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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 27. szám

6. OLDAL 6. OLDAL

Csontvázak
Nyomozást indított a rendőrség 

azokban a 2019 előtti korrupciógyanús 

ügyekben, amiket Csőzik László polgár-

mester kivizsgáltatott a városházán.

2. OLDAL

Klíma
Az orosz–ukrán háború miatti 

gázválságban sokan gondolják úgy: 

a klímaberendezés biztonságot je-

lenthet az őszi, téli hónapokban is. 

Napközis tábor
Telt házzal indult június utolsó hetében 

a városi napközis tábor, a következő 

hetekre is alig van már szabad férőhely. 

A Bolyai iskolába látogattunk el. 

Több uniós forrást Érdnek
Június 28-án tartotta ülését a Megyei Jogú Városok 

Szövetsége, amely a vidéki nagyvárosok polgármes-

tereit tömöríti. Három kormánytaggal is átbeszélték 

a közeljövő kihívásait és lehetőségeit. 

CIKKÜNK A 2. OLDALON

Indul az Érdi Művésztelep
Kéri Mihály 1992 óta a képzőművészeti élet mo-

torja, a galéria művészeti vezetője, a művésztelep 

alapítója. Szót ejtettünk a kiállításról, a művész-

telepről, a művészet szerepéről egy megyei jogú 

város életében. 

INTERJÚNK A 7. OLDALON

Kis érdi strandsirató
A régi szép időkben a település határain belül 

is strandolhatott, aki ilyenkor a hűsítő habokba 

vágyott. Az 1930-as évek második felében négy 

fürdőhely is enyhet adott kánikula idején, s persze 

ott volt a Duna is.

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON

Hőség, riadó!

Párásítás, vízosztás, 12 órás nyitvatartás a vörös kód ide-

jén. Az önkormányzat és a Szociális Gondozó Központ 

rendkívüli intézkedéseket léptetett életbe. Szakértőt is 

megkérdeztünk, hogyan védekezhetünk a forróság ellen, 

illetve hogyan figyelhetünk egymásra, és összegyűjtöt-

tünk pár hasznos tippet is, hogyan biztosítsuk kutyánk 

komfortérzetét a kánikulában.  CIKKÜNK A 3. OLDALON

F
O

T
Ó

: 
K

L
I
N

G
 J

Ó
Z

S
E

F



2 |  2 0 2 2 .  j ú l i u s  5 . 

Az Átlátszó cikksorozatának 

köszönhetően sorra esnek ki a 

csontvázak a fideszes városve-

zetés hátrahagyott örökségéből. 

A volt polgármester és – va-

gyonnyilatkozatában hazudozó 

– alpolgármestere ma is büszkén 

sorolja sikereik közé az óvodabe-

ruházásokat. Sorra kerülnek elő 

azonban ördögi részletek arról, 

hogyan zajlottak, és mibe kerül-

tek ezek az egyébként állami és 

uniós finanszírozású projektek az 

érdi polgároknak.

Csőzik László legutóbbi face-

book-posztjában az ügy kapcsán 

egyebek között ezt írja:

„Több ovi esetében ordít, hogy 

az előző városvezetés idején 

kiszemelt, a munkára meghívott 

cégek összejátszhattak, hogy 

felsrófoljak az árakat, és renge-

teg minden utal arra, hogy ebben 

az akkori önkormányzati vezetők 

segíthették őket…

Most már bizonyíték is van 

erre, ugyanis 8 oviberuházást 

vizsgáltattam ki a hivatalban, fel-

forgattunk a pincétől a padlásig 

mindent, hogy kiderítsük, mi-

képpen mutyiztak az elő-

ző ciklusban. Ezt azután 

indítottam el, hogy a 

Fácán ovi esetében – 

hosszú pereskedést 

követően – kiderült: a 

beruházás korrupció- és 

kartellgyanús, a felújítást végző 

cégek összejátszhattak. Súlyos 

kár érte az érdieket, hiszen a vá-

rost végül kétmillióra bírságolták, 

a Pénzügyminisztérium pedig 

büntetésből visszavett tőlünk 70 

millió forintot…

Hadd mutassam meg egy 

konkrét eseten, a Kisfenyves 

óvoda felújításának közbeszer-

zésén keresztül, hogyan ment a 

trükközés. A munkára jelentkező 

3 cég ajánlatában szereplő 22 

munkamenetből (pl. betonozás, 

tetőfedés, szigetelés) mindösz-

sze 4 esetben nincs egyezés az 

árakban. Például mind a hárman 

3 965 750 forintért vállalták a 

csővezetékek kiépítését. Az is 

érdekes, hogy a nyertes – 

a Bács Istvánhoz ezer 

szállal kötődő – Gene-

ral-Invest Bau ajánlata 

alig 10 ezer forinttal 

tért el attól az összeg-

től, amit a munkára az 

önkormányzat betervezett. 

Mintha megsúgta volna valaki a 

cégeknek, mennyi pénze van a 

városnak. 

De nem csak ez botrányos eb-

ben a beruházásban. Az egész az-

zal kezdődött, hogy 2018-ban T. 

Mészáros András hivatali elődöm 

által jegyzett dokumentum meg-

jelölt 5 céget, amelyeket meg 

akartak hívni a közbeszerzésre. A 

General-Invest nem volt köztük. 

Aztán közel egy évig altatták az 

ügyet, és végül 5 teljesen másik 

céget terveztek meghívni. Láss 

csodát, ebben a listában már 

feltűnik a General-Invest, de a 

később cégtemetőbe került, az 

Erdőszéle és Napsugár óvódák 

„sajtcetlis” felújítását megszerző 

Káblán Kft. is. 

erdmost.hu

V Á R O S K É P

„Inflációs válság van, és az 

áprilistól érkező adatok nem a 

legjobbak, a gazdaság lassuló-

ban van. Ha megtorpan, akkor 

helyben sem lesz jobb a helyzet, 

kevesebb HIPA-bevétele lesz az 

önkormányzatoknak” – jegyezte 

meg Csőzik László arra a kérdés-

re, hogyan érintheti mindez az 

önkormányzatokat. Hozzátette: 

az energiaárak növekedése 

hatalmas terhet jelent Érdnek is – 

augusztus elsejétől ötszörös gáz- 

és villany-áremelkedéssel lehet 

számolni. Ez az év fennmaradó 

hónapjaira plusz 350-400 milliós 

terhet jelent majd. „Kértem a 

pénzügyminiszter urat, adjanak 

kompenzációt, de csak nagyon 

ködös, óvatos és halvány ígéret-

féle hangzott el arra nézvést, 

hogy egyedileg tudnak majd 

segíteni az önkormányzatoknak. 

Nekünk ez a négyszázmillió forint 

nagy összeg” – hangsúlyozta 

Csőzik László, megjegyezve: a 

nagy önkormányzatok helyzete 

sem rózsás, hiszen meg kell fizet-

niük a szolidaritási adót – Érdnek 

is teljesítenie kell, idén 118 millió 

forint értékben, ami jelentős el-

vonás – korábban ilyen nem volt. 

Csőzik László elmondta azt is, 

Érd a tárgyalás napján kapta meg 

a kieső helyi iparűzési adó állami 

kompenzációjának első részletét, 

„messze a várakozások alatt, 

331 millió forintot. Reméljük, a 

hátralévő részt is megkapjuk 

majd, hiszen egymilliárd forint 

esik ki nekünk idén. Én ezért fel is 

emeltem a szavamat az ülésen”. 

Lázár János építési és beru-

házási miniszter is részt vett 

az ülésen. Csőzik László kérte, 

hogy a kormány legyen partner 

a főváros vonzáskörzetében 

kialakult építési káosz rendbeté-

telében. „Kellemes meglepetés 

volt Lázár János határozottsága, 

amivel kezelni kívánja az agglo-

merációs építési problémát. Ezt 

helyi szinten egyedül nem tudjuk 

megoldani, szükség van arra, 

hogy a központi jogszabályok is 

változzanak. Kértem a miniszter 

urat, segítsen abban, hogy az 

önkormányzatok visszakapják az 

építésügyi hatósági jogköreiket, 

amelyeket korábban elvettek 

tőlük: kerüljön vissza az engedé-

lyeztetés, a felügyelet hatásköre 

hozzánk. Nonszensz, hogy van 

egy építési szabályzatunk, de 

nem mi vagyunk felelősek a 

végrehajtásáért, nem tudunk 

beleszólni a társasházépíté-

sekbe, azok megfékezésébe” 

– hangsúlyozta a polgármester, 

megjegyezve: jelenleg is zajlik 

az új HÉSZ és az új település-

képi rendelet előkészítése, ám 

ez egyrészt rendkívül lassú, 

másrészt önmagában kevés, har-

madrészt pedig képtelen kezelni 

a szigorítással járó kártalanítási 

követelések problematikáját, 

amelyek az önkormányzatok 

pénztárcáját veszélyeztetik. „Ha 

nem adják vissza az építésügyet 

nekünk, legalább adjanak erős 

ügyféljogköröket az engedélyez-

tetésben a városoknak”.

„Kértem azt is, hogy töröljék 

el a háromszáz négyzetméteres 

szabályt, legalábbis az agglo-

merációban. Ez azt jelenti, hogy 

ma a háromszáz négyzetméter 

alapterület alatti házaknál nem 

kell építési engedélyt kérni, elég 

bejelentést tenni. Így mindenki 

azt csinál, amit akar, ez pedig 

meglátszik a városképen is. 

Bár ezt a szabályt még a Lázár 

János irányította minisztérium 

terjesztette elő annak idején, 

partner volt abban, hogy lép-

jünk, érzékelte tehát, hogy itt 

változtatásokra van szükség. Az 

utolsó kérésem az volt, tegyék 

lehetővé, hogy ne kelljen másfél-

két évet várni arra, hogy új HÉSZ 

születhessen – most ugyanis a 

bürokrácia miatt ez ilyen hosszú 

folyamat. A miniszter úr nyitott-

ságot mutatott – a fentieket 

pedig írásban is eljuttatjuk szá-

mára” – mondta Csőzik László, 

hozzátéve: Lázár János minden 

megyei jogú városba ellátogat 

majd; ő pedig kérte, hogy első 

között jöjjön el Érdre.

„Meg kell fékeznünk a partta-

lan, a várost is gyakran elcsúfító, 

ész nélküli, zabolátlan társas-

házépítést. Ennek az ideje Érden 

lejárt, és abba az irányba fogok 

menni, hogy ezt észszerű keretek 

közé szorítsuk, és a lakóutcák 

vonatkozásában Érd megőrizze 

kertvárosias karakterét” – tette 

hozzá.

