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9. OLDAL

Közgyűlés
Rendkívüli ülésen fogadták el a képvi-
selők – hosszas vita után, és az ellen-
zék tartózkodása mellett – a Fenntart-
ható Városfejlesztési Stratégiát.

2. OLDAL

Rövidhír
Elit helyen az érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium. A vidékiek közül 
a 6., összességében a 23. legjobb 
középiskola az érdi VMG. 

Szapáry
A város történelmi nevezetességei 
iránt érdeklődő lakosoknak Csőzik 
László polgármester szervezett túrát a 
település magját képező Érd- Ófaluban. 

Gurul vagy begurul?
Senkit nem hagy hidegen a városban egy éve mű-
ködő szolgáltatás: van, aki a rendetlen rollereseket 
átkozza, más életmentőnek tartja a közlekedési 
alternatívát. Úgy tűnik, a zöld roller marad.

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON

Egy elfeledett ütközet
A történelemkönyvekben ne keressük az érdi csa-
tát, legfeljebb két sorban említik. Hogy egyáltalán 
bővebben tudunk róla, az dr. Stencinger Norbert 
történész, az érdi Vörösmarty gimnázium tanárának 
érdeme.

CIKKÜNK A 8. OLDALON

Én akkor is megvédelek
A Szociális Gondozó Központ Pócsi Dóra-díja olyas-
mit jutalmaz, amit a globális verseny világában nem 
szoktak: a közösséget. Hogy mitől lettek ők 37-en 
„a legösszetartóbb osztály”, arról az osztályfőnö-
kükkel, Vadász Gergellyel beszélgettünk.

INTERJÚNK A 6–7. OLDALON

Felébredhet  
a Termál Hotel

Lomtalanítanak, mozgolódnak a hét éve 
bezárt Termál Hotel területén. Felmerül a 
kérdés: ha a szándék és az ingatlan állapota 
engedné, lehetne-e még fürdő a Termálból, 
használhatná-e az új kút vizét?

 CIKKÜNK A 3. OLDALON
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Rendkívüli ülésen fogadták el a 
képviselők – hosszas vita után, 
és az ellenzék tartózkodása mel-
lett – a Fenntartható Városfej-
lesztési Stratégiát (FVS). Ennek 
benyújtásával a város jogosulttá 
válik arra, hogy megvalósítsa a 
stratégiában foglalt, a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) Pluszhoz illesz-
kedő fejlesztéseit, beruházásait 
és projektjeit, persze csak a 
rendelkezésre álló forráskeret 
összegéig. Ez 4,5 milliárd forint. 

Egy halan-
dónak ez az 
összeg 

maga a lottóötös, de 
egy városnak csak egy 
közepes mértékű 
projekt megvalósítá-
sára elég

 

– jegyezte meg az ülést követő-
en Csőzik László polgármester. 
Mint mondta, Érdnek lakosság-
arányosan bő tízmilliárd forint 
járt volna, egyébként pedig a 
megyében Érd kapja a legkeve-
sebbet. (Összehasonlításképp: 
az egy főre jutó támogatás 
Érden 64 ezer forint, míg Szob 
589 ezerforintot kap, de még 
Gyál is 186 ezer forintot költhet 
lakosonként.)

„Nem elégedhetünk meg 
ezzel a forrásmennyiséggel, 
hiába van az MVP, jóval nagyobb 
forrásokra volna szükség ahhoz, 
hogy céljainkat megvalósítsuk” 
– hangsúlyozta Csőzik László, aki 
Aradszki András országgyűlési 
képviselőt és Navracsics Tibor 
minisztert arra kérte, kapjon Érd 
több forrást.

Kiemelte: a klímaváltozás, ami 
szárazsággal, monszunszerű 
esőkkel jár, a levegőszennye-

zettség, az illegális hulladéktele-
pek felszámolása mind határo-
zott lépéseket igényelnek. „Az 
EU határozta meg, hogy milyen 
formában alkossuk meg a stra-
tégiát, a kritériumoknak megfe-
lelünk. Az anyagot a Pro Régió 
Kft. készítette, amely húsz éve 
partnere a városnak, és most 
is jó anyagot tett le az asztal-
ra, biztos vagyok benne, hogy 
alkalmas arra, hogy a rendelke-
zésre álló forrásmennyiséget 
lehívjuk.”

Új agorája lenne Érdnek

„Az FVS zászlóshajója a Fun-
doklia tér rendezése, a mű-
anyag körforgalom Érd nega-
tív szimbóluma. Új közteret 
hoznánk létre, megoldanánk az 
esővíz-elvezetést, fásítanánk, 
és a környező utcák forgalmát 
is újra szeretnénk szabályozni. 
A Fundoklia tér új agorája lenne 
Érdnek” – mondta a polgár-
mester. Ami a továbbiakat illeti: 
sport- és rekreációs centrumot 
építenének a Favágó utcai 
napközis tábor területén, ami 
megtartaná eredeti funkcióját is. 
Szeretnék rendbe tenni a piacot, 

rendezni a Kutyavárat, a Sárd 
utcai köröndöt, a Forrás teret, 
az Intéző utca végét, a volt 
téglagyár területét, a Daruke-
zelő utcai klímaparkot, illetve a 
Szabadság teret. Az ófalusi gátat 
és a Papi földeket séta- és kerék-
párúttal kötnék össze a tervek 
szerint. A minaret és a mellette 
levő terek felújítására, valamint 
a Mecset utcára és a Hamzsabég 
térre is fordítanának a rendel-

kezésre álló összegből, ahogy a 
Magyar Földrajzi Múzeum elag-
gott nyílászáróinak cseréjére is.

