghamarabb elkez-

deni a terveztetést és engedélyeztetést.”

Egyik se kapta

Nos, a fideszes városvezetés alighanem 

ugyanoda jutott, ahová az ellenzéki, vagy-

is, hogy – kormányzati segítség nélkül 

– semmiből. És ha ez így van, akkor vajon 

az mennyire teszetosza, akinek csak ígé-

retekre futja a haveroktól? 

A város volt vezetői ellenzékbe ke-

rülve rendszeresen hangoztatják, hogy 

milliárdokat hagytak a kasszában. Ha ez 

igaz lenne – és a 60 milliárdos ígéret is –, 

vajon miért nem költöttek belőle terve-

zésre? Csőzik László tudomása szerint a 

2018-as parlamenti választási győzelem 

után meg is mondták T. Mészároséknak, 

hogy felejtsék el a 60 milliárdot. „Ezért 

nincsenek komolyan vehető koncepciók, 

felmérések, tervek, hiszen már ezek is 

milliárdos tételek, amiket Érd nem tud 

maga finanszírozni. Ha lett volna pénz a 

kasszában, mikor átvettük a város kulcsait 

– teszi hozzá a polgármester –, bolondok 

lettünk volna nem elkölteni az utak bur-

kolására. Régi adóssága ez a mindenkori 

városvezetésnek, és aki megoldja, azt az 

érdi polgárok pajzsra emelik. A hatalomba 

visszakapaszkodni akaró T. Mészáros és 

hívei nem tudják mivel magyarázni, hogy 

párttársaik odafentről büntetik Érdet, 

ezért hazudnak. Mi sem bizonyítja jobban, 

hogy a 60 milliárdos bejelentés lufi volt, 

mint az, hogy a választások után rögtön 

búcsút intettek Kósának. Az általa tett 

ígéretek pedig a semmibe hulltak.”

De ha mégis lenne pénz?

Kósa Lajos 60 milliárdos ígéretét ezek 

szerint leginkább az akkor még létező 

Érdi Közéleti Kerekasztal vette komolyan. 

Varga Illés Levente építész, az Érdlakó 

blogportál szerkesztője emlékeztetett 

arra, hogy mivel a fideszes városvezetés a 

lakosság véleményét kérte az útkoncepci-

ónak nevezett színes térképmellékletről, 

több cikkben is foglalkozott vele az Érd-

lakó, még videókat is készítettek, hogy 

kifejtsék, hogyan lehetne a 60 milliárdot a 

leghatékonyabban elkölteni.

Az építészt, aki tagja a jelenlegi közgyű-

lés Fenntarthatósági Bizottságának, azzal 

az ötlettel kerestük meg, hogy játsszunk 

el közösen a gondolattal, hogy az Érd 

útfejlesztésére beígért pénz létezik. Bár 

ma már, ha lenne is, feleannyit érne, 

mint 2018-ban, és nehezen hihető, hogy 

a háború árnyékában az extraprofitadó 

bevételeiből Érden kívánna a kormány 

útfejlesztést finanszírozni, tervezgetni 

mindig érdemes. Mire költene Érden az 

urbanisztikában jártas, számos fővárosi 

közlekedésfejlesztési projekt menedzse-

lésében tapasztalatokat szerzett építész?

„A város útfejlesztése évtizedekben 

mérhető program, ezért az inflációt is 

bele kell kalkulálni. Érden ráadásul nem 

csupán utakat kellene burkolni, hanem 

közterületet szükséges építeni. A közte-

rületnek sok funkciója van, a gépjármű-

közlekedés támogatása csak az egyik. 

Legalább ilyen fontos a felszíni vizekkel 

való gazdálkodás, a közművek helybizto-

sítása (az elavult vízvezetékek cseréje, a 

légkábelek föld alá vezetése), a kerékpá-

ros és gyalogos közlekedés biztosítása sa-

többi. Első lépésben tehát fel kell deríteni 

a legégetőbb problémákat. Arra nyilván 

kell költeni, hogy világosan lássuk, mire 

érdemes költeni, vagyis egy jó tervezé-

si programra. Én első körben az itt élő 

szakemberek meglátásaiból próbálnék 

összerakni egy hasznosítható közösségi 

tudást. Nemrég Budapesten egy közleke-

désfejlesztési projekt során megtettük, 

és számos ponton változtattunk is az 

eredeti elképzeléseinken.”

A leghatékonyabb és fenntartható fej-

lesztés Érden Varga Illés Levente szerint 

a közösségi közlekedés megerősítése 

volna, annak érdekében, hogy az embe-

rek ne autóval induljanak el otthonról. 

Az elmúlt 15-20 évben számos úthálózat-

fejlesztési terv született, ezeket ma már 

nem lehet érvényesnek tekinteni, hiszen 

ott vannak nagy hiányosságok, ahol most 

gőzerővel épül a város, például Park-

városban az autópálya mellett. Először 

tehát azokat a fő- és gyűjtőutakat kellene 

rendbe tenni, ahol buszt szeretnénk köz-

lekedtetni. Érdnek hatalmas szerencséje, 

hogy a helyközi járatok nagy területré-

szeket kiszolgálnak, és azokat nem a 

városnak kell finanszíroznia. Az ellátatlan 

részekre viszont minimum iskolabusz-

szolgáltatást kellene megrendelni, és ki-

építeni úgy az érintett utakat, hogy azok 

legalább midibusszal járhatóak legyenek. 

Nagy előrelépés lenne, ha csúcsidőben 

5-8 percenként csuklós buszok vinnék az 

embereket Parkvárosból – ahonnan nem 

lehet a vonathoz terelni a közlekedőket – 

az Etele térre. Az iskolabuszok hálózatát 

és üzemeltetési koncepcióját persze a 

városnak kell megterveznie.

Remény

„Én első körben akár még hitelt is 

felvennék tervek készítésére, és megkér-

ném Aradszki Andrást, hogy lobbizzon 

általában is az önkormányzatok finan-

szírozása érdekében – fűzi hozzá az 

építész. Az előző vezetés 2019. júniusi 

közgyűlési határozatához csatolt színes 

ábra a 12 műveleti területtel, valamint az 

egyoldalas Késő Géza Program feliratot 

viselő jelszógyűjtemény viccnek is gyen-

ge. Ha csak előveszik azokat a terveket, 

amiket korábban ők csináltattak, és ösz-

szevetik azokkal a zónákkal, amiket kije-

löltek, már láthatták volna, hogy a lakó-

pihenő övezeteket épp keresztülvágják 

ezek a határvonalak. A tervezési határt 

a műszaki tartalom határozza meg, és 

nem a választókerületi határok. A Késő 

Géza Programban odavetett címsza-

vaknak pedig nincs koncepcióértékük. 

Az nem terv, hogy »csatornázzunk!«. A 

koncepció ott kezdődik, hogy meghatá-

rozzuk: hol, hogyan, mivégre és miből 

csinálunk valamit. De mivel a közelgő 

választások apropóján készült, nem 

gondolom, hogy komoly szándék lett 

volna vele. A választások idején megnéz-

tem a városi honlapon a futó projektek 

beszámolóit, és bizony azok határideje 

vagy már lejárt, amikor a Fidesz átadta a 

város vezetését, vagy hamarosan lejárt 

volna úgy, hogy még a közbeszerzések 

sem voltak kiírva. Ha egy működő város-

házát adtak volna át, önállóan is dol-

gozni képes munkatársakkal, át lehetett 

volna venni a projekteket. De mivel itt 

korábban a főnök személyesen kézi-

vezérelte a projekteket, és aki valamit 

kifogásolt, arra rásütötték, hogy a város 

»fejlődését« akadályozza, nem volt mit 

átvenni, mert nem működött semmi.”

Reménykedésre ad okot, hogy a jelek 

szerint mind Aradszki András, mind Cső-

zik László kifejezte együttműködési szán-

dékát a város érdekében. Volt jó néhány 

év felismerni, hogy egyedül nem megy.

Mihalicz Csilla
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ájusban tízezer érdi 

lakos kapott meghívót 

az önkormányzattól 

Érd első közösségi gyűlésére. A 

két hétvégét felölelő fórumon 

ötven, a meghívó alapján re-

gisztráltak közül kisorsolt lakos 

tanácskozik és fogalmaz meg 

ajánlást arra nézvést, hogyan 

alakítsanak ki Érd és az itt élők 

számára egy élhetőbb (Érdhe-

tőbb), vagyis zöldebb jövőt.

Az első hétvége alapján 

kiderült, melyek a legfontosabb 

témák a résztvevők számára: 

a helyi közlekedés fejlesztése, 

a közösségi, illetve közterek 

kialakítása, valamint az új alköz-

pontok létrehozása – tudtuk 

meg Zsargó Szilviától, a közössé-

gi gyűlés vezető facilitátorától. 