Érd, illetve a MJVSZ többi tagja 

összeírja a fenti javaslatokat, és 

testületileg küldik majd el Lázár 

Jánosnak.

Az ülés vendége volt Navra-

csics Tibor, az uniós pénzeket 

kezelő területfejlesztési miniszter 

is, akitől Csőzik László azt kérte, 

módosítsa a Modern Városok 

Programjában lévő uniós forrá-

sok felhasználásának határidejét 

2023. december 31-éig bezárólag. 

„Elsősorban a csomópontépíté-

sekről, illetve a vállalkozói faluról 

van szó – legalább hat-nyolc, a 

korábbi uniós költségvetési ciklus 

keretében indult, lejáró projek-

tünk van. Nem egyben a vállalko-

zó visszaadta az elnyert köz-

beszerzést az elszabadult árak 

miatt. A MJVSZ ülését követő 

napon kaptunk is egy rendkívül 

pozitív határozatot arra nézve, 

hogy a vállalkozói falu építésére 

megkaptuk a hosszabbítást, a 

projekt rendben végigfuthat” – 

mondta Csőzik László, aki azért is 

szót emelt, hogy a most követ-

kező EU-s költségvetésből Érd 

számára nagyobb forrás álljon 

rendelkezésre, mint a jelenlegi 

4,5 milliárd, hiszen ez egyetlen 

közepes nagyságú projektre 

elegendő: „Ha pedig nem növe-

kedne, legalább lehessen belső 

átcsoportosítást végrehajtani, 

hiszen 3 milliárd forintot kapunk 

beruházásokra, 1,5-öt pedig 

képzésre, stratégiagyártásra, 

jelenleg ez Érd számára luxus. 

Kértem, hogy ebből legalább 

egymilliárd forintot átütemez-

hessünk építésre. A fogadtatás 

pozitív volt, döntés persze még 

nem született.”

Lázár János áttekinti a je-

lenleg futó összes nagy állami 

finanszírozású beruházást, majd 

döntenek arról, mi marad, mi 

nem – „lefújásokra”, halasztások-

ra, befagyasztásokra számítani 

lehet. Csőzik László még hozzá-

tette: „Ez fájdalmas döntéssoro-

zat lesz. Nagyon  kell vigyáznunk, 

hogy Érdet ez semmilyen módon 

ne érintse. Kértem, hogy a város 

számára eddig rendelkezésére 

bocsátott valamennyi pályáza-

ti összeget felhasználhassuk, 

hadd vigyük végig a projekteket, 

ezeknek gondos gazdái kívánunk 

lenni.”

Ádám Katalin

Több uniós 
forrást  
Érdnek!

Csontvázak a szekrényből
Nyomozást indított a rendőrség azokban a 2019 

előtti korrupciógyanús ügyekben, amiket Csőzik 

László polgármester mélyrehatóan kivizsgáltatott a 

városházán, miután kiderült, hogy az előző városve-

zetés súlyos milliókat szivattyúzott ki az érdi adófi-

zetők zsebéből. Az összes ügyben előkerült a volt 

fideszes alpolgármester, a vagyonosodásával elszá-

molni hosszú ideje nem tudó Bács István neve. 

Június 28-án tartotta ülését a Megyei Jogú Vá-

rosok Szövetsége, amely a vidéki nagyvárosok – 

köztük Érd – polgármestereit tömöríti. Az egész 

napos összejövetelen három kormánytaggal is 

átbeszélték a közeljövő kihívásait és lehetőségeit. 

Elsőként Varga Mihály pénzügyminisztert hallgat-

ták meg, aki beszámolójában hűtötte a várako-

zásokat, sőt igencsak szűk esztendőt, recessziós 

időket, magas inflációt vetített előre az ukrán–

orosz háború kapcsán – mondta el a Bundás-

kenyér műsorában Csőzik László polgármester.

A vizsgálati anyagot a városházá-

tól kikérő Átlátszó cikke részlete-

sen beszámol arról, hogyan ment 

a mutyizás. A cikket a QR-kód 

leolvasásával érheti el:
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Állandósult a kánikula. Ilyenkor 

érdemes keveset tartózkodni 

odakint, de akinek nincs módja 

hűtött helyiségbe betérni, az is 

szerezhet egy kis enyhülést – a 

Bem téren, illetve a Stop Shopnál 

vizet osztanak az önkormányzat 

munkatársai – tudtuk meg László 

Ferenctől, a Polgármesteri Hiva-

tal  kommunikációs vezetőjétől, 

aki elmondta azt is: hőségriadó 

idején igazi forróság van a szinte 

teljesen lekövezett főtéren, ezért 

két vízpárologtatót (párakaput) 

helyeztek ki, ami némileg csök-

kenti a hőmérsékletet. Amennyi-

ben szükséges, az aszfaltutakat is 

locsolni fogják.

A Szociális Gondozó Központ 

az idősek és a hajléktalanok 

ellátásáról gondoskodik ilyenkor 

kiemelten. Gecse-Simon Orsolya 

szakmai vezető az Érdi Televízi-

ónak elmondta: amikor a napi 

középhőmérséklet eléri a 27 fo-

kot,  az illetékes szaktárca vörös 

kód riasztást ad ki, és a gondo-

zóközpont megnyitja klimatizált 

helyiségeit a lakosság számára.

„A Fehérvári út 89–91. szám 

alatti nappali melegedőben és a 

Rómer Flóris u. 1. szám alatt lévő 

gyermekjóléti központban várjuk 

azokat, akiknek ez az időjárás 

megterhelő. A napszúrás, a kiszá-

radás és a hőguta veszélyezteti 

azokat, akiknek nem megfelelő 

az egészségi állapota, de ez a 

meleg az egészségesek szerveze-

tét is megterheli” – tette hozzá 

Gecse-Simon Orsolya.

A nappali melegedő a hét 

minden napján reggel 8-tól este 

8-tól nyitva tart – itt nemcsak 

hűvös levegő, hanem vízvételi 

lehetőség is van. A gyermekjólé-

ti központ 8-tól 17 óráig fogadja 

a betérőket.

A vörös kódot ugyan június 

27-én hirdették ki és 30-án estig 

tart, de a gondozóközpont más 

időszakban is segítséget nyújt 

azoknak, akik szükségét érzik.

Gecse-Simon Orsolya elmondta 

azt is: ellátórendszerükben ki-

emelten odafigyelnek az idősott-

hon lakóira, különösen arra, hogy 

megfelelő mennyiségű folyadé-

kot fogyasszanak. Az idősotthon 

egyébként klimatizált, így az itt 

élőknek kellemesebb hőmérsék-

letben van részük.

erdmost.hu

Hőség, riadó!

Hűvös „menedékhely” 

kialakítása

Az emberektől eltérően a kutyák 

csak a talppárnáikon keresztül 

tudnak izzadni. Azonban ez a 

felület nem elég ahhoz, hogy 

az egész test hőmérsékletét 

szabályozni tudja, így az ebek a 

felesleges hőt a lihegéssel adják 

le, de nagy hőség esetén már ez 

sem elég.

Négylábúink számára is további 

lehetőségeket kell biztosítani 

ahhoz, hogy meg tudják védeni 

magukat a napsugárzástól, és el-

kerüljék a hőgutát. Már az is nagy 

segítség, ha a kertben vagy a te-

raszon felállítunk egy napernyőt. 

Fák vagy bokrok árnyékában is jól 

tudnak hűsölni, de természete-

sen remek menedékhely az egész 

nap besötétített lakás. 

Kutyafagyi

Ahogy mi is élvezettel hűsítjük 

magunkat fagyival vagy jégkrém-

mel, kutyánk is örül a hasonló 

finomságnak. Fagyasszunk le 

natúr joghurtot vagy túrót, 

esetleg szénhidrátszegény mar-

ha- vagy csirkehúslét, mindegyik 

jó megoldás lehet. De egy-két 

sima jégkocka is jól jöhet a forró 

napokon a kutya ivóvizébe.

Soha ne hagyja kutyáját az 

autóban!

Az autók már alacsonyabb 

hőmérséklet esetén is rövid időn 

belül veszélyes fűtőkamrákká 

változnak. Sajnos még a kicsit le-

engedett ablakok sem biztosíta-

nak elég hőcserét egy bizonyos 

hőmérséklet felett. A túlhevülés 

és az életveszélyes hőguta koc-

kázata különösen magas nyáron. 

Annak érdekében, hogy kutyáját 

megvédje a hőségtől, ajánlott 

bevásárlás vagy tankolás idejére 

inkább árnyékos otthonában 

hagynia háziállatát.

A vízivás fontossága

A lihegés során több levegő 

nyomódik a nyálkahártyákra. 

Ennek során elpárolog a nedves-

ség, ami lehűti a kutyát. Minél 

többet liheg az eb, annál több 

nedvességet veszít a szerveze-

téből. Ezért nagy hőség esetén a 

szokásosnál is fontosabb, hogy 

kutyája eleget igyon. Tegyünk ki 

több itatótálat a lakáskülönböző 

pontjain. Mutassuk meg neki 

többször az itatótálját. 

Nagy nedvességtartalmú 

eledel

Egy kutya napi vízszükséglete 

függ a testsúlyától, az aktivitá-

sától és a tápjától. Így azok az 

ebek, akik száraz tápot kapnak, 

több vizet igényelnek. Azon-

ban a vízigény egy részét már 

az eledellel is fedezni lehet. Ha 

állati lakótársa szívesen fogyaszt 

nedves tápot, kiegészítheti azzal 

a száraz eledelt, vagy helyette-

sítheti is vele azt a nyári időszak-

ban.

Nedves szőr

A legegyszerűbb védekezési 

lehetőség a hőség ellen a fürde-

tés. Ha nincs otthona közelében 

tó vagy patak, akkor megteszi 

a saját kutyamedence vagy leg-

alább egy kis kád. Egy hozzáillő 

játék segítségével pluszban bá-

toríthatja kedvencét a fürdésre.

Óvatosan  

a hólyaghuruttal

Fontos a hűsölés a meleg 

napokon, azonban nem szabad 

túlzásba vinni. A túlságosan 

hideg padló vagy fürdő ugyanis 

hólyaghuruthoz (cystitis) vezet-

het. Ennek jellemző tünetei a 

gyakori vizeletürítés (polyuria) 

vagy a vizelési fájdalom (stran-

guria). Ezért mindig biztosítson 

kutyája számára lehetőséget, 

hogy egy törölközőn meg tudjon 

szárítkozni. Ezzel egyidejűleg a 

hűtőmatracok hőmérsékletét 

is ajánlott időnként ellenőrizni 

vagy törölközővel letakarni.