„Igyekszünk kihozni a leg-
többet a rendelkezésre álló 4,5 
milliárd forintból” – mondta a 
polgármester, hozzátéve: ha sike-
rülne bővíteni a jelenlegi keretet, 
a többletforrást a Budai út teljes 
átalakítására, illetve további gyűj-
tőutak kiépítésére költenék.

Elmondta azt is: 

a meglévő 
források 
elköltése is 

jól halad, a Modern 
Városok Programban 
rendelkezésre álló 
források több mint 
kétharmadát a futó 
fejlesztésekre fordítot-
ták, és gőzerővel zajlik 
– a végső stádiumban 
jár – a kiviteli tervek 
elkészítése a nagy 
csomópontoknál. 

Úgy tűnik, elhárult az akadály 
a Vadlúd utcai körforgalom meg-
építése elől, és a Törökbálinti úti 
beruházás is megkezdődhet. 

„Persze, könnyen előfordul-
hat, hogy elvonnak forrásokat 
Érdtől is” – jegyezte meg Csőzik 
László, aki azzal zárta szavait: 
azon fáradozik Aradszki András-
sal együtt, hogy Érd az útfejlesz-
tésre értelmezhető forrásmeny-
nyiséget kapjon a fenti EU-s 4,5 
milliárdos fejlesztési pénzen 
kívül.

T. Mészáros András, a Fidesz 
frakcióvezetője szerint a stra-
tégia túl általánosra sikerült: 
„Nincs benne az, hogy Érdnek 
mire van szüksége, pont az a 
specialitás nincs benne, ami Érd 
Megyei Jogú Várost jellemez-
hetné.”

T. Mészáros András szerint 
a 4,5 milliárd forintos forrásra 

lehet mondani, hogy túl ke-
vés, de ez az összeg „pont 4,5 
milliárddal több, mint amennyit 
eredetileg, mielőtt Aradszki 
András beavatkozott volna, 
a megye szánt a városnak”. 
„Parkvárosban 2,5 milliárdos 
zöldprogramot akarnak megva-
lósítani, de semmi konkrétum 
nincs megfogalmazva ezzel 
kapcsolatban” – jelentette ki a 
politikus, aki szerint az útépítés-
re kellene nagyobb hangsúlyt 
fektetni, és a városvezetésnek 
azt a munkát kellene folytatnia, 
amit a korábbi, Fidesz–KDNP-s 
vezetés elkezdett.

Bár nem értettek egyet a tar-
talommal, „nem” helyett tartóz-
kodtak a szavazáson a Fidesz–
KDNP-s képviselők. T. Mészáros 
András ezt azzal indokolta: 
„tudomásul kell venni, hogy kell 
egy ilyen program. Ezt meg kell 
tölteni normális, az itt lakók ér-
dekében történő tartalommal” 
– mondta a volt polgármester, 
aki felháborítónak tartja, hogy 
frakciójával nem egyeztettek a 
stratégia megalkotásakor.

Á. K.

S T R A T É G I A

Elfogadták a Fenntart-
ható Városfejlesztési 
Stratégiát a csütörtöki 
rendkívüli közgyűlésen.

Megújulhat a napközis tábor  
és a Fundoklia tér

FO
TÓ

: B
A

LO
G

H
 A

LE
X



3 2 0 2 2 .  j ú l i u s  1 9 .  |S Z E N T  M I H Á L Y - K Ú T J A

„Előre nem látható műszaki 
okok miatt a szálloda és a fürdő 
szolgáltatásai bizonytalan ideig 
szünetelnek” – tájékoztatta a 
fürdőzni vágyókat a szűkszavú 
szöveg a Termál Hotel ajtaján 
2015 márciusában. Több mint 
hét esztendeje zárt be a szál-
ló, egyik pillanatról a másikra, 
tulajdonosváltás következtében, 
és ami különösen fájó pont volt 
az ófalusi lakosoknak, a hidegvi-
zes artézi kútról is leszerelték a 
nyitógombot. 

2015 óta sok víz lefolyt a kö-
zeli Dunán, az artézi hidegvizes 
kutat később megnyitották, a 
vízvételezési helyet átalakították 
és megújították, és már a város 
kezelésében működik. MVP-
forrásból a város újra fúratta 
nemcsak a hideg-, hanem a me-
legvizes kutat is, azzal a céllal, 
hogy majdan egy külső forrásból 
(állami támogatással) létrehoz-
zanak egy új turisztikai, illetve 
gyógylétesítményt, a termálvíz 
szolgálhatna. 

Ehhez persze nagybefektetőre 
is szükség volna, aki egyelőre 
nincs. A régi Termál Hotelre sem 
hoztak jót az évek, az épület az 
elmúlt hét esztendő alatt csak 
pusztult, és aki bekukkantott 
a kerítésen, a Csernobiléhez 
hasonló állapotokban „gyönyör-
ködhetett”, az épület kertjében 
ugyanis számtalan otthagyott 
bútor, berendezési tárgy árvál-
kodott a méteresre nőtt gaz 
között, és mint az Érdi Televízió 
tavalyi filmjének forgatásakor 
meggyőződhettünk róla, bent is 
ugyanilyen állapotok uralkodtak.

A filmet az alábbi QR-kód beol-
vasásával tekinthetik meg:

A „bizonytalan ideig tartó szü-
netelésből” láthatóan örök életű 
bezárás lett, legalábbis az elmúlt 
hét esztendőben semmi nem 
utalt arra, hogy a Termál valami-
kor is feléledhet Csipkerózsika-
álmából. Pedig az új tulajdonos, 
az Egységes Magyar Izraelita 
Hitközség (EMIH) szerette volna 
valamilyen módon hasznosítani 
az ingatlant. Csőzik László az 
elmúlt két évben többször is 
tárgyalt az EMIH vezetőjével, 
aki arról tájékoztatta a város-
vezetést, hogy bár több tervük 
is volt a Termál hasznosítására, 

nem találtak befektetőt, ezért 
nyitottak arra is, hogy eladják 
a szállót. Érd szintén nyitott 
lett volna a hotel megvételére, 
ehhez azonban forrásra lett 

volna, illetve lenne szükség. Az 
önkormányzatnak szintén voltak 
elképzelései a hasznosításra: 
uniós forrásból természetvédel-
mi látogatóközpontot tervezett 
ide a városvezetés, de a projekt-
re nem nyert támogatást. Csőzik 
László a kormányhoz fordult, 
támogatást kért az épület meg-
vásárlására és felújítására, de 
elutasították.