A második hétvégén nemcsak 

szakértőkkel, hanem a város-

vezetőkkel is beszélgettek az 

ülés résztvevői, hiszen – mint 

azt Csőzik László polgármester 

hangsúlyozta – ahhoz, hogy 

ajánlásokat tegyenek, tudniuk 

kell azt is, milyen költségve-

tési és projektkorlátokkal kell 

számolniuk. „Megpróbáltuk 

átadni ezen a két hétvégén, 

hogy érdemes mérlegelni a 

körülményeket, a döntési hely-

zeteket” – mondta a városve-

zető. A hétvégén megszületett 

ajánlásokat a közösségi gyűlést 

szervező DemNet alapítvány 

foglalja össze, és pár héten belül 

eljuttatják a városvezetésnek.

„Ez egy folyamat, ami most 

indult el. A közösségi kommu-

nikációban azt tapasztalom: 

az embereknek van vélemé-

nyük, szeretnének beleszólni a 

közéletbe, de a lehetőségekkel, 

a körülményekkel nincsenek 

tisztában, ezt meg kell ismertet-

nünk velük. Ekkor lehet fontos, 

jó döntéseket hozni” – mondta a 

polgármester, aki nagyon számít 

a közösségi gyűlés résztvevő-

inek meglátásaira, javaslataira 

abban, hogy az EU-tól várható 

közel ötmilliárdos keretből 

milyen fejlesztéseket valósítsa-

nak meg a következő két-három 

évben. Hozzátette:

„Ez nem túl nagy összeg, sok 

kis projektet szeretnénk belőle 

megoldani. El kell dönteni, mi 

a hetvenezer ember érdeke: a 

klímaparkkal kezdjük? A Leven-

Dunát építsük ki, vagy a Papi föl-

dek második ütemére helyezzük 

a hangsúlyt? Egyszerre mindent 

nem tudunk megcsinálni, de 

az ötven lehetőség közül talán 

hármat igen, és ki kell választani, 

melyik legyen az.”

Ádám K.
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja
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Érdhetőbb jövőt
Hétvégén tartották a közösségi gyűlés második, 

egyben utolsó fordulóját: kialakították azt a javas-

latcsomagot, amit hamarosan átnyújtanak a város-

vezetésnek.

M

Huszonöt éves fennállá-

sát ünnepelte pénteken 

az Életet az Éveknek 

Nyugdíjasklub.

A klubnak több mint száz tagja 

van, közülük mintegy nyolcva-

nan vettek részt az ünnepsé-

gen. Mint Kónya János  klubve-

zető tudósítónknak elmondta, 

kora délután kezdték az ünnep-

lést zenével, tánccal.

„Videofilm segítségével 

elevenítettük fel az elmúlt 

huszonöt évet, és készítettünk 

egy tablót is, a tagok arcképé-

vel.  Az estebédet zene és tánc 

előzte meg; egy százszemélyes 

tortával is megleptük a résztve-

vőket” – mondta Kónya János.

A délutánon először Molnár 

István zenélt, majd magyar 

nóták csendültek fel Bányai 

Márton nótaénekes tolmá-

csolásában, akit a 100 Tagú 

Cigányzenekar több tagja, 

illetve Salasovics Dezső prímás 

kísért. A születésnapon ott volt 

Madarász Katalin érdi nóta- 

és népdalénekes is, aki – bár 

vendégként volt jelen – egy dalt 

maga is előadott.

A Szepes Gyula Művelődési 

Központ aulájában rendezett 

születésnapra eljött Csőzik 

László polgármester is, aki nem-

csak köszöntötte a megjelente-

ket, hanem meg is táncoltatta a 

hölgyeket.

Á. K.

Születésnap  
a szépkorúaknál

A csellengő, nyári szünetben 

programokra vágyó gyerekek-

nek a város – illetve a Szociális 

Gondozó Központ – évek óta 

megszervezi a nyári Parkoló 

programot. Idén sincs ez más-

képp: június 20-ától augusztus 

12-éig várják a 12-18 éveseket az 

Emma utca 8. szám alatt, ahol év 

közben az ifiklub működik.

„Idén azért végződik ilyen 

korán a Parkoló, mert 14-én 

Zánkára indulunk, bentlakásos 

táborba. Ezért kiemelten azt 

a negyvenkét gyereket várjuk 

a nyári foglalkozásokra, akik 

Zánkán is ott lesznek, így jobban 

összemelegszik a csapat, és mi 

is megismerjük őket. Természe-

tesen rajtuk kívül is jöhet bárki, 

örömmel látjuk” – mondta la-

punknak Tréfa Gabriella szociál-

pedagógus.

Hogy kik mennek Zánkára, az 

már tavasszal eldőlt, a lehető-

ségre ugyanis már korábban 

pályázni kellett, így oda már nin-

csenek szabad helyek. Aki most 

kimaradt, a helyi programokkal 

vigasztalódhat, hiszen ezek is 

nagyon színesek és változatosak 

lesznek. 

 „Lódi Zorán kollégámmal heti 

váltásban leszünk a gyerekek-

kel, és szervezzük számukra a 

programokat. Úgy igyekeztük 

összeállítani, hogy a kreatív 

foglalkozások, a prevenció, a 

szabad játék, a drámapedagógia 

és a kirándulás egyaránt szere-

pet kapjon. Fontosnak tartom, 

hogy a gyerekek tudjanak 

beszélni azokról a problémákról, 

amelyek foglalkoztatják őket. A 

programtervezet már megvan, 

de a megvalósítás a gyerekektől 

is függ, hiszen hozzájuk, az igé-

nyeikhez szeretnénk igazodni” 

– tette hozzá Gabi. 

A Parkoló déltől délután 

négyig várja a 12-18 éveseket 

minden hétköznap. Mikor meg-

érkeznek, elbeszélgetnek arról, 

ami a fiatalok szívét nyomja, 

rajzolnak, kézműveskednek, 

társasoznak, csocsóznak. A 

második héttől gyalogtúrát is 

szerveznek – például az Érd-

ligeti-tóhoz –, külső vendég 

bevonásával jógabemutatót 

szeretnének tartani, és lenné-

nek labdajátékok, zsákbafutás, 

illetve fejtörők is. Filmnézést 

is terveznek, de nem úgy, mint 

otthon, mert ezeknek a preven-

ciós videóknak az a lényege, 

hogy a történetet maguk a 

diákok fejezhetik be. Minden 

program rugalmas, és a fiatalok 

igényeihez alakítható, és nem 

kötelező minden nap, minden 

foglalkozáson megjelenni, de a 

tapasztalat az, hogy aki egyszer 

belekóstolt az Emma utcai nyári 

programokba, az visszajáró 

vendég lesz.

„Uzsonnát is kínálunk a gyere-

keknek, hiszen vannak olyanok, 

akiknek nincs módjuk otthon 

ebédelni” – fűzte hozzá Gabi, aki 

utcai szociális munka keretében 

a lakótelepi gyerekekkel foglal-

kozik, ezért nagy tapasztalata 

van abban, hogy milyen játéko-

kat, elfoglaltságokat kedvel ez a 

korosztály. Többször kísért érdi 

gyerekeket bentlakásos táborba 

is. „Zánka annyira népszerű, hogy 

akik már voltak, szinte azonnal 

jelentkeznek a következő évi 

turnusra. Ilyenkor figyelembe 

vesszük a családi hátteret és 

egyéb tényezőket is, hiszen az a 

cél, hogy azokat vigyük nyaralni, 

akik sem a családjukkal, sem 

más módon nem jutnak sehová 

a szünidőben” – jegyezte meg a 

szakember. 

A Parkolóra visszatérve, 

a program augusztus 12-én 

bográcsozással és minidiszkó-

val zárul majd: „Reméljük, akik 

velünk vannak a nyáron, ősszel 

is visszajönnek, hiszen az a cél, 

hogy ne csellengéssel, illetve a 

gyorséttermekben töltsék a sza-

badidejüket – az Ifiklub ősztől 

mindennap várja majd őket.” 

Ádám Katalin

Csellengés helyett Parkoló
Tizenkét év feletti kamaszoknak szervez kreatív, 

sport-, prevenciós és drámapedagógiai programo-

kat a Szociális Gondozó Központ. Az Emma utcai ifi-

klubban déltől négyig foglalkozásokkal és uzsonná-

val várják a fiatalokat, minden program ingyenes.
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Harminc éve ünnepeljük Sem-

melweis Ignác születésének 

évfordulóján a magyar egész-

ségügy napját, tizenegy éve 

pedig az egészségügyben dol-

gozók számára munkaszüneti 

nappá is vált július 1-je. Érden a 

Dr. Romics László Egészségügyi 

Intézményben évek óta megün-

neplik ezt a napot, és virággal, 

oklevéllel köszönik meg azok 

munkáját, akik 5-35 éve az intéz-

ményben dolgoznak.