Megfelelő napszak  

a sétához

A déli séta általában nem okoz 

örömet a kutyáknak nyáron. Az 

aszfalt nagyon felforrósodik, 

és a nap égeti a vastag bundát. 

Ezért tanácsos ebben az idő-

szakban a hűvösebb reggeli vagy 

esti órákban megejteni a napi 

sétát. Továbbá ilyenkor több-

nyire rövidebb távok is elegen-

dők, helyszínként különösen jó 

választás lehet az árnyékos erdő 

vagy park.

Le a bundával?

Sok kutyafajtának igazán hosszú 

szőre van. Az emberek azt felté-

telezik, hogy a négylábúaknak 

könnyen melegük lesz a nagy 

bunda alatt. Vajon az enyhítést 

hozhat, ha a nyírógéphez nyú-

lunk? Valójában a vastag szőrzet 

melegítő funkció mellett hűtő 

hatással is rendelkezik. A szőr-

ben lévő nedvesség elpárolgása 

kellemesen hűsíti a vastag szőr-

zetű ebeket. Ezért nem ajánlott 

minden négylábúnál automati-

kusan levágni a bundát nyáron. 

Ez mindig az adott fajtától függ. 

Ha nem biztos a dolgában, akkor 

kérje állatorvos vagy kutyakoz-

metikus tanácsát ez ügyben.

Forrás: zooplus.hu

Fokozottan figyeljünk 
négylábú kedvenceinkre!
Amikor a napi csúcshőmérséklet eléri a 30 fokot, 

azt nemcsak mi, emberek viseljük nehezen, hanem 

bizony négylábú, szőrös kedvenceinket is megvise-

li. Íme 9 hasznos tipp, hogyan biztosítsuk kutyánk 

komfortérzetét a kánikulában.

Párásítás, vízosztás, 

12 órás nyitvatartás a 

vörös kód idején. Az 

önkormányzat és a Szo-

ciális Gondozó Központ 

rendkívüli intézkedése-

ket léptetett életbe.

Dr. Balla Rozália érdi 

háziorvost kérdeztük, 

mik a legégetőbb teen-

dők a kánikulában.

Mindig fontos lenne, de káni-

kulában különösen az, hogy 

figyeljünk oda embertársainkra, 

mondta el dr. Balla Rozália érdi 

háziorvos. A rosszullétek megelő-

zéseként hangsúlyozza a folya-

dék és ásványi anyagok pótlását; 

ájulásérzés, tudatzavar esetén 

pedig már érdemes orvoshoz 

fordulni. Az egymásra figyelés 

nagyon sokat tud segíteni ezek-

ben a forró napokban – emelte ki 

a Staud József Egészségházban 

praktizáló háziorvos az Érd FM 

101,3 Zónázó című műsorában. 

Például ne feledkezzünk meg a 

környezetünkben élő egyedülál-

lókról, nézzünk rájuk, jól vannak-

e, vagy ha éppen hozzánk érkezik 

a postás, kínáljuk meg hűsítő 

itallal, hiszen ő a kánikulában is az 

utcákat járja.

A háziorvos azt is hangsúlyoz-

ta, hogy nyár elején az emberi 

szervezet számára még szokatlan 

ez a hőhatás, ezért ajánlatos még 

inkább ügyelni a megelőzésre, 

figyelni a tüneteket, amelyek 

arra utalnak, hogy hűteni kell 

a szervezetünket. Nemcsak a 

szomjúságérzet figyelmeztető, 

de folyadékhiányos állapotra 

utalhat, ha a vizelet sötét színű. 

Akkor van rendben a hidratált-

ság, a folyadékbevitel, ha 2-3 

óránként kell a mosdót felkeres-

ni – mutatott rá a háziorvos. Itt 

azt is aláhúzta, hogy nem elég a 

bőséges vízfogyasztás, pótolni 

kell az ásványi anyagokat is, a 

kalciumot, káliumot, nátriumot, 

amelyek hiánya izomgörcsöket is 

okozhat. Kiemelte azt is, hogy a 

szív- és tüdőbetegekre nagyobb 

kockázatot jelent a nagy meleg, 

illetve az idős emberekre, kis-

gyerekekre. Ide sorolhatók még 

a szabadban dolgozó emberek, 

akik huzamosan ki vannak téve a 

forróságnak, vagy akik olyan zárt 

térben dolgoznak, ahol szintén 

nagy a hőhatás, vagy ahol párás 

a levegő.

erdmost.hu

Figyeljünk egymásra 
a nagy forróságban!

A doktornővel készült teljes be-

szélgetést a QR-kód leolvasásával 

tudja meghallgatni.
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megnövekedett mennyiségi igény 

miatt gyakoriak a csőtörések, 

ezért fordulhat elő, hogy szünetel 

a vízszolgáltatás a javítás idejére – közölte 

az Érd és Térsége Víziközmű Kft. ügyveze-

tője, aki a lakók türelmét kérte.

Lanku Ildikó az Érd Médiacentrumnak 

azt is elmondta, hogy víznyomásproblé-

mákról is szoktak bejelentést kapni, mert 

jelentős mértékű a vízelvétel. Leginkább 

az öntözőrendszerek bekapcsolásakor 

csökken a víznyomás – mutatott rá az 

ügyvezető.

Pest megyében tíz településen tapasz-

talható a megnövekedett vízfogyasztás, 

illetve műszaki meghibásodás miatt nyo-

másesés vagy átmeneti vízhiány. Ezeken a 

területeken a vízszolgáltató a Duna Menti 

Regionális Vízmű (DMRV) Zrt., amely a fo-

gyasztás csökkentését kérte a lakosságtól.

A társaság a honlapján azt írta, hogy 

minden eszközüket maximális kapacitás-

sal működtetik a folyamatos ivóvízellátás 

biztosítása érdekében. Ennek ellenére 

nyomásesés vagy átmeneti vízhiány 

tapasztalható

• Üröm,

• Pilisborosjenő,

• Solymár,

• Pilisszentiván,

• Budakalász,

• Pomáz,

• Pilisszántó,

• Pilisszentkereszt,

• Pilisvörösvár,

• Csobánka

településen.

Pomázon vízkorlátozást is elrendeltek, 

így az ott élők kötelesek takarékoskodni 

az ivóvízzel, tilos a locsolás, autómosás, az 

úszómedencék feltöltése.

Érden

Érden folyamatos a vízellátás, nincs ér-

vényben vízkorlátozás. 

Karbantartási munkák miatt viszont 

július 5-én szünetel majd az ivóvíz-szolgál-

tatás Tisztviselőtelep több utcájában, 6-án 

pedig a Szilfa utca környékén.

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. tájé-

koztatása szerint július 5-én 8:00 órától 

14:00 óráig karbantartás végeznek az 

ivóvízvezetéken, emiatt a szolgáltatás 

szünetelhet, visszakapcsolása után pedig 

nyomásingadozás és vízzavarosság fordul-

hat elő.

ÉRINTETT TERÜLETEK:

július 5-én 8–14 óráig: 

Orvos u., Mérnök u., Intéző u., Tanácsos 

u., Tisztviselő u., Tanár u., Tudós u., Írnok 

u., Velencei út (Írnok u. – Szabadság tér 

között).

Július 6-án 8–12 óráig:

Szilfa u. (Somfa u.-Bajcsy Zs. u. között), 

Somfa u., Bajcsy-Zsilinszky u. (Szilfa u. – 

Alsóerdősor között).

Azért a víz az úr

A kánikulában a csobogószökőkút bizo-

nyára sokakat csábít pancsolásra, de dr. 

Varga Dániel szerint óriási felelőtlenség 

a szülők részéről beleengedni a kisgyer-

mekeket a szökőkútba, hiszen ezek nem 

fürdőzésre valók. Ezeket a vizeket nem 

feltétlenül tisztítják, ha algaölő szert 

használnak is az üzemeltetők, a fertőzé-

sekkel szemben akkor sem ad védelmet. A 

szökőkutak bármilyen hulladékkal, illetve 

kutya,- macska vagy madárürülékkel is 

szennyeződhetnek, így a víz különböző 

fertőzések forrása lehet.

Az orvos hangsúlyozta, ha a szökőkút 

vízesésszerű, akkor a párán is és a víz-

cseppeken is utazhatnak káros anyagok, 

melyeket belélegezve komoly betegséget 

okozhatnak, vagy a nyelőcsövön keresztül 

a gyomorba lejutva súlyos gyomor- és 

bélfertőzést, hasmenésest eredményez-

hetnek. „Léteznek úgynevezett atípusos 

baktériumok, mint például a legionella, 

amely szeret megtapadni a légkondici-

onálókban és ezekben a vizekben is, és 

főleg nyáron, amikor már 24-25 fokos a 

víz, elszaporodik és súlyos tüdőgyulladást 

okozhat, főleg, ha egy gyermek pancsolás 

közben még iszik is belőle.”

A fertőződéseket megelőzendő fontos 

tehát, hogy kánikula idején is tartsuk be 

a higiénés szabályokat, ne használjuk für-

désre a szökőkutak vizét, ne hűsítsük vele 

arcunkat, nyakunkat sem, és gyermekeink-

kel is tartassuk be ugyanezt.

Sz. R. N.

A szökőkút nem 
pancsolásra való

Még el sem kezdődött a nyár, amikor 

két fiatal fiú lelte a halálát a Balaton-

ban. Hogyan előzhetők meg az ilyen 

tragédiák?

Több odafigyeléssel, felelős magatar-

tással, az alapvető fürdőzési szabályok 

betartásával. Tájékozódni kell, mielőtt 

a vízbe merészkedik valaki. Ha fürdésre 

egy strandot választunk, és azt nyitva-

tartási időben tesszük, akkor biztosan 

van a strandon személyzet és vízimentő. 

Érdemes kérdezni a helyi viszonyokról, a 

mély víz határáról, mert a strandi bóják 

nem a mély víz határát jelzik. Azokon a 

strandokon, amelyek részt vesznek a men-

tőöv programunkban, minden bejárónál 

pontosan látható, milyen vízmélységre és 

milyen mederviszonyokra lehet számítani. 

A szolgálatban lévő vízimentő nem garan-

cia arra, hogy nem lesz baj, de baj esetén ő 

lesz a leggyorsabb és leghatékonyabb se-

gítség. De legfőbb feladata a megelőzés. 

Amennyiben olyat lát, ami veszélyes lehet, 

biztosan figyelmezteti a strandolókat. 

Nehéz még a nyaralás alatt is szabályokra 

figyelni. 