Most láthatóan új irányt 
vettek a dolgok. Elképzelhető, 
hogy mégis lesz befektető, és a 
Termál valamilyen formában új-
jáéled, igaz, nem a város, hanem 
az EMIH égisze alatt. 

Csőzik László polgármestert 
először írásban, aztán szemé-
lyesen tájékoztatták előzetes 
elképzeléseikről. Jelezték, hogy 
felmérik az épület statikai álla-
potát, a medencéket, a szóba 
jöhető lehetőségeket és ezek üz-
leti vonatkozásait. (Az ófalusiak 
tapasztalhattak is mozgást az 
épületben, elkezdték a lomtala-
nítást.)

Az érdieket leginkább az 
érdekelheti, milyen módon 
hasznosíthatják a jövőben az 
épületet. Ez egyrészt szándék 
kérdése, másrészt függ attól is, 
mit tesz lehetővé az ingatlan 
állapota. Meg nem nevezett 
forrásból úgy értesültünk, 
hogy az épület, amit az egykori 
sóházból alakítottak ki és 1990 
óta működött hotelként, és már 
hét éve, bezárása idején sem 
volt túl jó állapotban, csak igen 

nagy átalakításokkal használha-
tó, újabb emeletek felhúzására 
jelen állapotában pedig nem al-
kalmas. Az persze kérdés, hogy 
szeretnének-e egyáltalán újabb 
emeleteket felhúzni, egyáltalán, 
mekkora átalakítást tervez a 
beruházó és a tulajdonos. 

Természetesen ebbe az önkor-
mányzatnak is van némi beleszó-
lása: a terület övezeti besorolása 

településközpont-vegyes terü-
let, és legfeljebb hatvan százalé-
kos beépítettséget enged meg 
a szabályozás (ennek a jelenlegi 
épület megfelel). 

„Az arculatot, a funkciót, a 
beépítettséget a helyi rendele-
tek szabályozzák. Ha szakmailag 
indokolt, és ez szükséges az 
újra nyitáshoz, készek vagyunk a 
helyi előírásokon módosítani, de 
a jelenlegi fázisban még messze 
vagyunk ettől” – mondta László 
Ferenc, a Polgármesteri Hivatal 
kommunikációs vezetője.

Értesüléseink szerint a Termált 
fürdőként és szállodaként 
nyitnák újra. Szerettük volna, ha 
ezt az információt a tulajdonos 
is megerősíti, de a hitközséget 
még nem sikerült elérnünk. 
Ha ez igaz, felmerül a kérdés: 
honnan lesz termálvizük? Hiszen 

– mint arról több alkalommal 
is hírt adtunk – a régi, a für-
dőt egykor kiszolgáló két kút 
műszaki állapota már évekkel 
ezelőtt rendkívül rossz volt, ma 
pedig már használhatatlanok. 
Helyette az önkormányzat 

fúratott két új kutat: a Római út 
10. szám alatt egy hidegvizeset, 
amit átvezetett a tulajdonában 
álló Szent Mihály-kúthoz. Mint 
László Ferenc elmondta, innen 
akár holnaptól vételezhet vizet 
az esetlegesen újra nyitó fürdő, 
a mennyiség biztosított. Rend-
kívül jó minőségű, nemcsak 
ívóvízként használható, hanem 
fürdővíznek is, sőt akár palac-
kozható is, az önkormányzatnak 
minderre van engedélye. 

A melegvizes (közel 41 fokos) 
új kút a Molnár utca végén talál-
ható, kb. 750 méterre a fürdőtől, 
és bár jelenleg „pihentetik”, 
bármikor elvezethető a vize a 
hotelhez, az önkormányzat kész 
megállapodni, ha a magántulaj-
donban lévő fürdő tulajdonosa 
szeretné igénybe venni a vizét. 
„Az önkormányzat minden 
engedéllyel rendelkezik, a kutak 
üzemképesek, a mennyiség és a 
minőség is biztosított” – hangsú-
lyozta a kommunikációs vezető.

Amennyiben a beruházó az in-
gatlan vizsgálata után úgy dönt, 
hogy lát benne fantáziát, üzleti 
lehetőséget, és fürdőt varázsol a 

mostani (nevezzük nevén) rom-
halmazból, felmerül az a kérdés 
is, hogyan fogja elbírni a Felső, 
illetve Fő utca a kétségkívül 
megnövekedő forgalmat? Mint 
tudjuk, ez Érd egyik legrosszabb 
állapotban lévő útja.  László 
Ferenc kérdésünkre elmondta: 
a Felső utcát hosszú távon sze-
retnék átépíteni, kandeláberes 
promenáddá alakítani, persze 
fenntartva az autós közlekedést, 
illetve kiépítve a kerékpárútat 
is. A Fő utca szintén felújításra 
szorul: mivel a burkolat 84 éves, 
vélhetően fel kell majd szedni a 
betonblokkokat. „Ugyanakkor a 
Fő utca nem az önkormányzaté, 
hanem a Közúté, amely tudtunk-
kal jelenleg nem tervezi a felújí-
tását. Ha sikerülne megegyezni 
a jövőjéről a Közúttal, akkor 
mindkét utcát rendbe lehetne 
tenni, és végre föld alá vinnénk a 
kábelezést is. Az önkormányzat 
becslései szerint ennek a kon-
cepciónak a megvalósítása 2-2,5 
milliárd forint lenne, ami saját 
forrásból nem áll, és a gazdasági 
helyzetet, illetve saját bevéte-
leinket tekintve a közeljövőben 
sem áll Érd rendelkezésére” – 
hangsúlyozta. 