Az idei alkalom rendkívülinek 

mondható: a pandémia miatt 

az előző két évben elmaradt az 

ünnepség, az 5-35 éves szol-

gálati időt elért munkatársak 

csak szűk körben vehették át az 

elismerést, ezért most őket is 

köszöntötték.

Bárány Zsolt, az intézmény 

főigazgatója felidézte a pan-

démia idejét tett intézkedései-

ket, és hangsúlyozta: egyetlen 

munkatársukat sem veszítették 

el a Covid miatt, ami nagyon 

nagy eredmény. Kitért az 

elmúlt két év pozitív történé-

seire, vívmányaira, és beszélt a 

nehézségekről, a szakemberhi-

ányról is. „Nem vagyunk még 

nagyon nagy bajban, de meg 

tudok nevezni olyan szakren-

deléseket, ahol sajnos látjuk, 

hogy nincs utánpótlás. Mindent 

megteszünk azért, hogy ezt 

a tendenciát megállítsuk, de 

sajnos minden róka ugyanazon 

a területen vadászik, és a nyúl 

nagyon kevés” – jegyezte meg.

A főigazgató kitért a növekvő 

rezsiköltségekre is. „2019-ben 

és 2020-ban olyan árakon tud-

tunk leszerződni a gáz- és áram-

szolgáltatást illetően, amelyek 

nevetségesen alacsonyak, de 

ezek az árak csak szeptember, 

illetve december végéig lesznek 

érvényben. Ez alsó hangon 200 

millió forintos lyukat üthet a 

költségvetésünkben. Mivel az 

egészségügyi intézmények mű-

ködési költségét a NEAK fedezi, 

így nem az önkormányzat fizeti 

majd az áram- és gázszámlát” – 

hangsúlyozta.

Az okleveleket, virágot Csőzik 

László polgármester és Tetlák 

Örs alpolgármester adta át az 

egészségügyi dolgozóknak. A 

városvezető az ünnepségen 

köszönetet mondott azért, amit 

a Romics munkatársai az elmúlt 

két évben tettek az érdiekért. 

Egyúttal bejelentette: a szak-

rendelő modernizálása során 

a támogatási keretből megma-

radt mintegy 250 millió forint, 

amiből – a minisztérium már 

megszerzett hozzájárulásával 

– kisebb volumenű beruházáso-

kat valósítanak meg. Emellett 

kiépítenek egy naperőművet is 

– ezzel csökkenteni tudják majd 

az intézmény rezsiköltségeit.

Ádám Katalin

Köszönet az egészségügyi dolgozóknak
A július 1-jei Semmelweis-napon a „törzsgárdatag” 

dolgozók megünneplése mellett szóba kerültek 

azok a nehézségek is, amelyekkel a Dr. Romics 

László Egészségügyi Intézmény küzd: az orvoshi-

ánnyal és a rezsiköltségek várható növekedésével. 
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Ismét megkezdődött 

a Kötelék-csoport nyá-

ri pikniksorozata, az 

első alkalomra mi is 

ellátogattunk. Egyebek 

közt arról beszélget-

tünk, hogyan érinti az 

édesanyákat a szabad 

szülészorvos-választás 

lehetőségének megszű-

nése.

A Kötelék-Érd térségi Közös-

ség a Családokért civil csoport 

évek óta szervez nyári pikniket 

az érdligeti tavas játszótéren. 

Ezeket a kötetlen, ingyenes 

alkalmakat azért tartják mint-

egy „társadalmi munkaként” a 

Kötelék szakértői (szoptatási és 

hordozási tanácsadó, védőnő, 

orvos), hogy a szünidőben – ami-

kor a babás-mamás klubok zárva 

tartanak – támogató közösséget 

teremtsenek az anyukáknak. A 

piknikeken lehet beszélgetni, 

kérdezni, recepteket, ötleteket 

csereberélni, ráadásul a na-

gyobb testvért sem kell otthon 

hagyni, hiszen ő is jól szórakozik 

a játszótéren. 

Ezen a héten Juhász Judit 

orvos, laktációs szaktanácsadó 

és Csörgő Andrea perinatális 

szaktanácsadó volt a piknik „há-

ziasszonya”.

A covid alatt a kismamás 

csoport online üzemelt, most 

viszont már személyesen talál-

kozhatnak a tagok. 

„A semminél az online talál-

kozás is több. Nagyon sokat 

jelentett, hogy nem voltak 

egyedül az anyukák, és megvolt 

az az előnye, hogy bárhonnan 

tudtak csatlakozni a csoport-

hoz. Nagyon nagy szükség van 

a megerősítő közegre, hiszen 

manapság gyakori, hogy egy nő 

anyaként fog először csecse-

mőt a kezébe. Pár évtizeddel 

ezelőtt ez nem így volt, a 

testvérek ott voltak a születés-

nél, a gyermekágynál, és részt 

vettek a picik gondozásában. 

Manapság nincs gyakorlati 

tapasztalata az anyáknak. Érdre 

amúgy is jellemző, hogy sokan a 

családalapítás idején költöznek 

a városba, tehát magányosak, 

baráti kapcsolataik itt még 

nincsenek. Ha egy-egy program-

ból, csoportból kinő egy baráti 

társaság, az nagy kapaszkodó 

az anyukáknak” – hangsúlyozta 

Juhász Judit. 

Érkezett egy várandós anyuka 

is, júliusra várja a picit. Szóba 

került, hol fog szülni - az nem, 

hogy kinél, hiszen már nincs sza-

bad szülészorvos-választás. Erről 

Csörgő Andreával beszélgettem 

a pikniken. 

„Azok az anyukák, akiknek 

konkrét elképzelésük volt arról, 

milyen szülést, vajúdást szeret-

nének - ne legyen gátmetszés, 

szabadon választhassák meg a 

testhelyzetüket, hogy csak két 

példát említsünk -, és ez alapján 

választottak orvost, elvileg most 

már nem élhetnek ezzel a lehe-

tőséggel. Ugyanakkor az anyák 

elbeszéléseiből azt szűröm le: 

ahol a kórházi osztály támogatja 

az orvosválasztást, valahogy 

mégis megoldják a dolgot. A 

hálapénz kivezetését szerintem 

ez az új rendelkezés nem oldotta 

meg, és nem csökkentek a 

kórházak közti jelentős különb-

ségek sem. Az, hogy az anyák 

megválaszthassák, hol és kivel 

szülnek, nem a luxusról szól, 

hanem arról, hogy a nők számá-

ra ez a lehetőség biztonságot 

jelent: fontos, hogy aki végigkí-

séri őket a várandósságuk alatt, 

az legyen ott a szülésnél is. Sok 

országban a szülésznő, a bába 

jelenti ezt a biztonságot, ő az, 

aki a várandósságtól a gyermek-

ágy végéig segíti a kismamát. 

Nálunk az orvos ez a felelős 

személy, a szülésznőnek nincs 

joga döntéseket hozni, önálló-

an nem is kísérheti a szülést. 

A mostani rendelkezéseknek 

köszönhetően viszont az orvos 

nem fog bemenni karácsonykor 

vagy a szabadnapján úgy egy 

szülést levezetni, hogy ő ezért 

plusz pénzt nem kap, amiben 

van igazság. Ez tehát bonyolult 

helyzet, amit a rendelet nem old 

meg” - vélekedett Andrea. 

Judit a személyzethiányban 

látja a legnagyobb problémát. 

Mint mondta, kevés a szakem-

ber, a szülésznő a vajúdó anyu-

kák között cikázik. „Szülésznőt 

még szabad választani, így ha 

élünk a lehetőséggel, legalább 

ő ott tud lenni velünk” - tette 

hozzá. 

„Az első szülésemnél még volt 

választott orvosom, ő jelentette 

a biztonságot. Most a férjem és 

a szülésznő, aki már az első gyer-

mekemnél is ott volt” - mondta 

az egyik várandós édesanya. 

„Lakóhelyem szerint már nem 

abba a kórházba tartozom, ahol 

a szülésznőm dolgozik, de sike-

rült átjelentkeznem, így most 

oda megyek, ahol ő van” - tette 

hozzá.

Hogy az új rendszer hova 

vezet? Andrea szerint sehová. A 

hálapénz visszaszorítását nem 

szolgálja, ahogy az anyák érde-

keit sem, viszont sokakat irányít 

a magánegészségügybe.

Ádám Katalin

Szülésszabályozás

Érdi egyenruhás szaba-

dított ki egy bezáródott 

autóban rekedt kilenc 

hónapos kislányt.

Kétségbeesett édesanya hívta 

a rendőrséget június 21-én. 