Érthető, bár sajnálatos, hogy a kikap-

csolódás időszaka ettől igazán veszélyes 

lehet, de a strandokon a nyitvatartási 

időben szolgálatban lévő vízimentők min-

dent megtesznek azért, hogy megelőzzék 

a bajt. Ezúton is kérünk mindenkit, hogy 

hallgasson kollégáink figyelmeztetéseire, 

és azokat ne támadásnak vegye!

Milyen szerepe van a mentőmellény-

nek az ilyen esetek elkerülésében? 

Kinek javasolják a viselését?

A mentőmellény életet menthet. Ha vala-

ki tisztában van az úszástudásával, a saját 

képességeivel és a pillanatnyi állapotával, 

pontosan tudja, mikor kell felvennie a 

mentőmellényt. De sokszor éppen ezeket 

a legnehezebb megítélni. Vízi sportokhoz 

mindenképpen fel kell venni a mellényt, 

de ha valaki nem biztos az úszástudásá-

ban, vegye fel minden esetben, amikor 

van esély arra, hogy mélyebb vízbe megy. 

Ilyen például a vízibiciklizés, a SUP, a 

szörf is. Csónakokban is kötelező felsze-

relés a mentőmellény. Ez általában ott 

is van, de jó tudni, mikor kell felvenni. 

Éjszakai horgászatnál, vagy ha a környé-

ken más csónakos horgász nincs, esetleg 

erősödő szélben célszerű felvenni, mert 

lehet, hogy a következő pillanatban már 

késő.

Bizonyára hasonló esetekben elbeszél-

getnek a vízimentők azokkal az  érin-

tettekkel, akik túlélték. Mit mondanak, 

miért nem viseltek mellényt?

Sokaknak eszébe sem jut, mert úgy gon-

dolják, nem történhet semmi. Sokan úgy 

gondolják, hogy az úszástudásuk miatt 

nincs rá szükség. Biztosan van, aki cikinek 

érzi, bár véleményünk szerint anélkül 

cikibb. Sokféle oka lehet ennek, mi viszont 

tudunk egy okot arra, hogy miért kell 

felvenni: életet menthet.

Néhány hete mentőmellényállványt 

avattak Balatonalmádiban. Mi a célja 

ennek, és lesz-e esetleg máshol is ilyen? 

A célja, hogy aki egy-két hetet tölt itt, az 

is használja. Sokan úgy gondolják, hogy a 

rövid idő miatt nem vesznek. Így nem is 

kell. Mi csak azt kérjük, vegyék el, használ-

ják, majd tegyék vissza, hogy más is tudja 

használni. Lesz még ilyen, idén még négy 

állvány felállítását tervezzük. A tapasztala-

tok Balatonalmádiból máris azt mutatják, 

szükség van ezekre.

A tragédia kapcsán ismét előtérbe 

kerül a biztos úszástudás és az úszások-

tatás. Mennyire fontos, hogy egy fiatal 

óvodás, általános iskolás korban úszni 

tanuljon?

Nagyon fontos az úszástudás, hiszen ez 

is olyan, mint mindenféle készség, mint 

például a biciklizés, és igaz, hogy minél 

korábban kezdünk úszni, annál biztosabb 

úszástudásra tehetünk szert. Azért is 

fontos az óvodai, iskolai úszásoktatás, 

mert esetenként a gyermek hamarabb jut 

az uszodába szervezett csoporttal, mint a 

saját elfoglalt szüleivel. Az elmúlt évek téli 

időszakaiban a Covid-rendelkezések miatti 

uszodai oktatás elmaradásait is érzékeljük 

a strandokon.

Szabó Réka Nikoletta

A mentőmellény 
életet menthetAmióta beköszöntött a kániku-

la, jelentősen nőtt a vízfelhasz-

nálás a városban, megnőtt a 

csőtörések száma is.

A

Sokszor látni nyáron a városunkban is a főtéri szökőkútban pan-

csoló gyerekeket annak ellenére, hogy ennek veszélyeire minden 

évben felhívják a figyelmet a szakemberek. Dr. Varga Dániel 

diósdi családorvos foglalta össze, miért nem javasolja ezekben a 

vizekben a fürdőzést.

ajnos megvannak az idei szezon első halálos áldozatai a 
Balatonon, nincs év, hogy ne történnének hasonló tragédiák. 
Illés Zoltán vízimentő-oktatót kérdeztük, hogyan előzhet-
nénk meg a bajt.S
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Alig tört ki a vakáció, már 

beköszöntött a kánikula, pedig 

későbbre vártuk. Ilyenkor viszont 

nincs jobb egy kis lubickolásnál. 

Az érdiek igazán jó helyzetben 

vannak, hiszen közel a Velencei-

tó, a Balaton sincs nagy távol-

ságra, ráadásul karnyújtásnyira a 

százhalombattai strand is. 

A régi szép időkben azonban a 

település határain belül is stran-

dolhatott, aki ilyenkor a hűsítő 

habokba vágyott. Mint azt egy 

korábbi cikkünkben megírtuk, 

az 1930-as évek második felében 

négy fürdőhely is enyhet adott 

kánikula idején, s persze ott volt 

a Duna is. 

Tusculanumban, a Báthory 

utcában egy egyszerű tavacs-

kában mártózhattak meg az 

érdiek, amit a 30-as évek elejétől 

használtak strandként. 

Postástelepen is lehetett stran-

dolni, a mai Szent József Otthon 

területén. (Az épület egy időben 

postásüdülőként működött, Bu-

dapestről hozták ki ide a gyereke-

ket a hetvenes évek első felében, 

akkor még megvolt a régi strand 

medencéje is). 

A Riminyáki strand (Dávid utca) 

medencéje most is megvan, a 

70-es évek közepén még lehetett 

benne fürödni. Ma a Festál étte-

remhez tartozik a tóvá alakított 

medence. 

„Jaj úgy élvezem én a strandot 

/ Ottan annyira szép és jó, / Annyi 

vicceset látok, hallok / És még 

Bambi is kapható.”

Berki Géza és Brand István 

népszerű slágere biztos gyakran 

felcsendült egy-egy táskarádió-

ból a 60-as években Érdligeten, 

ahol már a harmincas években 

pezsgő nyaralóélet alakult ki. 

Az érdligeti strandról nemrég írt 

kolléganőnk, most őt idézzük: 

„A régi szép időkben a tó helyén 

Érd egyik helyes kis strandja 

üzemelt egy nagy és egy pan-

csolómedencével. Jól emlékszem 

rá, még fénykép is van rólunk 

a családi fotógyűjteményben 

a 80-as évekből. A strandot a 

terület 1930-as parcellázásakor 

építették, mert a telekvásárlók-

nak üdülőparadicsomot ígértek 

minden szükséges infrastruktúrá-

val, amiből alig készült el valami, 

de a fürdő igen. Népszerű volt 

a hely, közelben a kaszinóval és 

a 70-es főút mentén fekvő 1,3 

hektáros park árnyas fáival kel-

lemes pihenőhelynek bizonyult. 

A strandot 1940-ben az akkori 

követelményeknek megfelelően 

felújították. A háborút szerencsé-

sen túlélte a létesítmény, így az 

érdiek a 60-as és a 70-es évek-

ben előszeretettel használták. 

Végleges bezárására 1984-ben 

került sor, egészen az ezredfor-

dulóig nőtt a gaz, gyűlt a szemét, 

pusztult minden. A város inkább 

eladta volna, de nem kapkodtak 

a drága ingatlan után, főleg, hogy 

strandként kellett volna hasznosí-

tani. A 2000-es évek elején aztán 

először társadalmi összefogással 

megkezdődött a terület rendezé-

se, majd 2003-ban az önkormány-

zat dísztóvá, parkká, játszótérré 

alakította a területet. Később is 

történtek átalakítások, a jelenlegi 

tó kialakítása 2009-ben történt.”

Bár szigorúan véve nem sorol-

ható a strandok sorába, nem sza-

bad kihagynunk a Termál Hotelt 

sem: medencéit előszeretettel 

használták nemcsak a gyógyul-

ni vágyók, hanem a strandoló 

családok is.

Végül ne feledkezzünk meg a 

Dunáról sem: korábban itt is volt 

kialakított fürdőhely. 

„Gyerekkoromban arra a 

részre jártunk le, ahová a Termál 

mellett lehet lemenni. Nagyon 

sokan fürödtek ott. A gyerekek 

a szélén játszottak, a felnőttek 

a derékig érő vízben labdáz-

tak. Amikor túl nagyot dobtak, 

apukám úszott utána. Egyszer 

örvénybe került. Egy fiú utána-

ment matraccal, de már nem 

tudott rajta segíteni. Soha többé 

nem jött vissza. Hatéves voltam 

akkor, 1968-ban. Nagyon sok 

életet elvett a Duna, falubeliekét 

és idegenekét is” – emlékezett 

vissza egy ófalusi lakos. 

„Tízéves korom táján Érdliget-

re jártunk. Voltak kabinok fent, az 

út szélén, ott tudtunk átöltözni. 

Snassz kis fürdő volt, de nekünk 

kincset ért, nagyon szerettük. 

Tinédzserként pedig már ismét a 

Dunára jártunk, de nem a Termál-

hoz, hanem a gátőrházon is túl, 

Nagytétény felé. Akkor még nem 

volt így benőve fákkal a part, 

és volt ott egy jó sóderes rész. 

Bójasor határolta azt a részt, ahol 

lehetett fürdeni. Úszómester is 

volt, vigyázott a gyerekekre, fel-

nőttekre. Később eliszaposodott 

a víz, megszüntették a strandot.”  

Ha mártózni nem is lehet benne 

(mert fürdőzésre nem alkalmas 

a vízminőség), a Papi földek 

záportározója csónakázásra, 

vízibiciklizésre kiváló lenne. Mikor 

megnyitották, voltak is kint vízi 

alkalmatosságok, ezeket azon-

ban – mint az önkormányzattól 

megtudtuk – addig nem használ-

hatják a látogatók, amíg a terület 

hivatalos átadása meg nem 

történik. Erre hónapokon belül 

sor kerülhet, és ha merülni nem 

is tudunk, legalább csónakázha-

tunk, vízibiciklizhetünk a tó vizén.  

Ádám Katalin

J A J  Ú G Y  É L V E Z E M  É N  A  S T R A N D O T

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

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

F
O

T
Ó

K
: 

A
R

C
H

Í
V

Kis érdi strandsirató
A ma érdi emberének már el kell hagynia a város-

határt, ha strandolni szeretne, de dédszüleink még 

négy-öt helyi lehetőség közül választhattak, ha egy 

kis csobbanásra vágytak.

Érdligeti strand anno Érdligeti tó ma

Postástelepi strand
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„Nagyon jól érzem itt magam. 