Az uniós pályázatok között 
sem találni jelenleg megfelelőt. 
Adott az Érdnek járó Top pluszos 
keret, ami ebben az uniós hét 
éves költségvetési ciklusban 
összesen 4,5 milliárd forint, de 
ezt sem használhatja fel tet-
szőlegesen a város, meg van 
kötve, hogy mekkora hányadát, 
milyen típusú beruházásokra 
lehet költeni. „Egyszerűen kevés 
a Top pluszos keret: az ország 
tizenegyedik legnagyobb városa 
annyit kap, mint a 18 ezer fős 
Monor. Pest megyében nálunk 
lesz a legkevesebb az egy főre 
jutó támogatás: 64 228 forint áll 
szemben a csúcstartó Szob 589 
391 forintjával.

„Azt tervezzük egyébként, 
hogy a rendelkezésünkre álló 
szűkős forrásokból megújítjuk, 
megszépítjük a Felső és a Fő 
utcát övező zöldterületeket, 
közparkokat, illetve a minaret 
környezetét” – tette hozzá Lász-
ló Ferenc.

Ádám Katalin

Felébredhet  
Csipkerózsika-álmából  
a Termál Hotel
Lomtalanítanak, mozgolódnak a hét éve bezárt Ter-
mál Hotel területén. Felmerül a kérdés: ha a szán-
dék és az ingatlan állapota engedné, lehetne-e még 
fürdő a Termálból, használhatná-e az új kút vizét?
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Az érdi termálvíz ivó- és fürdőkúrára minősített, magas radontartalmú, 
palackozható gyógyvíz, mely elsősorban reumatikus és degeneratív 
elváltozások, köszvényes és neurológiai kórképek, törések, zsugorodások, 
fájdalmas izomgörcsök gyógyítására alkalmas. Kiváló hatékonysággal 
szünteti meg a reflux betegséget. A gyógyvíz lúgos kémhatású, semlege-
síti a szervezet savasságát.

Amitől nagy kincs az érdi termálvíz
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Több mint százhetvenezer 
forint gyűlt össze azon a jóté-
konysági koncerten, amit az 
amerikai Bill Drake Band adott 
a múzeumkertben múlt szer-
dán az ukrajnai menekültek ja-
vára. A rendezvénynek a Hope, 
azaz remény címet adták.

Az eseményt az Érd-parkvárosi Baptista 
Gyülekezet szervezte. Fórizs Gyula Zsolt 
lelkipásztor lapunknak elmondta, a gos-
pel-rock zenekarral már régóta kapcso-
latban állnak, hiszen ez a tizenkettedik 
alkalom, hogy Magyarországon turnéz-
nak, és negyedszerre vannak Érden. 

„Bill ajánlotta fel ezt a jótékonysági 
koncertet, és mi éltünk a lehetőséggel” - 
tette hozzá a baptista lelkipásztor, akitől 
megtudtuk azt is: a Bill Drake Band július 
25-ig turnézik Magyarországon; első állo-
másuk Érd volt. 

A gyülekezet hónapok óta támogatja 
a menekülteket: az Érdre és környékére 
érkezőknek - élelmiszerrel, repülő- és 
vonatjeggyel, orvosi ellátással -, emellett 
adományokat szállítanak Kárpátaljára 
- már több, mint tíz tonna élelmiszert 
vittek át a határon. Ehhez természetesen 
szükség van anyagi forrásokra is, a szer-
dai koncert bevétele is azt a pénzalapot 
erősíti, amiből a fentieket fedezik. 

„Jelenleg tizenhat menekültnek nyúj-
tunk segítséget. Ők vagy vízumra vagy le-

telepedésre várnak. Mi átmeneti szállást 
tudunk csak nyújtani számukra, hosszú 
távra nem tudjuk befogadni őket” - tette 
hozzá a lelkész.

A rendezvényen megjelenteket 
Csőzik László polgármester köszöntöt-
te, aki beszédében kitért a nemzetközi 
helyzetre, és arra is, Érd milyen módon 
nyújtott segítséget a menekülteknek 
az elmúlt hónapokban. Mint mondta, a 
legtöbb menekültet a Szociális Gondo-
zó Központ, az Érd-parkvárosi Baptista 
Gyülekezet és a simonpusztai lovasköz-
pont fogadta, de mellettük sok család is 
beszállt a segítségnyújtásba. Kiemelte: 

nagyon büszke  az érdiekre: „Azért for-
dulunk a Jóistenhez, a gondviseléshez, 
hogy vessen véget ennek az értelmetlen 
pusztításnak. A mai koncertet is erre a 
célra ajánljuk fel. Minden gondolatunkat 
hassa át a béke és az erőszakmentesség 
eszméje”.

Bill Drake is köszöntötte az egybegyűl-

teket. Saját életéről beszélt, rendkívül 
nehéz gyermekkoráról, és arról, mennyire 
hiányzott az életéből a remény. Elmondta 
azt is, hogyan, illetve hol találta meg, a hit 
által, dicsőítő énekeikkel pedig ezt a hitet 
és reményt közvetítették Érden is. 

Ádám Katalin

Remény

A legjobbak között is az első
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Honnan értesült a versenyről?