Elmondta, hogy kislányát a 

hátsó ülésen lévő hordozóban 

rögzítette, a kulcsot az ülésre 

tette, az ajtót pedig bezárta, 

mire azonban a sofőrszékbe 

ült volna a központi zár lezárta 

az autót, gyermeke a kocsiban 

rekedt. 

Balázs Gyula rendőrőrmester 

érkezett a helyszínre, aki azon-

nal betörte a gyerektől legtá-

volabb eső ablakot, kinyitotta 

az ajtót, majd az utastérben 

kikapcsolta a kicsi biztonsági 

övét, akit  édesanyja azonnal 

kiemelhetett az autóból.

Szerencsére nagyobb baj nem 

történt, a kislányhoz mentőt 

hívtak, megfigyelésre kórházba 

vitték.

erdmost.hu

Gyereket mentett az érdi rendőr
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Két év után – igazi  

Szent Iván-éj hangulat-

ban – ismét megren-

dezték a Szőlővirág 

Ünnepet az érdi pincetu-

lajdonosok.

Volt, aki azért jött, hogy egy jót 

mulasson. Mások a régi baráta-

ikkal szerettek volna találkozni, 

vagy a helyi táncbemutatók, 

kézműves portékák, gasztronó-

miai különlegességek, illetve a 

nyitott pincék vonzották. Ezen a 

délutánon és estén mindenki vá-

logathatott a programok közül, 

hiszen a szervezők gondoltak a 

legkisebbektől az idősebbekig 

minden korosztályra. A csen-

des, beszélgetős borozgatásra 

éppúgy adódott alkalom, mint 

a gyermekek által kedvelt 

arcfestésre, buborékfújásra. 

Azok sem jártak rosszul, akik 

táncolni készültek: az ÉrdFM 

101.3 Majdnem Szombat című 

műsorát követően – amit ezen a 

pénteken Ölvedi Réka és Balogh 

Esperes Ákos vezetett a hely-

színen –  a helyi rádió kedvelt 

DJ-je, Bredák PJ állt színpadra és 

gondoskodott a jó hangulatról. 

Őt a sokak által ismert, népszerű 

DJ, Spigiboy váltotta, aki civilben 

Vácrátót polgármestere, mint 

azt megtudhattuk kollégájától,  

Csőzik Lászlótól. Az érdi polgár-

mester üdvözölte a Szőlővirág 

Ünnep résztvevőit, köszöne-

tet mondott a szervezésért a 

pincetulajdonosoknak, no meg 

az Érd Médiacentrum munka-

társának, Ba-Nyilas Hajnalkának, 

aki nemcsak az ünnep megren-

dezésében vállalt oroszlánrészt, 

de különleges dekorációval is 

meglepte az érdieket: színes 

esernyőket feszített ki a Mély út 

felett. 

Csőzik László beszámolt arról 

is, hogy elindult a Kerülő és a 

Sugár utcák terveztetése: az ön-

kormányzatnak az a célja, hogy 

mindkét utca rendes aszfaltbur-

kolatot kapjon. „Szeretnénk, ha 

Érd ismét része lenne a boros 

kultúrának” – mondta a polgár-

mester, aki példaképp az etyeki 

borvidéket említette. Hozzátet-

te, készül már az önkormányzati 

présház is, ami várhatóan őszre 

megépül, és civil közösségi tér-

ként működik majd.

A polgármesteri köszön-

tő után következett az este 

fénypontja, a tűzzsonglőr-mu-

tatvány, ami valóban igazi Szent 

Iván-éji látványosság volt. Aki 

sötétedés után is maradt – már-

pedig sokan éltek a lehetőséggel 

– DJ Dori zenére mulathattak, 

majd 11 órától hajnali kettőig a 

Radio Sense Live Mix-ére rop-

hatták. 

Bár a szüreti mulatságig nem 

várható nagyobb városi rendez-

vény a pincesoron, a himbálózó 

esernyők és a szép kilátás miatt 

érdemes addig is kilátogatni a 

Mély útra, az ernyők ugyanis az 

őszi rendezvényig biztos fent 

maradnak. 

Ádám K.

Ernyők a tűz fölött

Pieronymus Kosch, azaz Kosch 

Péter grafikusművész, illuszt-

rátor (tíz kötete jelent meg a 

Móra és az Akadémia kiadóknál), 

díszlettervező, vagyis ahogyan 

ő maga fogalmaz, „képcsináló”. 

A Vatikánban a magyar kápol-

nában négy általa tervezett 

zászlót őriznek, II. János Pál pápa 

számára miseruhát tervezett 

magyarországi látogatásakor. 

1948-ban született Budapesten, 

Szigetszentmiklóson él. Egy kivé-

tellel az egész család művészettel 

foglalkozik, felesége iparművész, 

három lánya is alkotó, a fia tűz-

oltó. Ars poeticája: „A réges-régi 

képfaragóknak a nevét sem 

ismerjük, mégis egészen jópofa 

képeket faragtak meg föstöttek, 

mert nem a nevük meg a stílusuk 

a fontos, hanem a szolgálat.” 

Hogy honnan a furcsa névtár-

sítás?

„1963-ban a Kisképzőben 

kezdtem el a művészettel inten-

zíven foglalkozni, azóta ismerem 

Hieronymus Boscht, legnagyobb 

mesteremnek tartom, szimpa-

tikus volt az a groteszk, mégis 

emberi világ, amit megjelenít. Az 

is kiderült, hogy őseim egy része 

holland, flamand, másik része 

Erdélyből, Kós Károly nemzetsé-

géből való, anyám részéről pedig 

Magyarláposról, Kárpátaljáról 

származom.”

Kosch Péter képeit a nép-

művészet ihleti, gyermekeinek 

sokat mesélt, ma is szereti a 

magyar népmeséket, de már csak 

magának olvas. Alkotásaiban 

ötvözi a tiszta, néhol szarkaszti-

kus, másutt humoros, archaikus 

elemeket a modern, groteszk 

képi megjelenítéssel. A magyar 

népművészet szimbolikája néhol 

ősi, keleti hatásokkal keveredik 

műveiben.

„A népművészet, népmese a 

témám, de arra mindig vigyázok, 

hogy népművészeti elemeket 

egy az egyben ne emeljek át, a 

népmese lelkét akarom megfog-

ni, az ízes, karakteres, groteszk 

jellegét. Az emberséget, em-

beriességet akarom képviselni. 

A groteszket nem viszem el az 

elidegenítés felé, formailag nem 

akarok absztrakt lenni, ábrázoló 

vagyok, az ember érdekel, az 

ember különböző megjelenési 

formái. A sok szenvedés köze-

pette a magyar parasztnak volt 

humora, embersége, ezt akarom 

megmutatni. Ha adatik még idő, 

könyvillusztrálással szeretnék 

foglalkozni.”

Bartos Csilla

Pieronymus Kosch kiállítása 

július 23-ig tekinthető meg  

az Érdi Galériában.

A népművészet  
ihleti a képeit
Június 23-án az Érdi Galériában Pieronymus Kosch 

kiállítását nyitotta meg Novotny Tihamér művésze-

ti író. Az alkotót egyebek közt ars poeticájáról és 

arról faggattuk, honnan ez a fura művésznév.

F
O

T
Ó

K
: 

B
A

L
O

G
H

 A
L

E
X



8 |  2 0 2 2 .  j ú n i u s  2 8 . M Ú Z E U M O K  É J S Z A K Á J A

Ahogy azt már megszokhattuk, idén is 

színvonalas és különleges programmal 

készültek a múzeum munkatársai. A 

meséktől és népdaloktól a Kőrösi Csoma 

életútját ismertető, a  zenés műsoron 

át a hegymászó élményeket bemutató 

vetítésig, a Kárpát-medence és benne Érd 

növényritkaságait felvonultató előadástól 

a barlangok világát bemutató kiállításig 

mindenki megtalálhatta az őt érdeklő 

programot.

A gyerekeket hagyományőrző kéz-

műves foglalkozások várták, és bár erre 

sötétedésig várni kellett, sok család vett 

részt az Érdi Csillagászati Egyesület táv-

csőbemutatóján is.

A kocsiszínben negyed nyolckor 

kezdődtek a népköltészet és a népzene 

nyelvén a bukovinai székelyek, illetve 

Kőrösi Csoma Sándor világába bevezető 

programok. Az Aranyalma Páros (Vaskó 

Zsolt és Gebri Bernadett) úgy mesélte 

el Kőrösi Csoma életútját, hogy minden 

fontos állomást egy-egy helyi népdallal 

illusztrált, jórészt eredeti hangszerek-

kel kísérve, így a kecskedudától a tibeti 

hangtálig számtalan különleges hangszer 

megszólalt, ezeket az előadásuk végén 

meg is csodálhatta, kézbe is foghatta 

a közönség. „Megszállottan gyűjtjük 

az archaikus népzenéket, ezerötszáz 

órányi anyagunk van otthon. Igyekszünk 

eredeti dolgokat bemutatni” – mondta 

Bernadett, aki ezen az estén a magyaron 

kívül énekelt ujgurul, pastu, kazah és szír 

nyelveken is.