Szeretem a programokat, 

foglalkozásokat, és szereztem 

barátokat is, például Bencét és 

Danit. A kedvencem a kajacsata 

volt: a fejünk fölé raktak valami 

ennivalót. Ha kimondták annak 

az ételnek a nevét, ami a fejed 

felett volt, akkor kiestél” - eleve-

nítette fel élményeit az ötödikbe 

készülő Barnabás, aki több éve 

visszajár már a városi napközis 

táborba. Arra, hogy a kajacsatá-

ban az ő csapata nyert-e, nem 

emlékezett, de láthatóan nem 

is ez volt a lényeg, hanem az 

élmény, amiből nincs hiány idén 

sem: kézműves és sportprogra-

mok, vetélkedők és kirándulások 

színesítik a vakáció heteit. 

A városi napközis tábort idén 

is a Bolyai iskolában, illetve a 

Földrajzi Múzeum kertjében 

tartják. A Bolyai felújított torna-

terme ideális választás, hiszen 

a nagy hőségben és az esőben 

egyaránt menedéket nyújt a 

hatvan-hatvankét gyereknek. 

A hatvan a maximális létszám, 

de előfordul, hogy picit többen 

vannak, mivel gyakori, hogy 

testvéreket íratnak be a szülők 

– tudtuk meg Stehlik-Németh 

Krisztinától, a Szociális Gondozó 

Központ munkatársától. Ahogy 

az elmúlt években, úgy az idén is 

ő, illetve kollégái felelnek a váro-

si tábor programjáért, lebonyolí-

tásáért. A sikert mi sem mutatja 

jobban, mint az, hogy már most, 

július elején beteltek a szabad fé-

rőhelyek szinte minden turnusra, 

már csak az ötödik hétre (július 

25-29.) maradt pár szabad hely. 

Sokan élnek a lehetőséggel, 

hiszen napi háromszori étkezést, 

programokat, kirándulásokat 

biztosítanak a gyerekeknek, akik 

közül többen akár öt-hat hetet 

is itt töltenek, ahogy a szintén 

ötödikbe készülő Bence is, aki 

visszatérő táborozó. „Nagyon 

szeretem a sorversenyeket. 

Most is azt játszunk. De várom 

már a kirándulásokat is” – tette 

hozzá Bence. 

Régi hagyomány, hogy a 

sokféle tábori program mellett 

kirándulásra is elviszik a gyereke-

ket heti egy alkalommal. Sajnos, 

a pandémia miatt tavaly ez a le-

hetőség elmaradt, idén azonban 

több helyszínre is ellátogatnak a 

gyerekekkel. A tábor első heté-

ben a százhalombattai Régé-

szeti Parkba látogattak el, ahol 

ókori játékokat próbálhattak ki 

a gyerekek; terveznek látoga-

tást a Tropicariumba, a tordasi 

Western-faluba, a martonvásári 

Rebel Beachre és a Budakeszi 

Vadasparkba. Lesz sárkányha-

józás a Velencei-tavon, piknik a 

Papi földeken. A tábor rendsze-

res vendégei a rendőrség és a 

védőnői szolgálat munkatársai, 

akik speciális, felvilágosító prog-

ramokkal színesítik a foglalko-

zásokat. „A hétfők az ismerke-

désről szólnak, keddenként jön 

a rendőrség, szerdán a védőnői 

szolgálat, a csütörtök a kirán-

dulásoké, péntekenként ki mit 

tud-vetélkedőt tartunk” – mond-

ta Stehlik-Né meth Krisztina. A 

változatosságot azzal is bizto-

sítják, hogy hetente más-más 

tematikához kapcsolódnak a 

foglalkozások, játékok: retróhét, 

sporthét, környezetvédelem, ál-

latok, cowbolyok, illatok és ízek, 

óhajok hete – végül a zárás és a 

búcsú. Ami persze még odébb 

van, hiszen épp csak megkez-

dődött az idei tábor, és a záró 

rendezvényig még sok kaland 

vár az érdi gyerekekre.

Ádám Katalin
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ombol a kánikula. Hűteni 

kell, nincs mese. Eleink 

még vastag falú, kis 

ablakos házakban éltek, ame-

lyek télen a meleget, nyáron a 

hideget tartották, és hatalmas 

fák lombjai alatt bújtak meg 

a jelenleginél jóval kisebb és 

alacsonyabb épületek. Ma már 

szinte elképzelhetetlen, hogy 

egy új építésű ház ne legyen 

klimatizált: egy gombnyomás, és 

hideg levegő árad a készülékből, 

egy másik gombnyomásra pedig 

meleget fúj a szerkezet. Utóbbi-

nak ugyan most kevéssé érezzük 

szükségét, de az orosz–ukrán 

háború miatti gázválságban so-

kan gondolják úgy: a klímaberen-

dezés biztonságot jelenthet az 

őszi, téli hónapokban is. Kérdés, 

mennyire éri meg.

„A jó minőségű klímák már 

3-4-es COP-vel rendelkeznek – ez 

az érték azt mutatja meg, hogy a 

befektetett elektromos teljesít-

ményből mennyi hűtési, illetve 

fűtési energiát lehet nyerni. Azaz 

1 KW villamos energiával 4 KW 

fűtésteljesítményt vehetünk ki. A 

klímák és a hőszivattyúk COP-

értéke már 3-4-es, azaz gazdasá-

gosan üzemelnek”– tudtuk meg 

Endrész Csaba klíma-, hőszivattyú 

és napelemszerelő szakembertől.

Mint mondta, klímát és 

hőszivattyút is csak akkor éri 

meg használni, amikor odakint 

nincs nagyon hideg, mert utóbbi 

esetben a COP-érték már 2-re 

vagy akár 1-re csökken. „A telek 

egyre enyhébbek, így a klímát, 

illetve a hőszivattyút is többen 

használják, mivel gazdaságos 

a működtetésük, és körülbelül 

olyan rezsiköltséggel számolha-

tunk, mint a gázfűtésnél. De azt 

azért senkinek sem ajánljuk, hogy 

leszereltesse a gázkészülékét és 

a radiátorait. Emellett a napele-

met fontos és jó kiegészítésnek 

tartom: aki árammal fűt, annak 

szerintem áldoznia kellene erre 

is, és akkor már jobban megéri 

így fűteni, mint gázzal. Mindenki 

látja, hogy a villamosenergia nem 

lesz olcsóbb – ha otthon állítjuk 

elő, azzal csak nyerhetünk, min-

den szempontból” – tette hozzá 

Csaba, aki szerint egy átlagos 

fogyasztású háztartás átállítása 

napelemes rendszerre körülbe-

lül kétmillió forintba kerül, és a 

beruházás hét év alatt térül meg 

(amennyiben nem veszünk igény-

be semmilyen támogatást). 

„Sokan vannak, akik ilyen-

kor nyáron szereltetnének fel 

klímát, illetve napelemet, de 

erre most heteket, hónapokat is 

várniuk kell a megrendelőknek, a 

napelem esetében akár fél évet 

is. Ráadásul, ami a napelemet 

illeti, vannak ellátási problémák 

is” – jegyezte meg a szakember.

De mit csináljon az, akinek 

nincs kétmillió forintja napelem-

re, és nem tud felszereltetni 

klímát sem, pláne hőszivattyút? 

Nyáron besötétít, becsukja az 

ablakokat, ventilátort használ, 

télen pedig fával fűt. (Sokan 

egyébként már most beszerzik 

a kályhába valót, mert attól 

tartanak, őszre elfogy a tüzelő.) 

Ez utóbbi jelentős visszalépés, 

ha az energiahatékonyságot 

és a környezetvédelmet néz-

zük.  A mesterséges hűtésnél 

pedig arra kell figyelni, hogy a 

hideg-meleg környezeti változás 

megviselheti a szervezetünket, 

a klimatizált helyiség levegője 

gyakran száraz, ami légzési 

panaszokat okozhat, és sokan 

panaszkodnak az orr, illetve a to-

rok és a szem nyálkahártyájának 

szárazságára. A kintihez képest 

túlságosan lehűtött levegő miatt 

pedig sokaknál megfázásos, 

allergiás tünetek jelentkezhet-

nek, de akár ízületi fájdalmak és 

gyulladások is kialakulhatnak. 

Tehát a klíma sem mindig, min-

denkinek megoldás.

Az ideális 

megoldás 

igazából az 

lenne, ha nullenergiás 

házakat építenénk, és 

a meglévőket is ilyen-

né alakítanánk. 

Ez nemcsak a költségcsökken-

tés, hanem a klíma- és energia-

válság szempontjából is fontos 

lenne. Ürge-Vorsatz Diána fizikus, 

klímakutató a minap a Népszavá-

ban egy vele megjelent interjú-

ban úgy fogalmazott: „Iszonya-

tos befektetések szükségesek az 

éghajlatváltozás megoldásához. 

Egész Európa épületállományát 

át kellene alakítani nullener-

giásra. Ez nem üzlet? Csak el 

kellene végre fogadni, hogy nem 

tárgyakat kell eladni, hanem 

szolgáltatásokat. Nem mennyi-

séget, hanem minőséget. Nem új 

dolgokat kell létrehozni, hanem a 

meglévőket átalakítani.”

Á. K.

Lehűtött kedélyek
Télen fűt, nyáron hűt, mi az? Természetesen a 

klímaberendezés. Érdemes-e felszereltetnünk, és 

ha igen, csak nyáron számíthatunk rá, vagy képes 

kiváltani a gázfűtést is? Utánajártunk.
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Kajacsatától a kirándulásig
Telt házzal indult június utolsó hetében a városi 

napközis tábor, a következő hetekre is alig van már 

szabad férőhely. A tábor második napján látogat-

tunk el a Bolyai iskolába.
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Egy város éle-

tében nagyon 

fontosak a szo-

ciális intézmé-

nyek, óvódák, 

iskolák,  

az utak,  

a közlekedés, 

de ha nincsenek 

kulturális-szel-

lemi értékek, 

nem érzik ma-

gukénak az ott 

lakók, akkor  

az csak egy alvó 

város. 

A művésztelepet 2009-ben alapította nyolc 

képzőművész, a szentendrei Vajda Lajos Stúdió, 

a szigetszentmiklósi Patak Csoport és az érdi 

X-ART Művészeti Társaság tagjai. Elevenítsük fel 

az elmúlt tizenhárom évet.