Ez nagy meglepetés volt számomra is, 
nem ismertem korábban ezt a rendszert. 
A Turul ügyfélelégedettségi mérést végez 
Budapesten, a nagyobb városokban, 
megyeszékhelyeken, és az érdiek vélemé-
nyét is kikérték, ki a legjobb nyelvoktató 
a városban. Személyesen, online, Face-
bookon és a Google segítségével kérték ki 
a korábban nyelvet tanulók véleményét, 
hogy Érden belül kit ajánlanak a leginkább. 
Tízből tíz pontot értem el, így én lettem 
az első helyezett. Városonként három 
díjazott volt, a covid miatt sajnos csak 
postai úton kaptam meg az oklevelet és az 
ezzel járó emlékplakettet, amelyet azóta 
kitettem a tanterembe, ahol oktatok. 

Megváltozott ettől az élete? 

Nem érzem úgy, hogy bármi változott 
volna, szerencsére eddig is sok tanulóm 
volt, és úgy néz ki, ez a jövőben sem lesz 
másként. A diákjaim és a családom érte-
sültek az elismerésről, büszkék rám. 

Mennyire népszerű ma nyelvet 
tanulni? Hogy állunk mi magyarok a 
nyelvtanuláshoz? 

Szerintem minden korosztályban egyre 
népszerűbb az idegennyelvtanulás. A 
legkisebbektől a középkorúakig jönnek 
hozzám tanulni. Azt tapasztalom, nem-
csak a nyelvvizsga fontos, hanem valódi 
tudással szeretnének rendelkezni. Amikor 
a koronavírus-járvány ideje alatt sokan 
megkapták a diplomájukat nyelvvizsga 
nélkül, kicsit megijedtem, hogy keveseb-
ben fognak hozzám járni, de senkit nem 
veszítettem el emiatt. Akik megkapták a 
diplomájukat, azok is folytatták a ta-
nulást, mert fontosnak tartották, hogy 
tényleg beszéljék a kiválasztott nyelvet. 

Mindenki használja valamire a nyelv-
tudását, vagy vannak hobbinyelvtanu-
lók?

Angolt, németet és spanyolt tanítok a 
diákoknak. Az a tapasztalatom, hogy 
aki hobbiból tanul nyelvet, annak már 

biztosan van egy erős angol vagy német 
alapja. Szinte mindenki használja tovább 
a nyelvtudását, de sokan vannak, akik 
csak szórakozásból tanulnak nyelveket. A 
spanyolt például csak másfél éve tanítom 
középfokig, de nagyon szeretem, köny-
nyen tanulható és csodás a csengése. 

Miért választotta a nyelvoktató szak-
mát, hol tanulta meg a nyelveket?

Turizmus-vendéglátás szakon diplomáz-

tam, amihez két szakmai nyelvvizsga 
kellett. Középiskolában németül tanul-
tam, az érettségim mellé már volt egy 
középfokú német nyelvvizsgám. Ezt 
követően kezdtem el angolul tanulni, 
kezdetben magántanárhoz jártam, majd 
önmagam fejlesztettem. Imádom az 
idegennyelveket, nagyon könnyen meg 
is tudtam tanulni angolul és németül is. 
A főiskolán sokan azért nem kapták meg 
a diplomájukat, mert nem voltak meg 
a nyelvvizsgáik, ekkor többen kérték a 
segítségemet, hogy motiváljam őket, 
tartsak korrepetálást, adjak nekik házi 
feladatot. Ez akkor annyira megtetszett, 
hogy elkezdtem vállalkozóként is nyelvet 
oktatni. Szeptemberben lesz öt éve, hogy 
ezzel foglalkozom.

Vannak további tervei, szeretne újabb 
nyelveket megtanulni?

Nagyon szívesen tanulnék egy negyedik 
nyelvet, de szerencsére olyan sok tanu-
lóm van, hogy nem tudom, mikor jutna rá 
időm. A kínai nyelven gondolkodom, az 
igazi kihívást jelent számomra. 

Mi a legfontosabb tanácsa a nyelvta-
nulók számára?

Sokszor emlegetik – szerintem tévesen 
– hogy fontos, hogy valakinek legyen 
nyelvérzéke. Szerintem ilyen nincs. A 
szorgalomban hiszek, és abban, hogy 
mindenkinek meg kell tanulnia azt a 
módszert, amivel a legkönnyebben tud 
tanulni. A másik legfontosabb, hogy 
legyünk bátrak és merjünk beszélni a 
tanult idegennyelven, mert abból lehet a 
legkönnyebben tanulni. 

Ba-Nyilas Hajnalka

Adódik a kérdés: hány menekült él jelenleg a Szociális Gondozó Központban? Gecse-Simon 
Orsolya szakmai vezetőtől megtudtuk, intézményükben jelenleg nem szállásoltak el menekül-
teket, de most is készenállnak a menekültek befogadására, ha krízishelyzet adódik. Akik náluk 
éltek, továbbmentek, vagy az állami menekültellátó rendszer segítségével otthonra találtak 
Magyarországon.)

Első helyezést ért el a Turul Oktatási rangsorban Fürjes-Budai 
Nóra érdi nyelvtanár, aki az ügyfélelégedettségi ranglistán megsze-
rezhető maximális pontszámmal lett a tavalyi év legjobb oktatója. 
A Turul projekt a legjobb vállalatokkal büszkélkedhet, amelyekre a 
professzionalizmus jellemző, és a legmagasabb színvonalú szolgál-
tatásokat kínálják. A környék legjobb cégeit az interneten közzétett 
vásárlói értékelések alapján választják ki, így hogyha valaki a legjobb 
nyelvtanárt szeretné megtalálni a környéken, akkor mostantól Fürjes-
Budai Nórát fogja neki ajánlani a rendszer. A díjazott az Érd FM 101.3 
reggeli műsorának a vendége volt.
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„A lehető legnagyobb baromság 
volt beengedni a városba! (…) 
szanaszét dobálják!” (….) „Ne-
kem nagyon sokszor életmentő, 
mert nincs autóm, és ezzel időt 
tudok spórolni” – gyökeresen 
eltérő vélemények érkeztek a 
Lime-rollerekről az Érdmost.hu 
Facebook-oldalán feltett kérdé-
sünkre, de a rollerszolgáltatás 
kapott hideget-meleget az egyik 
nagy helyi Facebook-csoport-
ban, az Érden láttam-hallottam-
ban is.