Fél tízkor a szakmai előadások követ-

keztek. A széksorok a késői óra ellenére is 

megteltek, ami nem véletlen: a meghívott 

előadók, szakemberek úgy tudtak átadni 

értékeket, ismereteket, kutatási eredmé-

nyeket, hogy azt a laikus, érdeklődő kö-

zönség is értette, élvezte. A több kitűnő 

előadás közül Szendrő Szabolcs vetített 

képes életút-bemutatóját emelnénk ki: 

a hegymászó, akinek egy vonatbaleset 

miatt a bal lábát térd alatt amputálták, a 

Börzsönytől eljutott a Himalájáig. Fotói 

és – gyakran humoros, máskor nagyon is 

komoly – történetei nemcsak a hegymá-

szók, illetve a csúcsok világába engedtek 

bepillantást, de azt is megmutatták, 

mennyi mindenre van szükség a sikerhez, 

a szakmai alázattól a felkészültségen át 

az időjárásig.

A múzeumban ezen az éjszakán este 

tíz óráig minden kiállítást ingyenesen 

látogathattak az érdeklődők. Délután 

nyitotta meg kapuit a Mit adnak nekünk 

a barlangok? című, a Magyar Karszt- és 

Barlangkutató Társulat által szervezett ki-

állítás is, amit – mint Hegedűs Gyula elnök 

tudósítónknak elmondta – egy világszintű 

rendezvénysorozat keretében szerveztek 

meg Érden.

„A látogatók a barlangok sokszínűsé-

gét ismerhetik meg. Tárgyi részek, karszt-

modellek, barlangászfelszerelés, és olyan 

eredeti leletek láthatók itt, amelyeket 

több másik múzeumból kölcsönöztünk 

– tehát nem csupán fényképes anyagot 

állítottunk ki” – mondta az MKTB elnöke, 

akitől megtudhattuk azt is: a kiállítás ez 

év végéig látogatható a Magyar Földrajzi 

Múzeumban.

Ádám Katalin

Egy éjszaka (nem csak)  
a földrajz jegyében
Magyarország és Érd rejtett kin-

cseiből válogatott és mutatott 

be egy csokorra valót a Magyar 

Földrajzi Múzeum június 25-én, 

a Múzeumok Éjszakáján.

z Érdi SZC Kós Károly Technikum 

évek óta vesz részt nemzetközi 

pályázatokon, hogy minél több 

diák számára biztosíthasson külföldi utazá-

si lehetőséget. Legutóbb június 3-5. között 

vehetett részt harminckét diákjuk egy 

lengyelországi tanulmányi kiránduláson 

a Waczław Felczak Alapítány „Polonica 

Varietas” elnevezésű pályázatának kö-

szönhetően. A magyarországi középfokú 

oktatási intézmények számára meghirde-

tett program célja, hogy a 14-19 év közötti 

diákok ismerjék meg a lengyel kultúrát, a 

két ország történelmi kapcsolatait, illetve 

a hagyományos lengyel-magyar barátság-

ból is ízelítőt kapjanak.  A Kós 1 990 000 

forint támogatást nyert el, amit az iskola 

az utazásra, a szállásra, az étkezésre és a 

kulturális programokra fordított – értesül-

tünk Szemerédi Orsolya kísérőtanártól.

A kirándulás középpontjában a magyar 

és lengyel történelem, illetve irodalom 

fontos alakjai és helyszínei álltak. A 

diákok és kísérőik busszal utaztak, az első 

megálló Kassa volt: a csoport megte-

kintette a főteret és a Szent Erzsébet-

székesegyházat, ahol II. Rákóczi Ferenc 

kriptája található. Lengyelországba 

megérkezve felkeresték Kamieniec várát, 

ahol néhány évig Balassi Bálint is élt. A 

csoport szálláshelye Tarnówban, Bem 

József szülővárosában volt: megnézték 

Bem szobrát és síremlékét, illetve a 

székelykaput, amit Bem és Petőfi Sándor 

tiszteletére állítottak. Másnap a csoport 

meglátogatta a szintén Balassihoz kötő-

dő debnói várat, majd eltöltöttek néhány 

órát Krakkóban, bejárták a Wawelt, az 

egykori királyi palotát, végigmentek a 

Sárkány-barlangon, és felkeresték a főtér 

nevezetességeit. Megkoszorúzták az I. vi-

lágháború limanovai csatájának emlékmű-

vét is. A hazautazás napján Ószandecen 

megnézték a IV. Béla lánya, Szent Kinga 

által alapított kolostort, illetve a szent-

té avatásakor állíttatott székelykaput, 

indulás előtt pedig megmosták arcukat a 

Kingáról elnevezett forrás vizével is, ami 

a legenda szerint nemcsak megszépít, 

hanem élesebb látással is megajándékoz. 

Az utolsó állomások egyike Besztercebá-

nya főtere volt, innen a csoport a zólyo-

mi várhoz, Balassi Bálint szülőhelyéhez 

utazott tovább, ahol megkoszorúzták a 

költő emléktábláját.

A diákok rengeteg élménnyel gaz-

dagodva értek haza, no meg rengeteg 

fotóval, amelyekből az iskola kiállítást 

rendez majd. 

Á. K.

Lengyelországi kalandok
Lengyelországi tanulmányi kiránduláson 

vett részt június elején a Kós iskola har-

minckét diákja, akik rengeteg élménnyel 

– és ha hihetünk egy régi legendának – 

megszépülve és élesebb látással térhet-

tek haza.
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Az egyik legősibb szakmák egyi-

ke, mely a mai napig az ipari ter-

melés alapjait képzi. Ez a szakma 

nem más, mint a kovácsolás, 

mely szinte minden ágazatban 

képviselteti magát. A Flansch-

Tech ezen hatalmas piac lehető-

ségeit kihasználva alakult meg 

1994-ben. Elsődleges célként a 

melegen hengerelt köracélok 

és bugák iránti hazai piaci igény 

kiszolgálását határozták meg, de 

mára fő profiljuk az acélkereske-

delem, az acélkovácsolás és az 

alumínium-kovácsolás lett.

Az érdi bérhőkezelő üzemük 

Magyarország legnagyobb vák-

uumkemencéjével rendelkezik, 

amely kész kiszolgálni az ország 

összes gépipari cégét.

A Flansch-Tech Kft. az elnyert 

támogatásnak köszönhetően 

olyan beruházásokat tud vég-

rehajtani, amelyek biztosítják a 

vállalkozás növekedését és az 

ügyfélszerzést. 

Az eszközbeszerzés keretein 

belül az alábbi eszközöket vásá-

rolják meg:

» Olaj edző – megeresztő ke-

mence,

» Castor SC3003 Mosó berende-

zés,

» Fellner szerszámtartó rend-

szer,

» Romi DMC620-5X marógép.

Mindezen eszközöknek kö-

szönhetően a munkafolyamatok 

pontosabbá és könnyebben 

kivitelezhetővé válnak. 

A projekt másik nagy eleme 

a jelenlegi csarnok átalakítása 

úgy, hogy az megfelelő helyet 

nyújtson a megvásárolni kívánt 

eszközöknek, valamint hogy a 

gyártás itt is megfelelően mű-

ködhessen. 

Mivel a vállalkozás nagy mér-

tékben ki van téve az energiapiac 

áringadozásának, telepítenek egy 

napelemes rendszert is, melynek 

köszönhetően a költségek job-

ban tervezhetőbbek lesznek. 

A vezetői képzésnek köszön-

hetően a munkavégzés haté-

konyabbá válhat, és támogatja 

a szervezet eredményesebb 

működését. 

É D R  K Ö R B E  N I G H T

 

Szent Iván éjjelén nye-

regbe ültek az érdi brin-

gások, és körbetekerték 

a várost.

Mintegy húszan gyűltek össze 

az éjszakai tekerésre a Magyar 

Földrajzi Múzeum előtt szombat 

este kilenckor. Mint Csengeri At-

tila főszervező elmondta, 20-30 

kilométeresre tervezték a távot: 

először Ófaluba gurultak le, ahol 

megnézték a pincesor felett 

himbálózó esernyőket, innen az 

Aréna érintésével Parkváros felé 

vették az irányt, és éjjel 11 óra 

körül értek vissza a főtérre. 

„Ez a kilencedik Érd Körbe 

Night rendezvényünk. Húsz 

éve dolgozunk azon, hogy a 

kerékpározást népszerűsítsük a 

városban. A tavaszi és őszi ren-

dezvényünk sokkal nagyobb pro-

dukció, de a Nightnak is nagyon 

jó hangulata van, és különleges 

élmény a résztvevőknek” - hang-

súlyozta az Érd Körbe egyesület 

elnöke.