Eleinte Ófaluban, a Termál szállóban volt a főhadi-

szállásunk, és az ófalusi II. Lajos iskolában rendez-

tük be a műtermeket. Ideális hely volt, de sajnos 

mindkettő megszűnt. A szállót a tulajdonosok elad-

ták, azóta az enyészeté, az iskolában pedig azóta az 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működik, ahol 

már nincs nyári szünet. Itt öt-hat évig tanyáztunk, 

aztán a Vörösmarty Gimnáziumban kaptunk helyet 

két alkalommal, majd a Bolyai iskolában fogadtak 

minket. Ezek az alkalmak nagyon jó emlékek, har-

monikusan tudtunk együttműködni, tőlük nemcsak 

helyet kaptunk, hanem lelket, szeretetet, odafigye-

lést is. A takarítónőktől az igazgató asszonyig min-

denki nagyon kedves volt. Most, július 10-étől két 

hétig a Bolyai iskola Alsó utcai épületében leszünk. 

Érden nagyon sok képzőművész él, és más tele-

pülésről is szoktak meghívni alkotókat. Most kik 

lesznek a közösség tagjai?

A kezdet kezdetén megfogadtuk, hogy a művész-

telep alapítóit minden évben meghívjuk. Az évek 

során nem sokat változott sem a létszám, sem a 

meghívottak összetétele. Sajnos volt, aki meghalt, 

van, aki betegség miatt nem tudja vállalni a részvé-

telt. Az is alapelv, hogy nagyjából fele érdi legyen, 

a többi meghívott Budapestről, Szentendréről, 

Sárospatakról, Salgótarjánból érkezik. Angliából is 

várunk egy hölgyet.

Eőry Emil alapítótag, szobrász, festő, a művészte-

lep alapítása óta minden évben velünk alkot. Karsch 

Manfred Érdről, kiváló festőművésznek tartom, 

fiatalon az NDK-ban élt és érdi lányt vett feleségül, 

azóta itt él, beilleszkedett. Kovács Johanna érdi 

festőművész, nagyon érdekes stílusban, érdekes 

anyaggal dolgozik, olyanok a festményei, mintha re-

liefek, síkdomborművek lennének. Ponyiczki Szilvia 

Angliában él, de Érdről származik, a szülei itt laknak. 

Elfogadott, szakmailag megbecsült festő, reprezen-

tatív helyeken állított ki. Kalocsai Enikő Diósjenőről 

érkezik, ciklusokban fest, öt-hat évenként változó 

tematikájú és stílusú munkái vannak. Wróbel Péter 

budapesti, alapítótag, gyakran szerepel kiállításo-

kon, filozofikus, mély gondolati tartalom, sajátos 

kifejezési mód jellemzi a képeit, stiláris jegyekben 

összetéveszthetetlen, eredeti munkákat készít. 

Puha Ferenc Szigetszentmiklósról – a szakmában 

jegyzett, elismert festő. Aknay János talán a legis-

mertebb a társaságból, Kossuth-díjas, a szentendrei 

konstruktív hagyományokat folytató festőművész. 

Csetneki József Sárospatakról, a Patak Csoport 

tagja, ő maga is vezet egy művésztelepet. Jánosi 

Katalin érdi festő, két éve volt önálló kiállítása a 

galériában. Baksai József Tahitótfaluból érkezik, a 

Vajda-stúdió tagja, a figuratív-meditatív, szakrális 

festészet képviselője, először vesz részt a művész-

telepen, Székács Zoltán, festőművész Budapestről 

absztrakt festő, akit elsősorban az anyagszerűség, 

a matéria festői alkalmazása érdekel.

És természetesen Kéri Mihály festőművész… 

Van valami közös az alkotók szemléletében?

A stílusok, szemléletek, megközelítésmódok 

nagyon változatosak. De amikor kirakjuk egymás 

mellé a gyökeresen különböző festők műveit, akkor 

jövünk rá, hogy van valami, ami mégis összeköti 

őket.

Két hétig összezárva élnek. Csendben alkotnak 

a nyilvánosság kizárásával, vagy lehet önöket 

látogatni?

Nem fogadunk látogatókat, hogy mindenki nyu-

godtan tudjon dolgozni, de fontosnak tartjuk a 

közösséggel való kapcsolatot, éppen ezért július 

22-én, pénteken nyílt napot hirdetünk, bárki érdek-

lődő bejöhet. Két éve több mint százan látogattak 

el a hozzánk. Ilyenkor be lehet menni a képzőmű-

vészek „műtermébe”, az osztályokba, le lehet ülni 

velük beszélgetni. Családok jöttek gyerekekkel, 

akik kaptak festéket, papírt, nagyon jól érezték 

magukat; a felnőttekkel baráti beszélgetések 

alakultak. Ezen a napon, este, a múzeumkertben 

tartunk szintén nyilvános pikniket, a művésztelep 

vendégül látja az érdeklődő közönséget, egy kis 

falatozás, pohár bor, zene mellett együtt múlatjuk 

az időt. Az idei művésztelepen készült anyagot a 

galériában, decemberben mutatjuk be az érdeklő-

dő közönségnek. 

A művésztelepen való részvétel feltétele, hogy 

minden résztvevő egy alkotást a városnak ado-

mányoz. Most a galériában ezekből a képekből 

nyílt állandó kiállítás. 

Ez a gyűjtemény immár több mint tíz éve gyarap-

szik, több mint 140 alkotásból áll, ami eddig raktá-

ron volt, mert nem volt hely, mód, lehetőség, hogy 

bemutassuk. Most felszabadult a galéria emeletén 

lévő két helyiség, berendeztük, és állandó kiállító-

helye lesz a művésztelep válogatott anyagának. 

A város kultúrpolitikájában ez alapja lehet annak, 

hogy egy majdan újonnan épült képtárban városi 

gyűjteményként bemutassa a város. Nemcsak a 

művésztelep képeire gondolok, Szepes Gyula – 

aki Érden egy tradicionális, művészettörténészek 

által elismert festő volt – munkái is méltó helyet 

kaphatnának itt, de más festőktől, szobrászoktól, 

grafikusoktól számos mű van Érden. Szinte minden 

megyei jogú városnak van képtára, ahol van állan-

dó, reprezentatív gyűjteményes kiállítás. Érd abban 

a szerencsés helyzetben van, hogy itt él több mint 

ötven képző- és iparművész. Ez is indokolja, hogy 

a művészeti életet a mainál magasabb színvonalon 

érdemes lenne reprezentálni.

Ezért ön mindent meg is tesz, hiszen harminc 

éve, a művelődési ház igazgatójaként elsőként 

vitte be a minőségi képzőművészetet a Szepes-

be, alapítója volt az X-ART Művészeti Társa-

ságnak, a galéria létrejöttében meghatározó 

szerepet játszott, és a művésztelep is az ön kez-

deményezése és szervezése több mint tíz éve.

Ráckevén éltem tíz évig, 1992-ben jöttem vissza 

Érdre, amikor pályázaton elnyertem a művelődési 

ház igazgatói posztját. Persze festőművészként 

fontos volt, hogy jó kiállításokat szervezzek. Ebben 

az időben volt három-négy képzőművész a város-

ban, akikből létrejött egy szűk körű asztaltársaság, 

és arról álmodoztunk, hogy mit kellene csinálni? A 

Gesztelyi-ház, a mai galéria akkor romokban állt, 

beesett az eső, raktárnak használták, lebontásra 

volt ítélve. Felvetettük az akkori városvezetésnek, 

hogy ezt a házat mentsük meg, hiszen műemlék, jó 

helyen van, a város szívében, a múzeum mellett, a 

gyönyörű kerttel. Tíz évig nem történt semmi. Ami-

kor megnyíltak az uniós pályázatok, a városvezetés 

úgy döntött, a Földrajzi Múzeum és a Gesztelyi-ház 

felújítását, valamint a főtér kialakítását egy csomag-

ban pályázza meg, amit meg is nyert. Így 2011-ben 

megnyílhatott a galéria.

Egy város életében nagyon fontosak a szociális 

intézmények, óvódák, iskolák, az utak, a közleke-

dés, de ha nincsenek kulturális-szellemi értékek, 

nem érzik magukénak az ott lakók, akkor az csak 

egy alvó város. A kulturális élet alapjai megvannak 

Érden. Többnyire civil kezdeményezések, de ezek 

mellett szükséges a megyei jogú városhoz méltó in-

tézményrendszer kialakítása, ami képes arra, hogy 

akár országos jelentőségű kezdeményezéseket is 

megvalósítson Érden.

Bartos Csilla

„A művésztelep vendégül látja  
az érdeklődő közönséget”
Július 10-én – a járvány miatti két év kihagyás után – 
újra lesz Érdi Művésztelep tizenhárom képzőművész 
részvételével. Mindeközben megnyílt az Érdi Városi 
Galéria emeleti helyiségeiben a korábbi évek mű-
vésztelepeinek alkotásaiból válogatott kiállítás. Kéri 
Mihály 1992 óta a képzőművészeti élet motorja, a 
galéria művészeti vezetője, a művésztelep alapítója. 
Szó volt a kiállításról, a művésztelepről, a művészet 
szerepéről egy megyei jogú város életében, de arról is 
beszélgettünk, mi a város felelőssége a szellemi-kul-
turális élet alakításában.
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Erősebb csapat  
ellen vereség

S P O R T

Ennek fényében nem az Ebedli 

Zoltán vezetőedző által irányí-

tott Érdi VSE volt a találkozó 

esélyese, az eredmény pedig iga-

zolta is a papírformát: A Baranya 

megyeiek ellen 4–0-ra maradtak 

alul Kertész Ferencék, egy 3x30 

perces felkészülési találkozó 

során.

Az Érdi VSE kerete még nem 

teljes, egyúttal több fiatal futbal-

lista is lehetőséget kapott a bizo-

nyításra. „A mérkőzés elsődleges 

célja a fizikai terhelés volt, ezért 

választottunk ilyen erős ellenfe-

let. Ennek tökéletesen megfelelt 

a mérkőzés. Voltak próbajáté-

kosok is, de remélem, hogy jövő 

héttől már a végleges kerettel 

tudunk készülni” – nyilatkozta 

Ebedli Zoltán vezetőedző. Az Érdi 

VSE július 2-án újabb felkészülési 

találkozón lépett pályára. A Pest-

erzsébeten rendezett, szintén 

harmadosztályú ESMTK elleni 

ütközet 1-1-es végeredménnyel 

zárult.

P. P.

A Zsigmond László utánpótlás-

edző által irányított érdi alakulat 

négy győzelemmel, egy döntet-

lennel, valamint két vereséggel, 

kilencedik helyen fejezte be 

szereplését. 

A tíz ország húsz klubját 

felvonultató, nyolcadik alkalom-

mal életre hívott Itzlinger Nyári 

Kupán olasz, német és osztrák 

csapatok ellen arattak győzel-

met az érdi fiatalok.