A zöld kétkerekűeket tehát 
gyűlölik vagy szeretik, a jelek 
szerint senkit sem hagynak 
hidegen: ellenzői szerint a 
rossz minőségű érdi utakon, 
járdákon magukra és másokra 
is életveszélyt jelentenek a 
hangtalanul suhanó rolleresek, a 
támogatók viszont, mint az érdi 
tömegközlekedés és autózás 
valódi alternatívájaként ünnep-
lik az e-rollereket. A helyzetet 
az sem könnyíti meg, hogy bár 
a rollermegosztó cégek hazai 
megjelenése óta három év telt 
el, az e-rollerek használatára 
máig nincs érvényes szabályozás 
Magyarországon. A KRESZ nem 
ismeri a járműtípust, és bár a 
rendőrség olykor segédmotor-
kerékpárként kezeli a rollereket, 
teljesítményük alapján inkább 
a kerékpár-kategóriába tartoz-
nak – így az sem világos, hogyan 
lehet büntetni a velük elkövetett 
szabálytalanságokat. Különleges 

szankciós jogkörökkel pedig 
természetesen az érdi önkor-
mányzat sem rendelkezik.

Tesztidőszak

A városban egy éve elérhetőek a 
Lime járművei, ám ez a szolgál-
tató és a városvezetés szerint is 
csak tesztidőszaknak számított. 
„Az önkormányzat leginkább 
arra volt kíváncsi, mennyiben 
egészíti ki ez a szolgáltatás az 
autós és közösségi közlekedést. 
Az eddig rollerekkel megtett 56 
ezer kilométernyi utazás is azt 
igazolja, van rá igény” – mondta 
lapunknak László Ferenc, az érdi 
önkormányzat kommunikációs 
vezetője. Emlékeztetett rá, hogy 
a rollerek megjelenése előtt Cső-
zik László a közösségi médiában 
indított szavazást arról, kell-e az 
érdieknek a Lime jelenléte – ak-
kor 1300-an voksoltak mellette, 
és 225-en ellene, a támogatók 
pedig ma is sokkal többen van-
nak László szerint. A pozitívnak 
érzett visszajelzések miatt tehát 
a rollermegosztó marad, sőt, 
úgy tudjuk, egy másik cég, a Tier 
is megkereste a városvezetést, 
hogy szeretnének megjelenni 
Érden.

Lapunk a Lime-tól és az önkor-
mányzattól is kapott adatokat a 
szolgáltatásról: így tudtuk meg, 
hogy az említett 56 ezer kilomé-
ter 39 ezer utazás között oszlott 
meg, és hogy a felhasználók így 

átlagosan 1,4 kilométert utaztak 
a járművel, hat percen keresztül 
– és minden rollerezőre átlago-
san 1,4 utazás jutott. 

Az is kide-
rült, hogy a 
Lime-rol-

leresek főleg a város-
központban, a két 
vasútállomás térsé-
gében gurulnak, de 
gyakran megfordul-
nak a parkvárosi  
Kádár utcában is. 

A Parkváros különösen az 
utóbbi időben lett felkapott 
terület a Lime szempontjából, 
ezt Irmai Krisztián, a vállalat 
magyarországi képviseletének 
munkatársa is megerősítette 

lapunknak. Mint elmondta, 
jelenleg 150 rollert üzemeltet-
nek Érden, és ha igény van rá, 
bővíthetik is a járműparkot. 
„Az azonban nem célunk, hogy 
teljesen »elárasszuk« a várost, 
figyelünk a lakosság igényeire”– 
mondta Irmai.

Bár az önkormányzat szerint a 
többség elégedett a bérelhető 
rollerekkel, lapunknak sokan 
panaszkodtak a felhasználók 
figyelmetlenségére, balesetve-
szélyes rendetlenségére is. 

„Szerintem egy nagyon jó 
kezdeményezés volt a roller 
bevezetése Érdre (…), csak saj-
nos az utak nem teszik lehetővé 
a normális közlekedést vele. 
Illetve a másik probléma, hogy 
nem tudnak rá egyesek vigyázni, 
nálunk pl. rendszeresen a villany-
oszlopra vannak felakasztva 
(Sárd u.), szanaszét dobálva” – 
írta Fruzsina. 

László szerint ez nagyon 
hasznos találmány és remek 
közlekedési eszköz – lesz majd, 
amikor a használói tudnak kul-
turáltan közlekedni vele. „Érden 
jellemzően az úttesten látni 
őket, máshol nem alkalmas – 
szerintem – az útburkolat (még!) 
ezeknek a járműveknek. 10-ből 
6 rolleres megy, mint a töketlen 
egér, mintha sérthetetlenek len-
nének” – jegyezte meg a férfi, 
de sokan említették a bokrokba, 
árokba dobott, vagy akár a járda 
közepén leparkolt rollereket is.

A probléma a parkolóhe-
lyek hiányából is adódik. Irmai 
Krisztián elmondta, a Lime a 
városvezetéssel együttmű-
ködve egyfajta hibrid parkolási 
rendszert szeretne kialakítani: a 
központban úgynevezett mikro-
mobilitási pontokat alakítanának 
ki, ahol szabályosan le lehet par-

kolni a rollerekkel. „Akár 50-100 
méterenként is érdemes lenne 
parkolózónát kijelölni. A város 
más zónáiban pedig maradhatna 
a szabad parkolás” – mondta a 
Lime képviselője. Az utcán ha-
gyott e-rollereket országszerte 
„juicerek”, azaz a céggel szerző-
désben álló vállalkozók gyűjtik 
be. Mint megtudtuk, a Lime-nak 
Érden egy ilyen logisztikai part-
nere van, de ez a cég gyűjti be 
Tárnokon, Százhalombattán is a 
járműveket.