„Idén olyan útvonalakat is be-

illesztettünk, amerre még nem 

jártunk. Szeretnénk megmutat-

ni, hogy ilyenkor, éjjel is lehet 

közlekedni a város útjain”

A következő kerékpáros ren-

dezvényt őszre tervezik - ahogy 

az már hagyomány az Érd Körbe 

és a város életében.

Á. K.

Éjjeli tekerés Uniós támogatást nyert  
a Flansch-Tech
Az Érden is telephellyel 

rendelkező FLANSCH-

TECH Kohászati Termék 

és Szerelvénykereskedel-

mi Korlátolt Felelősségű 

Társaság 340,92 millió 

forint feltételesen vissza 

nem térítendő európai 

uniós támogatást nyert 

el a Széchenyi Terv Plusz 

keretei között meghirde-

tett GINOP PLUSZ-1.2.1-

21-es kódszámú felhívá-

son. A projekt keretei 

között eszközbeszerzés, 

ingatlanberuházás, vala-

mint energetikai korsze-

rűsítés valósul meg. 

S P O R T H Í R E K

Nem sokkal a liverpooli 

profiboksz gála előtt kaptál 

lehetőséget a szereplésre, 

ráadásul fogynod is kellett. 

Mennyit gondolkoztál azon, 

hogy elvállald a meccset?

Pontosan a gála előtt egy 

héttel történt a megkeresés. 

Mérlegeltünk, de mind szakma-

ilag, mind anyagilag ez olyan le-

hetőség volt, amit buták lettünk 

volna kihagyni, úgyhogy elvállal-

tuk. Kicsit rákapcsoltam abban 

az egy hétben és igen, valóban 

le kellett fogynom, ugyanis mint-

egy öt kilóval voltam nehezebb 

a megengedettnél. Ez volt a 

legnehezebb része a felkészü-

lésnek.

Miből lehet ilyenkor leadni 

ekkora súlyt és hogy lesz ener-

giád a bunyóhoz?

Volt azért rajtam valamennyi 

plusz kiló, de sajnos ilyenkor az 

izomból is fogy az ember. Mivel 

egyre idősebb vagyok, már nem 

megy olyan könnyen a fogyás. 

71-72 kg alá nagyon nehezen 

tudok lemenni. Az utolsó két 

napban kis túlzással már csak 

fényt ettem. Viszont a rendszer 

úgy van kitalálva, hogy mérlege-

lés után van 24 óra arra, hogy a 

bokszoló úgymond visszatölt-

sön, hogy a mérkőzés kezdetéig 

a fogyasztás során elvesztett 

kilók egy részét visszanyerje. El-

lenfelemet profi stáb támogatta, 

akár még infúziót is tudnak hasz-

nálni, amivel 5-7 kg-ot is fel lehet 

szedni szinte pillanatok alatt. A 

minőségi, tápanyagdús ételek 

szintén rengeteget segítenek 

ilyenkor. Ütőerőben érezni is 

lehetett, hogy visszajött az erőm 

és a dinamikám. De persze az 

nem mindegy, hogy egy ilyen 

bunyó előtt hat vagy csak egy 

hete van az embernek felkészül-

ni szakmailag, illetve megfelelő 

súlyba kerülni.

Mi volt az oka annak, hogy 

téged kértek fel Josh Kelly 

ellenfelének?

Kelly ellenfele lesérült. Úgy 

tudom, eltört a keze. Ezért ke-

resett a menedzsmentje egy be-

ugrót. Nekem Demeter László, 

az itthoni menedzserem szólt, 

hogy érdekel-e. Megbeszéltük 

az edzőmmel és elfogadtuk az 

ajánlatot.

Ezek szerint téged számon 

tartanak Angliában.

Igen. Ez már az ötödik mecs-

csem volt az Egyesült Királyság-

ban, ebben a közegben sokan 

megismertek az elmúlt évek 

során.

Joshy Kelly olyan, akit szakma-

ilag nem szabad visszautasítani? 

Josh Kelly szerepelt a 2016. évi 

riói olimpián, illetve 2015-ben, a 

bakui Európa-játékokon bronz-

érmes lett. A szakma ismeri a 

nevét, nagyon jó bokszoló, hihe-

tetlen képességei vannak.

Milyen volt a mérkőzés, ami 

sajnos idő előtt véget ért?

Szerintem két fő fegyvere volt 

Josh Kellynek ezen az estén, 

a pontosság és a gyorsaság. 

Kétszer is eltalált olyan szituáci-

óban, amire azt mondom, nem 

feltétlenül volt nagyon erős, 

viszont annál inkább precíz 

támadás volt. A második menet-

ben felszakítottam a szemöldö-

két és azért azt elmondhatom, 

hogy bekapott jó pár ütést, amit 

nem szabadott volna. Aztán egy 

szűkre mért jobb horog után 

kicsit megszédültem, még a 

nyomai is látszanak a fejemen. 

Attól is jó ő, hogy ezt azonnal 

észrevette, egyből rám jött, 

fokozta az ütések mennyiségét 

és erejét. A negyedik menet volt 

a végállomás, a bíró beszüntette 

a bunyót a testi épségem vé-

delmében. Ezzel nem értettünk 

egyet, szerintük túl hamar avat-

kozott be a meccs menetébe. 

Hivatalosan technikai kiütéssel 

maradtam alul. Az jólesett, hogy 

a mérkőzés után Kelly elismerő-

en nyilatkozott rólam.

Nem sikerült bevenni Liverpoolt
Ismét Angliában lépett szorítóba Krämer Péter érdi 

profi ökölvívó, Liverpoolban mérkőzött meg az 

angol Josh Kellyvel, nagyváltósúlyban. A hazai bok-

szoló uralta az ütközetet, amit a mérkőzésvezető a 

negyedik menetben beszüntetett (technikai K. O. - a 

szerk.), látva Kelly erőteljes ütéseit, illetve Krämer 

kevésbé hatásos védekezését. Krämer Péter az Érd 

FM 101.3-on mesélt  nekünk a felkérés körülménye-

iről, a mérkőzésről, és arról, milyen élményekkel 

gazdagodott a szigetországban.
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Duplázott az olimpiai 

bajnok Milák Kristóf a 

budapesti vizes-világbaj-

nokságon. 

A tárnoki úszó előbb fő számá-

ban, 200 méter pillangóúszás-

ban nyert világbajnoki címet, 

miután a döntőben 1:50.34-es 

időeredményével korábbi, saját 

rekordját megdöntve állított fel 

újabb világcsúcsot. Milák ezzel 

címet védett ebben a verseny-

számban.

A tokiói ötkarikás játékokon 

aranyérmes úszó 100 m pillan-

gón sem talált legyőzőre, 50:14-

gyel ért célba a fináléban, maga 

mögé utasítva minden riválisát.

A bravúr után a telex.hu nagy 

cikket szentelt Miláknak, mely-

ben Ághassi Attila arra keresi a 

választ, mitől olyan különleges a 

magyar úszó. Egyebek közt azt 

írja, „pillangón 2021-ig nem volt 

olimpiai bajnoka Magyarország-

nak, Milák Kristóf tette teljessé a 

kört a magyar úszásban. A 2022-

es budapesti világbajnokságon 

az ő két aranyérme tette fel Ma-

gyarországot az éremtáblára.”

Majd az edzőjét is idézi, aki 

szintén nem fukarkodik a nagy 

szavakkal: „Tudom, furcsán 

hangzik, hogy megelőzte a 

korát, hiszen még 22 éves, de 

sebességben és állóképesség-

ben nincs most párja a világon, 

nagyon büszke lehet rá a magyar 

úszósport. Egy vb-n két aranyat 

nyerni csak a legnagyobbaknak 

sikerül. Ő oda emelkedett, mi-

közben egy kicsit kilóg a magyar 

úszás klasszisainak sorából, sen-

kihez sem lehet hasonlítani.”

100 és 200 méteren is vi-
lágbajnok Milák Kristóf

Nagy falat volt  
az éllovas és  
a dobogós

A klub tájékoztatása szerint több 

módosulás is történt a felké-

szülési menetrendben, az Ercsi 

úti Sporttelepen zajló felújítási 

munkák miatt. Az első és egyúttal 

egyetlen júniusi mérkőzést Érd 

helyett Martonvásáron játsszák 

a felek, pár nappal később pedig 

idegenben lesz jelenése Ebedli 

Zoltán csapatának.

2022. június 29. 18:00 
(Martonvásár): Érdi VSE  
– HR-Rent Kozármisleny (NB II.)
2022. július 2. 11:00 
(Pesterzsébet): ESMTK  (NB III.) – 
Érdi VSE

2022. július 9. 11:00 
(Érd): Érdi VSE – Vác FC (NB III.)
2022. július 16. 
(Dabas): FC Dabas (NB III.)  
– Érdi VSE
2022. július 24. 
(Érd): Érdi VSE  
– Balassagyarmati VSE (NB III.)