P. P.

Az Ercsi úti Sporttelepen folyó munkálatok miatt 

Érd helyett Martonvásáron fogadta a VSE azt a 

Kozármislenyt, amely a harmadosztály közép cso-

portját megnyerte, és bajnokként NB II.-be jutott a 

legutóbbi kiírás zárultával.

Nemzetközi tornán  
pallérozódtak

U11, 8. Itzlinger Summercup, 
eredmények:

C-csoport
Érdi VSE – USV Pressbaum 
(osztrák) 0–1

Érdi VSE – FC Ruzinov  
Bratislava (szlovák) 0–0

ASV Piding (német)  
– Érdi VSE 0–4
Érdi VSE – BTS Rekord 
Bielsko-Biala (lengyel) 0–1

Alsóházi rájátszás,  
negyeddöntő
ASD Torviscosa (olasz)  
– Érdi VSE 1–3

Elődöntő
SC Anger (német)  
– Érdi VSE 2–3
 
9. helyért
USK Anif (osztrák) – Érdi VSE 
0–4

Az Érdi VSE labdarúgó palántái az ausztriai Salzburg-

ban vendégeskedtek a közelmúltban. A 11 év alatti 

gyerekek nemzetközi futballtornán léptek pályára.
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Répás István mögött ke-

mény hetek vagy inkább 

hónapok állnak. A Mas-

ters világ-, Európa- és 

magyar bajnok a közel-

múltban újabb trófeákat 

zsebelt be itthon és 

külföldön egyaránt.

Az év első fele négy versenyt 

hozott Répásnak. Sorrendben 

Szlovákiában, Kiskunfélegyhá-

zán, Ausztriában, majd ismét 

Kiskunfélegyházán volt jelenése. 

Utóbbi kettő más-más világszer-

vezet Európa-bajnoksága volt. 

A szlovákiai Nyitrán, a 40-49 

éves korosztály 67.5 kg-os súly-

csoportjában, egy vállsérüléssel 

a háta mögött nem volt ugyan 

kiemelkedő formában, de ez 

csupán egy újabb rekord elmara-

dását jelentette. Az első helye-

zés így sem forgott veszélyben 

130 kg teljesítésével.

„Tavasszal megtalált az aller-

gia, ezért nehezebben mentek 

az edzések. A gyógyszer is 

legyengített, ami kihatott a szlo-

vák versenyre (is) hangulatban 

és teljesítményben egyaránt. A 

saját elvárásaimhoz képest alul-

teljesítettem, hiába végeztem 

első helyen” – nyilatkozta Répás 

István.

Az év első felének második 

megmérettetése a kiskunfél-

egyházi Nyárindító Kupa volt. 

A sérüléséből teljesen felépülő 

erőemelő 137.5 kg-os eredmény-

nyel ezúttal sem talált legyőzőre 

a Masters I. korosztályban. Érde-

kesség, hogy a tornára rekord-

számú, ötszázötvenöt nevezés 

érkezett, ami hűen tükrözi a 

súlyokat megmozgató sportok 

hazai népszerűségét.

Eztán az ausztriai Bruck an der 

Leitha látta vendégül a WUAP 

(World United Amateur Po-

werlifting – a szerk.) szervezet 

Európa-bajnokságát, amelyről 

ugyancsak nem hiányozhatott 

Répás István. 

A korábbiaktól eltérően a 

45-50 év közötti, Masters II. 

korcsoportban és a szokásos, 

67.5 kg-os súlycsoportban indult 

sportolónak sikerült 140 kg-ot 

kinyomni a nyers fekvenyo-

más kategóriában, amivel nem 

csupán az aranyérmet jelentő 

első helyet, de világrekordot is 

sikerült felállítania.

„Ez már a harmadik világcsú-

csom ennél a szervezetnél. A 

súly nem változott a korábbiak-

hoz képest, ellenben tavaly kor-

osztályt váltottam, ezért a mos-

tani új rekordnak számít. Az első 

két nyomás után már éreztem, 

hogy menni fog. A családom a 

helyszínen szurkolt nekem, ami 

plusz erőt adott. Mindenképpen 

jó érzés, hogy az év első három 

versenyét meg tudtam nyerni” 

– árulta el Érd világ- és Európa-

bajnok erőemelője.

A nyári szünet előtt még egy 

fajsúlyos állomás várt Répásra: 

Kiskunfélegyházán rendezték 

az AWPC (Anti-Doping World 

Powerlifting Congress – a szerk.) 

szervezet kontinenstornáját. A 

változatlan súlycsoportban, de 

45-49-es korosztályban indult 

erőemelő kissé elmaradva az 

ausztriai teljesítményétől, de 

így is Európa-csúcsot jelentő 

137.5 kg-os emeléssel győzött.

„Ez egy szlovák szervezet 

által lebonyolított Eb volt. 

Érdekesség ezzel kapcsolat-

ban, hogy amiben én indultam, 

az Anti-Doping kategóriában, 

nagyjából harmadannyian 

indultak, mint abban, amelyik-

ben nem ellenőrzik a dopping-

szerek használatát. Azt azért 

hozzáteszem, hogy akár egy 

asztmára szedett gyógyké-

szítmény is lehet tiltólistás. Kis-

kunfélegyházát már ismerjük, 

évek óta tartanak ott verse-

nyeket. Az viszont megzavart, 

hogy a kiírás szerint délután 

következtem volna, de a ver-

senynap előtti este kiderült, 

hogy másnap reggel kezdek. 

Ez az étkezésem és a ráhango-

lódás miatt nem volt szeren-

csés, de azért komolyabb 

problémákat nem okozott. 

Elégedett voltam magammal, 

bár a harmadik nyomásomat 

nem fogadták el. Kinyomtam a 

142.5 kg-ot, viszont a fenekem 

picit elemelkedett a padtól, 

ezért érvénytelenítették a 

gyakorlatomat. Az Európa-csúcs 

persze a 137.5 kg-mal így is 

összejött” – értékelte Répás a 

magyarországi Eb-t.

A nyár a pihenésről és a feltöl-

tődésről szól Répás István számá-

ra, de az őszi időszakban újult 

erővel ismét újabb aranyérme-

kért és rekordokért küzd majd.

Pecsuvácz Péter

Világ- és Európa-csúccsal 
nyert két Eb-t az érdi 
erőemelő

Az Eb-t megelőzően Jüttner Jan-

ka a zágrábi és a Bielsko Bialá-

ban megtartott Európa-kupa-for-

dulókon indult. Utóbbin ötödik 

lett, ezzel kvalifikálta magát a 

horvátországi kontinenstornára.

A Porečben rendezett korosz-

tályos viadalon 23-an indultak a  

48 kg-os súlycsoportban, amely-

ben az érdi-diósdi sportklub nö-

vendéke is érintett volt. Jüttner 

a legjobb 32 között legyőzte a 

görög Maria Eleni Goguát, majd 

a következő fordulóban kikapott 

a tavalyi bronzérmes lengyel 

Wiktoria Slazoktól. Ezután 

Jüttner vigaszágon folytatta 

szereplését, de az újabb küzdel-

met is elvesztette az olasz Sofia 

Mazzolával szemben, és végül 

kilencedik pozícióban fejezte be 

a versenyzést.

Csetnek Béla tanítványa az Eu-

rópa-bajnokság zárónapján tagja 

volt annak a magyar együttes-

nek is, amely ötödik helyezést 

ért el csapatversenyben.

P. P.

Csapatban ötödik, 
egyéniben kilencedik 
lett Jüttner Janka
Élete első ifjúsági Európa-bajnokságán lépett tata-

mira Jüttner Janka, az Érdi Judo Club és a Diósdi 

Diáksport Egyesület cselgáncsozója. A 18 év alatti 

korosztályban csupán 15 éves létére kapott lehető-

séget a fiatal harcművész.
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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, adminisztrációs feladatok elvégzése. Bírósági végrehajtónak átadott 

polgári jogi és hatósági ügyekben képviselet ellátása.  
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál kerül felsorolásra.

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

2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata 
az irányadó. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, 

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, 

gazdaságtudományi, természettudományi, 
bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, köz-
szolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormány-
ablak ügyintézői vizsga,

• Pénzügyi, jogi, követeléskezelési területen 
szerzett gyakorlat,

• Közigazgatási alapvizsga megléte,
• Közigazgatási szakvizsga megléte.
• 

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

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

stb.)
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások:
• 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete 

szerinti szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű 

másolata 
• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy 

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

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 27. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. június 18.
Érdi Újság / facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. június 18.

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

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

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
14/ERD-1130-41/2022. feltüntetni szíveskedjen.

Szociális Gondozó Központ - Érd 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 
Család- és Gyermekjóléti Központ

ESETMENEDZSER 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, Érdi járás területe 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek fel-

használásával szolgálja a gyermek, testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését. 
Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, 

okleveles pszichológus, pszichopedagógus, 
mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvé-
delmi pszicho- patrónus, viselkedéselemző, 
szociológus, családterápiás konzultáns, 
családterapeuta, kognitív- és viselkedéste-
rápiás konzultáns, család- és gyermekvé-
delem szakos pedagógus vagy gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendel-
kező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai 
előadó, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/
okleveles pasztorális tanácsadó és szervezet-
fejlesztő szakember, 

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem,
• Hasonló munkakörben - Legalább 3-5 év 

szakmai tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat 
a személyes adatok pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez. 

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2036 Érd-Érdli-

geti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
74/2022, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálása folyamatos! Kérjük ne várjon a pályázati 
határidő végéig! Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon 

pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltéte-
leknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság – 2022. július 6.

Érdi honlap - 2022. június 30.

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

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, Jogi Osztály

JOGI ELŐADÓ
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. melléklet 22. pont

Ellátandó feladatok:
A jegyző tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó – jogi tevékenységgel összefüggő – feladatok ellátása a 

hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. Szerződések szerkesztése. Jogalkalmazási-jogértelme-
zési kérdésekben állásfoglalás készítése, jogi képviselet ellátása peres és nemperes eljárásokban, jogviták peren 

kívüli rendezésében.                                                             
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 Hivatala Közszolgálati Szabályzat rendelkezései 

az irányadók. 

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

szakképzettség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Jogi szakvizsga,
• Informatikai ismeretek
• Adatvédelmi ismeretek
• Közigazgatási szakvizsga

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

felelősségtudat, terhelhetőség, stressz tűrés.  

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

szerinti szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű 

másolata 
• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy 

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

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. augusztus 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 24.

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 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. július 05.
Érdi Újság

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. július 05.

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-1130-44/2022. feltüntetni szíveskedjen.