A szétdobált rollerek problé-
májáról szintén megkérdeztük 
az önkormányzatot. László 
Ferenc elmondta, a város most 
elemzi az elmúlt egy év adatait, 
a nemzetközi és hazai megoldá-
sokat, hogy ősszel a közgyűlés 
elé vigye a rollerekre vonatkozó 
rendelettervezetét. A városháza 
kommunikációs vezetője szerint 
több lehetőség is szóba jöhet, 
a már említett mikromobilitási 
pontok kijelölésétől a különbö-
ző jogcímen szedett közhasz-
nálati díjak megállapításán, a 
rollermentes zónák kijelölésén 
keresztül szabálytalanság esetén 
bírság kivetéséig. 

Azonban nem céljuk a bérlés 
visszaszorítása sem: Érd vezeté-
se egyszerre szeretne környe-
zetbarát és rendezett közleke-
dést. Az e-rollereknek van helye 
ebben a struktúrában, a tőlük 
várt bevételeket pedig visszafor-
gatnák a városi fejlesztésekbe. 
Tekintve, hogy az elmúlt időszak 
tesztidőszaknak számított, 
László Ferenc még nem tudott 
konkrétumot mondani a várható 
bevételekről – a rollermegosz-
tó cégekkel folytatott városi 
tárgyalások azonban jelenleg is 
zajlanak.

Koncz Tamás
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Gurul vagy begurul? 

Senkit nem hagy hidegen a városban egy éve mű-
ködő szolgáltatás: van, aki a rendetlen rollereseket 
átkozza, más életmentőnek tartja a közlekedési al-
ternatívát. Úgy tűnik, a zöld roller az érdi városkép 
része marad – az önkormányzat és a Lime együtt 
próbál megoldást találni a szétdobált járművek 
problémájára.

Gyűlölik és szeretik a Lime-rollereket Érden
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„Ha jön az igazgató, az anyukád,  
a miniszterelnök úr, vagy a sátán, 
én akkor is megvédelek”

Látszik egy osztályon már az elején, 
hogy jó közösség lesz belőle? 

Az első pillanatban még nem, hiszen na-
gyon meg vannak szeppenve. Az osztály 
több mint fele nem ide járt általános isko-
lába, nem ismeri a Gárdonyis szokásokat, 
hagyományokat. 

Milyen szempontok szerint alakítanak 
klikkeket: bulikedvelők, játékosok, 
otthonülők…? Vagy inkább zenei prefe-
renciák szerint?

Klikkeket nem alakítanak. Vannak csoport-
jaik, baráti közösségek ezek, elég rugal-
masak, átjárhatók. Zenében nagyjából 
mindenki ugyanazt hallgatja. A közösség-
szervező erő náluk az, hogy ők a „9. a, az 
átlag felett”. Amikor először találkoztunk, 
elmondtam nekik, hogy ez itt gimnázium, 
elvárom tőlük a jó eredményeket, egyéni 
és közösségi sikereket is. Ha valakinek 
nem itt a helye, akkor is elmondom a 
realitást. 

Ilyen szigorúan kezdte?!

Igen, mert ebből lehet visszavenni.  Hozzá-
tettem azt is, hogy mindezt azért mon-
dom, hogy ők minél jobbak legyenek. Már 
az első nap megírtam nekik a messenger-
csoportba, hogy mi mindent csináltak jól. 

Nagyon hamar kitaláltuk, hogy ők a „9.A 
az átlag felett”, és ehhez négyes felett 
kell mindenkinek teljesítenie – ez végül 
majdnem sikerült is. Akiknek nem, azokat 
segítjük. Nemcsak én, hanem a többiek 
is. Például volt egy erősebb testalkatú 
osztálytársuk, akinek a harmadik napon a 
kezébe nyomtak egy edzőtermi bérletet, 
azzal, hogy „gyere velünk”. Azóta együtt 
járnak sportolni. Reggelente pedig min-
denki hozza a kis edényét, együtt reggeliz-

nek, és figyelmeztetik, aki túl sok kalóriát 
fogyaszt.

Mit szól az „apáskodáshoz” ez a magát 
sokszor már felnőttnek gondoló kor-
osztály?

Én nem tudom másképp csinálni. Ócsára 
jártam hatosztályos gimnáziumba, és 
imádtam minden egyes napját. Az én 
osztályfőnököm nem jött minden szünet-
ben beszélgetni, számon kérni, viszont 
voltak idősebb patronáló diákok, akik 
odafigyeltek ránk. Amikor hetedikes vol-
tam, kaptam egy tizenkettedikest, aki az 
én szememben akkor maga volt az Isten, 
hiszen a Karácsony Robi fogalom volt, aki, 
ha hülyén viselkedtem, előbb tudta meg, 
mint bárki, és jött elbeszélgetni velem.

Ezt a mentori rendszert az iskolaveze-
tés alapította?

Nem, önszerveződő rendszer volt. Nem 
is minden osztály csinálta, csak a hatosz-
tályosok. Annak, hogy valaki „bolyais”, 
komoly értéke volt, ezt a rangot igyekez-
tünk megőrizni, és ennek része volt az is, 
hogy a picik lássák, hová kerültek. A saját 
osztályommal a Gárdonyiban én is próbá-
lom megértetni, hogy az iskola nem csak 
arról szól, hogy bejárunk tanulni. 

Hogyan lehet ezt a korosztályt meg-
nyerni, támogatni a közösségi szociali-
zációt?