A FRISSÍTETT PROGRAM:

Változások  
a felkészülési 
programban
Több ponton módosult az Érdi VSE NB III-as futball-

csapatának felkészülési programja. Az nem válto-

zott, hogy a 2022/2023-as idényre készülő gárda öt 

edzőmérkőzést játszik a bajnoki rajtig, a helyszínek 

között viszont vannak eltérések.

Az Érdi Baseball és Softball Club mindkét csapata vereséget szen-

vedett a bajnokság soros fordulójában. Az Angels NB II-es felnőtt 

együttese az éllovas Budapest Red Wolves II-től kapott ki 11–2-re a 

Mecset utcai pályán, míg az U12-es Érd Indians a harmadik helyezett 

Debrecen Tigers otthonában maradt alul 16–6-ra.
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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 

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, adminiszt-

rációs 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 kö-

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

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

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

• Pénzügyi, jogi, követeléskezelési területen szerzett gya-
korlat,

• Közigazgatási alapvizsga megléte,
• Közigazgatási szakvizsga megléte.
• 

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

tudat, 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 közszolgá-

lati 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 össze-
függésben 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.

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 

közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumának közbeszerzési-jogi minőségellenőr-
zése. Érd MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszerzési eljárásainak, szerződéseinek előkészítése, az eljárások lefolytatá-
sát végző szaktanácsadók, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet képviselők által készített dokumentumok közbeszerzési 

szempontú ellenőrzése. Kapcsolattartás 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. 

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

tudományi, mérnök, közszolgálati szakképzettség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• közbeszerzési szakjogász vagy közbeszerzési szakmene-
dzser vagy közbeszerzési szakközgazdász végzettség, 

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

lat.
Elvárt kompetenciák: 

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

• Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség, stressz tűrés.  

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

szakmai önéletrajz 
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata 
• Motivációs levél
• A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség vállalására vonatkozóan
• Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgála-

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

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. július 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 05.

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

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

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

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. június 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. 

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: 14/ERD-1130-40/2022. feltüntetni szíveskedjen.
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APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS

ELADÓ MUNKATÁRSAT KERESÜNK 

COOP ÉLELMISZER ÜZLETÜNKBE. 

Várjuk jelentkezését lendületes, csalá-

dias csapatunkba. Tel.: 06/30 582 1280

 (161/2022)

ÉRDI NAGYKERESKEDELMI RAKTÁ-

RUNKBA RAKTÁROS MUNKATÁR-

SAKAT KERESÜNK. Targoncavezetői 

engedély előnyt jelent. Jelentkezés: 

szaboi@megatherm.hu  (160/2022)

SZOLGÁLTATÁS

ÁCSMUNKÁT, TETŐKÉSZÍTÉST, ZSIN-

DELYEZÉST, TETŐFEDÉST, javítást, 

felújítást, tetőtér beépítést, előtető-

garázs készítést vállalok kimagasló 

minőségben.  

Tel.: 06/30 563 5544  (47/4/2022)

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)

EGÉSZÍTSE KI ANYAGI JÖVEDEL-

MÉT. Gábor Eszmeralda Eltartási vagy 

Életjáradéki szerződést kötne, igény 

esetén gondozását is vállalná.  

Telefon: 06/30 898 5720  (131/2022

GYÓGYPEDIKŰRÖZÉST VÁLLALOK, 

házhoz megyek. Tel: 06/30 200 6008

 (159/2022)

LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 

ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítást 

bontás nélkül is, lapostető szigete-

lését, kerítés építést és mindenfajta 

kisebb javításokat. Tel.: 70/588 2701

 (119/2022)

EGYÉB

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

vásárolok készpénzért kis és nagy 

hanglemzeket, műsoros kazettákat. 

Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      

 (31/2/2022)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-

PÁRT, motorkerékpárt, retró tárgyakat 

vásárolok. borbelyimre69@gmail.com.  

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

MINŐSÉGI AKÁC- ÉS VEGYES TŰZIFA 

16.000 Ft/m
3
-től, szállítással eladó.  

Tel.: 20/525 7602 (162/2022)

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)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (

2
/2

0
2

2
)

(
1
9

/2
0

2
2

)

GAZDIKERESŐ
Ha örökbe fogadná a képen látható kutyusokat, vegye fel a 

kapcsolatot az alapítvány munkatársaival.

Telefon: 06/30 276 6071 vagy 06/30 910 6987, 

E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.siriusalapit-

vany.hu weboldalon. Sirius Állat- és Természetvédelmi 

Alapítvány, Érd. Adószám: 18707379-1-13, Bankszámlaszám:  

10403136-49534949-49521015

Chuck

7 hónap körüli, 

közepes terme-

tű kan. Rövid 

szőrű, mozgás-

igényes, vidám 

természetű 

kutyus, kinti-

benti tartásra 

ajánljuk. Más 

kutyákkal álta-

lában megfér, 

ivartalanítva 

költözhet új 

otthonába.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

(
4

6
/2

0
2

2
)

KÖZTERÜLETI TAKARÍTÁS MUNKAKÖRBE 
KERES JELENTKEZŐKET  

VÁROSUNK KÖZTERÜLETEINEK RENDBETARTÓJA, 
AZ ÉKFI.

 
Az önkormányzat intézménye stabil hátteret, sok magánvállalkozóhoz 
képest hosszútávú – téli hónapok alatt is – bejelentett munkaviszonyt 

biztosít!
 

A munkakörbe tartozó feladatok:
• járdák takarítása, hulladék-

gyűjtők ürítése
• szociális helységek  

takarítása
• berendezések tisztántartása
• egyéb takarítási munkálatok.

A munkaviszony időtartama: 
• határozatlan idejű  

3 hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: 

• Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
• Érdi Városliget–Papi földek

Elvárás:
• hasonló területen szerzett 

legalább 2 éves gyakorlat
• Illetmény és juttatások:
• Az illetmény megállapítá-

sára és a juttatásokra a 
"Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló"1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az 
irányadók.

 
A pályázatok benyújtásának módja:

• Lehet postai úton pályázni Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, 
2030 Érd, Fehérvári út 69. B. címre küldött levélben. Kérjük a borítékon 

feltüntetni a munkakör megnevezését: közterületi takarító.
• E-mailben a munkaugy@ekfi.hu címen.

A munka alvállalkozásban nem végezhető.

Apolló

Kedves, nagyra 

növő, nagyon bé-

kés, barátságos nö-

vendék kanocska, 8 

hónap körüli. Még 

sok foglalkozást és 

nevelést igényel. 

Ivartalanítva vihető 

el, kertes házba.

Katica

2 év körüli, kis-közepes 

termetű, ivartalanított 

szuka. Barátságos, 

nyugodt természetű 

kutyus, kinti-benti 

tartásra ajánljuk. Más 

kutyákkal általában jól 

megfér.
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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.

Július 4. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND - 274 KOL LABOR21 

GALLAI JUDIT ÁGNES Godot Labor
10:00 7 nap 
10:25 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 – DRESCH QUARTET ÉRD 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd 7
14:20 Sztárportré 357. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló 
16:15 Partizán tv -DZSÚDLÓ:
  „Engem nem ölt meg ez  

a hely. Valakit meg igen.”
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. Női NB I   
21:15 Partizán tv
 –  "Tibi atya akár még politikai 
 mozgalommá is válhat"
22:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
23:00 Párbeszéd
00:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 5. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
8:45 Partizán tv– „Ebben az országban 

nagyon sok Orbán Viktor van"
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Mozgás - Fitnesz percek
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Párbeszéd
12:55 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 – ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Kézilabda
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak  
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
22:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:35 Film- Erózió, (1991), 
 r.: Surányi András
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 6. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Patizán tv
 – Az első magyar populisták: mi volt a 

népi mozgalom és mit tanulhatunk ma 
belőle?