11 2 0 2 2 .  j ú l i u s  5 .  |K Ö Z É R D E K Ű

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ 

Nappali Melegedő

SZOCIÁLIS MUNKATÁRS 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szakmai irányelveknek megfelelően a Nappali Melegedő ellátottjainak gondozása, bekerülésük okának megszüntetése érdekében, 

személyre szabott bánásmód alkalmazása mellett. 
Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:
• Főiskola, - okleveles szociális gazdasági szakember - ok-

leveles egészségügyi szociális munkás - szociális munkás 
- okleveles szociálpolitikus - szociálpedagógus - szociális 
menedzser - szociálpedagógus - gyermek- és ifjúságpszi-
chiátriai és addiktológiai konzultáns - egyéb felsőfokú 
végzettség, 

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem 

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

• Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
ványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilat-
kozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőké-
pességet érintő gondnokság alatt. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével 

(2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/2022, valamint 
a munkakör megnevezését: szociális munkatárs. 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. 

Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradék-
talanul megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 12. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Érdi Újság – 2022. július 6.
Érdi honlap - 2022. június 30.

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

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

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. törvény 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@gardo-
nyi-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. 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Intézményi Gondnokság 

GAZDASÁGI VEZETŐ  
(MAGASABB 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 

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

szerinti: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, 
okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegké-
pes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés 
szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy 
gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi 
ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellen-
jegyzői -, 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 szakképzettséggel kell 
rendelkeznie, 

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

kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

• szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyil-
vántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására 
jogosító engedéllyel, 

• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a 

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelke-
ző, illetve bevándorolt 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 pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul, 

• A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalására vonatkozóan. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 28.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság 2022. június 14-i számában.

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

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IDŐS EMBEREK 

SZÁMÁRA! Bevásárlás,  gyógyszerki-

váltás, posta, takarítás, ebédfőzés vagy 

más bármilyen jellegű segítség nyújtást 

vállalok, saját autóval. +36/70 672 9707 

 (163/2022)

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

vásárolok készpénzért kis és nagy 

hanglemzeket, műsoros kazettákat. 

Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      

 (31/2/2022)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-

PÁRT, motorkerékpárt, retró tárgyakat 

vásárolok. borbelyimre69@gmail.com.  

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

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)
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (
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HIRDESSEN 

AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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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

Renee

7 év körüli ivar-

talanított szuka. 

Vidám, játékos 

kutyus, nagy 

termetű. Kertes 

házba költözne 

szívesen, régóta 

vár a  menhe-

lyen szerető 

gazdira.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838
(9/2022)
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KÖZTERÜLETI TAKARÍTÁS MUNKAKÖRBE 
KERES JELENTKEZŐKET  

VÁROSUNK KÖZTERÜLETEINEK RENDBETARTÓJA, 
AZ ÉKFI.

 
Az önkormányzat intézménye stabil hátteret, sok magánvállalkozóhoz képest hosszú-

távú – téli hónapok alatt is – bejelentett munkaviszonyt biztosít!
 

A munkakörbe tartozó feladatok:
• járdák takarítása, hulladékgyűjtők 

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 leg-

alább 2 éves gyakorlat
• Illetmény és juttatások:
• Az illetmény megállapítására és 

a juttatásokra a "Közalkalmazot-
tak jogállásáról 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.

Donna

Kedves, 

közepes testű, 

békés szuka 

kutyus, 3 év 

körüli. Ivartala-

nítva vihető el, 

kertes házba, 

akár másik 

kutya mellé.



13 2 0 2 2 .  j ú l i u s  5 .  |H O L ?  M I T ?  M I K O R ?

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 11. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND
 274 KOL LABOR21 GALLAI JUDIT ÁGNES 

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

QUARTET
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Párbeszéd
12:35 Érdi történetek
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Sztárportré 358. rész
14:05 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között, könyvbemutató a 

Magyar Földrajzi Múzeumban
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:10 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:05 Mozgás - Fitnesz magazin
19:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda   2021-2022. Női 

NB/I   
21:10 Partizán tv  

– Hol vannak a cigány Benzemák?
 22:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:40 Érdi történetek
00:10 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 12. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Érdi történetek
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021 
 SOSO QUARTET
12:55 Egy nap a világ – Telaviv
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd7
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport
21:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:00 Tiszta románc (2002), 
 dokumentumfilm, R.: Surányi Judit
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 13. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Partizán tv – DZSÚDLÓ:  „Engem nem 

ölt meg ez a hely. Valakit meg igen.”
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin 
14:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
16:00 Hírek

16:10 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
16:40 Negyedik negyed
 Fodor János műsora, Horvát János (ism.)
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
20:10 Film - Nekem már egy hét 

után honvágyam van (2018), 
 portréfilm, Rendező: Babiczky László
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Partizán tv– Az első magyar 

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

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

Július 14. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Érdi történetek
12:00 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló
12:10 Párbeszéd
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Kézilabda 2021-2022. Női NBI  
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
16:30 Vajtó és a Világ 
 - Hanna kert különkiadás 1.rész.
17:00 Partizán tv – „Ebben az országban 

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

filmdráma, R.: Surányi András
0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

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

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

műsora, Horvát János (ism)

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

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

Július 16. SZOMBAT
8:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
10:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
10:15 Juhász Árpád: Emberevők
 unokái között, könyvbemutató  

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

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

Július 17. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
 9:50 Kézilabda  2021-2022. Női NBI 
 Szombathelyi Kézilabda Klub  

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

műsora, Horvát János (ism)
16:35 Kézilabda - 
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:20  Film -Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm, r.: Surányi András
21:20 7 nap
21:55 Film  

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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NYÁR – ÉS MÁS ÉVSZAKOK

Adelmann Anna képeiből nyílik kiállítás július 

7-én a Szociális Gondozó Központban 15 órakor.

Adelmann Anna 2018-ban lépett be a Poly-

Art Alapítványba, a KÉK-ben befogadták, 

barátokat szerzett, és szerepelt a csoportos 

tárlatokon is. Ezt megelőzően rézkarcokkal 

az éves táborzáró bemutatkozásokon kívül 

három kaposvári kiállításon vett részt, illetve 

munkái szerepeltek az Adelmann Gusztáv és 

tanítványai kiállításon is. Önállóan most állít ki 

először.

„A festészetet kedvtelésből művelem. 

Törekszem a természet-hűségre, azt próbálom 

megragadni, ami körülvesz, a virágok, fák, 

madarak, a táj. Témáim egyszerűek, szeretem 

megtalálni, és ábrázolni az apró dolgok szép-

ségét” – vallja.

NYÁRI SZÜNET A SZEPESBEN

Július 4-től augusztus 1-jéig bezárja kapuit a 

Szepes Gyula Művelődési Központ.

„Szabadságra mennek” a klubok, csoportok is, 

csupán a Kiskörúti Színisuli táborát tartják az 

épületben.

Ősztől indul a pörgés: lesz Érdi Piknik, színházi 

előadások, Tökjó Fesztivál, és folytatódnak az 

Idősen, aktívan Érden szenior programok is.

HETEKRE BEZÁR AZ ÉRD ARÉNA

A város legnagyobb sportlétesítménye július 

11-től átmenetileg nem látogatható.

Az Érd Aréna saját közösségi oldalán hívja fel 

a figyelmet arra, hogy az intézmény a hatály-

ban lévő rendeletnek megfelelően három 

hétig nem látogatható. Július 11-től egészen a 

hónap végéig tart zárva az uszoda.

Ezen időszak alatt a kötelezően előírt karban-

tartási és felújítási munkálatok elvégzésére 

kerül sor – olvasható az Érd Aréna hivatalos 

közleményében.

A megvásárolt ÉRD Arénás bérleteket – a kar-

bantartás ideje alatt – a Gárdonyi Tanuszodá-

ban felhasználhatják a vendégek.

A vizes létesítmény augusztus 1-jén reggel 6 

órától áll ismét a vendégek rendelkezésére áll.

PROGRAMAJÁNLÓ
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TÁJÉKOZTATÁS A NYÁRI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

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

A nyári szünet időtartama alatt

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

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

Az étkezés helyszínei:

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

vagy az
Érdi Szivárvány Óvoda étkezője

2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

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

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

 
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása,minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény az intézményi 
dokumentumok és a munkaköri leírás a munkakörre előír.

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

rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglal-
koztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI. 7) önkormányzati rendelete alapján éves 

caffetéria juttatás és egyéb minősítési pótlék az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak 

szóló erkölcsi bizonyítvány
• Végzettséget igazoló okiratok másolatai
• Fényképes szakmai önéletrajz

Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű gyermekközpontúság
• Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés
• Kiváló szintű megbízhatóság
• Kiváló szintű kommunikációs készség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit 
utca 3. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 370/2022, valamint a mun-
kakör megnevezését: óvodapedagógus.

Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu e-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kincsesovoda.hu honlapon szerezhet.

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

ÓVODAI DAJKA
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása, valamint az intézmény helyiségeinek 
takarítása.

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

rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben fog-
lalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013.(XI) önkormányzati rendelete alapján éves 

cafetéria juttatás és egyéb minősítési pótlék az irányadók.

Pályázati feltételek:
• 8 Általános, óvodai dajka,
• 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak 

szóló erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget igazoló okiratok másolatai
• fényképes szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka 

képesítés ,
Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű gyermekközpontúság
• Kiváló szintű megbízhatóság
• Kiváló szintű együttműködési készség
• Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés
• Kiváló szintű kommunikációs készség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
368/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

 
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása, a rábízott gyermekek, gyermek csopor-

tok felügyelete és irányítása.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben fogla-
koztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/3013.(XI. 7.) önkormányzati rendelete alapján éves 

cafeteria juttatás az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak 

szóló erkölcsi bizonyítvány
•  Végzettséget igazoló okiratok másolatai
• Fényképes szakmai önéletrajz
• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens 
képesítés/bizonyítvány,

• Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű gyermekközpontúság,
• Kiváló szintű kommunikációs készség,
• Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés,
• Kiváló szintű megbízhatóság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.
A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit 
utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 369/2022 , valamint a 

munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu e-mail-címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kincsesovoda.hu honlapon szerezhet.

Szociális Gondozó Központ - Érd 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a 

társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatá-
sokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása. 

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

rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:

• Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség, 
közösségi szociális munkás vagy felsőfokú 
egészségügyi végzettség mentálhigiénés vég-
zettséggel, viselkedéselemző, pszichológus, 
bővebben a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. 
sz. melléklete alapján,

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

cselekvőképesség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat 
a személyes adatok pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez. 

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2036 Érd-Érd-
ligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2022, 

valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
vagy

•Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos! Kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig! Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság - 2022. július 06. / Érdi honlap - 2022. június 30.
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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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