10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:40 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Playoff - sportmagazin
12:35 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Kézilabda 2021-2022. Női NB I 
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

16:50 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
17:20 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora, Molnár 

Piroska (ism)
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Film – Nem tudom, 
 halljátok-e ti is (2019), 
 dokumentumfilm, R: Takács Edina, 

Surányi Ádám
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:05 Partizán Tv 
 – A Fidesz és a határon túli magyarok - 

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

Július 7. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND – 274 KOL LABOR21 

GALLAI JUDIT ÁGNES Godot Labor
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Partizán tv– DZSÚDLÓ: „Engem nem 

ölt meg ez a hely. Valakit meg igen.”
10:55 Képújság
12:20 Playoff – sportmagazin
13:00 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Partizán tv – „Ebben az országban 

nagyon sok Orbán Viktor van"
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Partizán tv 
 – Hol vannak a cigány Benzemák?
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Kézilabda 2021-2022. Női NB I 
20:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:10 Film-Film... (2000), 
 magyar filmdráma, 
 Szereplők: Temessy Hédi, Darvas Iván, 

Básti Juli
0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 8. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet 155 
 I. Nemzetközi Tájművészeti Symposion 

Rácalmás
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Érdi Jazz fesztivál 2021 
 BERKI TOMI 75 feat NAGY JÁNOS TRIÓ
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
13:00 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak

19:15 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora, 
 Molnár Piroska (ism)
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00  A kajakozásban 
 nőttem fel (2019) 
 portréfilm, Rendező: Babiczky László
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:00 Partizán tv 
 – Hol vannak a cigány Benzemák?
21:20 Film - Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm, r.: Surányi András 
23:05 Érdi történetek
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 9. SZOMBAT
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Monda és valóság határán
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:35 Monda és valóság határán
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 KI BESZÉLT MŰVÉSZET 155 
 I. Nemzetközi Tájművészeti Symposion 

Rácalmás
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:35 Párbeszéd
18:50 Esti Mese  
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35  Film Nekem már egy hét után 
 honvágyam van..(2018), 
 portréfilm, Rendező: Babiczky László
21:50 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), r.: Surányi 

András
00:00 7 nap

Július 10. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 Az Evangélikus és
 a Görögkatolikus egyház üzenete
10:00 Kézilabda 2021-2022. Női NB I  
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:25 Hit és Lélek ism.
 A Római katolikus- és
 a Református egyház üzenete
15:25 Negyedik negyed. Fodor János 

beszélgetős műsora, Molnár Piroska (ism)
15:45 Kézilabda  2021-2022. Női NB I   
18:00 7 nap
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:30 Playoff - sportmagazin
20:35  Film - A kajakozásban
 nőttem fel (2019)  
21:30 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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Mary Beard

Pompeji
Egy római város élete

A Vezúv Kr. u. 79-es kitörése során elteme-

tett dél-itáliai város, Pompeji romjai és a 

közöttük lenyűgöző bőségben megtalált 

régészeti leletek egyedülálló bepillantást 

nyújtanak a Római Birodalom mindennap-

jaiba.

A szerző, a televíziós ismeretterjesztő 

műsorokból is jól ismert Mary Beard camb-

ridge-i ókortörténész professzor számos 

forrás és kép segítségével, óriási anyagisme-

rettel, rendkívül olvasmányosan és eleven, 

személyes stílusban, sok-sok egyedi történe-

ten keresztül mutatja be Pompeji életének 

számos vonását. Az utcákat és épületeket, 

a lakóházak díszítését és a falfestményeket, 

a város politikai és társadalmi szerkezetét, a 

szórakozási formákat a gladiátorjátékokkal 

és színházi előadásokkal, „a test gyönyö-

reit” az étkezési szokásoktól a szexuális 

kultúrán át a fürdőkig, valamint az istenek 

tiszteletének formáit.

Mindeközben a kötet leszámol számos 

mítosszal és tévhittel is, kezdve rögtön a 

kitörés időpontjával (mely valószínűleg 

későbbre esett, mint azt a történészek 

gondolták), és a kitörés követelte áldoza-

tok számával (mely feltehetőleg kevesebb 

mint tíz százaléka volt a város összlakos-

ságának, tekintve, hogy a többségnek 

sikerült elmenekülnie).

A szerző legfőbb célja, hogy amennyire 

csak lehet, közel hozza a mai olvasóhoz a 

Pompejiben egykor élt embereket, akiknek 

életét nyomon követve meglepően sokszor 

magunkra ismerünk.

A könyvet a nagy szerkesztői és klasz-

szikafilológiai múlttal rendelkező Böröczki 

Tamás remek fordításában olvashatjuk.

libri.hu
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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 gyer-

mekszeretet, 
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, fényké-

pes 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 Polgármestere 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Intézményi Gondnokság 

GAZDASÁGI VEZETŐ (MAGA-
SABB VEZETŐ) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű (tartós táppénz, CSED, GYED, GYES-n lévő kolléga 
távollétének idejére szóló) közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. 2022. 08. 15-2027.08.14
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ban 

meghatározott feladatok ellátása az önállóan működő és gazdálkodó Intézményi Gondnokság, valamint a hozzá 
rendelt önállóan működő intézmények vonatkozásában. 

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

vény, valamint a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, 
• 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) 

bekezdése szerinti: felsőoktatásban szerzett 
végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgá-
lói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői 
szakképesítéssel vagy az engedélyezés szem-
pontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, 
vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvé-
nyesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 
1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 
150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok 
ellátásában költségvetési szervnél legalább 
öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 
mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy 
a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakkép-
zettséggel kell rendelkeznie, 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• magasabb vezetői beosztás ellátására szóló 

megbízást az kaphat, aki az intézményi mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kinevezhető, 

• szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a 

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• magyar állampolgárságú, vagy külön jogsza-

bály szerint a szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve beván-
dorolt vagy letelepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• KIRA program ismerete 
• FORRÁS program ismerete 
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások:
• részletes szakmai önéletrajzot, 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítványt, 
• Iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai 

végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát, 
• A nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) 

másolatát, 
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályá-

zati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 

• A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan. 

A beosztás betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíró László nyújt, a 06-23-521-161 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Alsó utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-

1130-43/2022., valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat postai úton, a mellékletekkel együtt 2 nyomtatott példányban, fizetési igény megjelölésével 
kérjük benyújtani. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. június 27.
Érdi Újság – 2022.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja alapján Érd Megyei 

Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelő-
en létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg.

Próbaidő kikötésére a Kjt. 21/A. §-a az irányadó.
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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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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.

SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosokat keres a 2022. október 1. és 
november 28. között megtartandó országos népszámláláshoz.

A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak a számlálóbizto-
sok, az ő feladatuk: 
»  körzeteik bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek 

felkeresése, adatfelvétel lebonyolítása, 
»  szükség esetén címpontosítás, esetleges új címek felvétele, a címjegyzék vezetése, meghiúsu-

lások dokumentálása, 
»  a válaszmegtagadások, rendkívüli esetek jelentése, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgáló-

val. 
A terepen történő adatgyűjtést a KSH által védett elektronikai eszközzel kell végrehajtani. Az 

adatfelvétel során össze kell írni a számlálókörzetbe tartozó valamennyi lakóegységet, továbbá a 
számlálókörzet területén élő személyeket.
A számlálóbiztosok díjazása a kormány vonatkozó rendelete alapján:
»  kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 350,- Ft. / cím
»  lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet összeírás: 380,- Ft. / cím
»  személy összeírása: 730,- Ft. / személy,
»  felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000,- Ft. 
A számlálóbiztosi terepmunka 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik.
A számlálóbiztosoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
»  18. életév betöltése, cselekvőképesség,
»  legalább középfokú végzettség,
»  saját elektronikai eszköz (pl. számítógép, laptop) internet hozzáféréssel, amelyek szükségesek 

a felkészüléshez, 
»  magabiztos számítógépes ismeret, 
»  e-mail cím és mobiltelefonos (állandó) elérhetőség,
»  helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség,
»  konfliktus kezelő készség, empátia, motiváltság, precizitás, titoktartás, 
»  tanulási készség,
»  jó fellépés, beszédkészség, 
»  fizikai erőnlét, terhelhetőség,
»  a népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek és 

személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez.
A kiválasztás során előnyt jelent:
»  felsőfokú végzettség,
»  korábbi részvétel a népszámlálásban, vagy más, KSH lakossági adatfelvételben számlálóbiz-

tosként.
A számlálóbiztosok felkészítését, a vizsga egyéni teljesítését elektronikus oktatási (e-learning) 
rendszerben kívánja megvalósítani a KSH. Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető 
szerződés a számlálóbiztosi feladatok ellátásra. 
A kitöltött jelentkezési lapot 2022. augusztus 1. napjáig várjuk az alábbi módon:
»  e-mailben a nepszamlalas@erd.hu címen,
»  postai úton Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó u. 1.)
»  személyesen az Érdi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2030 Érd, 

Alsó u. 3.).
A jelentkezés során a „Jelentkezés számlálóbiztosnak 2022. évi népszámlálás során” megneve-
zésű nyomtatványt kell kitölteni, mely elérhető a www.erd.hu honlapon és Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán.

Amennyiben kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolat-
ban, azt felteheti a nepszamlalas@erd.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámokon:

dr. Barabás Emőke Mária: 06-23/522-305
Gábor Ildikó: 06-23/522-365
Horváth Andrea: 06-23/522-300 / 201. mellék