Én erőszakos vagyok ilyen szempontból. 
Mivel tényleg érdekel, hogy a gyerek mit 
csinál szabadidejében, milyen könyvet ol-
vas, milyen zenét hallgat, milyen filmeket 
szeret, ki ő valójában. Ezért figyelek rá, 
kérdezek, és előbb-utóbb válaszol is. Így 
aztán ők is nyitottabbak lesznek, elhiszik, 
megtapasztalják, hogy fontosak nekem. 

Azt is tudják, hogy a fiú férfi lesz, a lány 
meg nő, és bizonyos szerepeknek meg 
kell felelni. Lehet, hogy a srácokkal kicsit 
hangosabban beszélek, és ha szólok, hogy 
azt a fél téglát vegyék ki a lányok kezéből, 
akkor megteszik.

Nem mindenhol lenne sikere ezzel a 
féltéglás akciójával…

Tudom. Mi ezzel együtt vagyunk elfogadó 
közösség. Engem a nagyszüleim tanítot-
tak erre. Nem tudok nekik mást mondani, 
mint amit én megtanultam: megvannak a 
férfi és a női szerepek. Ezt egyébként ők is 
hozzák otthonról.

Az osztályfőnöki órák mivel telnek?

Van ajánlott tematika meg a tanmenet. 
Amikor pedig látom, hogy történelemből 
vagy fizikából gond van, gyorsan megbe-
széljük az aktuális információkat, aztán ki-
jön valaki, aki az adott tárgyban jó, és átve-
szi a többiekkel az anyagot. Mikor elegük 
van és fáradtak, keresek egy jó filmet. Az 
Éjszaka a Földön című Jim Jarmusch-filmet 
például nyolc órán keresztül néztük, annyi 
megbeszélnivaló volt benne. Arról szól, 
hogy a világ távoli városaiban mindenféle 
emberek ülnek a taxiban, és mesélnek 
magukról. Annak idején a gimnáziumban 
„emberismeret” órán vetítette le nekünk 
a tanárnő, és már akkor gondoltam rá, 
hogy ha egyszer lenne egy osztályom, 
biztosan megnézetném velük. 

Ezek szerint már akkor készült a tanári 
pályára?

Nem. Pszichológiára akartam menni vagy 
nemzetközi tanulmányok szakra, aztán, 
mivel egészen jó voltam angolból, az 
ELTE tanárképzőjére jelentkeztem. Mivel 
könyvszagúnak találtam a pedagógiai 
képzést, ott akartam hagyni. Aztán édes-
anyám – aki szintén pedagógus, és az érdi 
tankerület igazgatója volt –, szólt, hogy a 
Gárdonyi nyári táborába segítőt keresnek. 
Aztán amikor eljött a táborba körülnézni, 
azt látta, hogy végtelen türelemmel vezet-
gettem az udvaron egy autista kislányt, s 
közben a 30 rám bízott gyerekre is figye-
lek. Úgyhogy végül befejeztem az ELTÉ-t. 
Aztán következő augusztusban a Gárdonyi 
igazgatónője azzal keresett meg, hogy 
nincs angol tanár, tudnék-e pár órát taní-

tani. Bementem az iskolába, a kezembe 
adott egy órarendet, hogy akkor holnap 
kezdjek. A legelső órán arra mentem be, 
hogy a leghátul ülő lány előre köpött az 
első padban ülőre, és fenyegetően közöl-
te, hogy „majd a suli után találkozunk”. 

Ezt kihívásnak tekintette, és nem me-
nekülési oknak?

Nem szoktam megfutamodni, de tudtam, 
hogy még sokat kell tanulnom, tapasztal-
nom. Ebben a családom és a kollégáim is 
segítettek. Egyébként nagyon barátságos 
nálunk az atmoszféra, de ezért meg kellett 
dolgozni. Úgy szoktam bemutatkozni, 
hogy Vadász Gergely vagyok, lehet hívni 
Gergő bácsinak, azt nem nagyon szere-
tem, tanár úrnak, azt már inkább, vagy az 
atyaúristennek. Akkor elnevetik magukat. 
Aztán elmondom, hogy amint becsukom 
az ajtót, itt az történik, amit én akarok. 
De ha jön az igazgató, az anyukád, a 
miniszterelnök úr vagy a sátán, én akkor 
is megvédelek. Aztán a hétköznapokban 
látják, hogy ez bizony megtörténik, és 
elkezdenek bízni bennem. Általános meg-
figyelésem, hogy manapság sok gyereket 
majomszeretettel kezelnek otthon. Holott 
fontos, hogy a nevelési elveket magabiz-
tosan tudjuk képviselni. Borzasztó nagy 
szükségük van a gyerekeknek határokra, 
szabályokra. Ez olyankor is segít az eliga-
zodásban, amikor a közösségi oldalakon 
látják a sok celebet posztolni. Például el 
kellett magyaráznom, hogy aki minden-
kit tesónak hív, az nem menő, és nálunk 
büntetéspénzt dob a halloweeni tökbe, aki 
„tesózik” vagy káromkodik. 

Mit szólnak a szülők a határállítások-
hoz?

Az első szülőin elmondom nekik, hogy 
amikor behozzák reggel a gyereket, 
onnantól, amíg itt van, én vigyázok rá. 
Tessék bízni abban, hogy nem fogom 
rossz irányba terelni őket! Mindig elmon-
dom, ha valami olyasmit kérek, amivel 
nem értek egyet. Ők is elmondják a 
véleményüket, és működik köztünk a be-
tyárbecsület. Biztos van olyan szülő, aki 
nem ért velem egyet, hiszen nem lehet 
mindenkinek megfelelni. A pandémiás 
időszak nehéz volt, de igyekeztem a leg-
érzékenyebb helyzeteket is megbeszélni 

A Szociális Gondozó Központ Pócsi Dóra-díja olyasmit jutalmaz, amit 
a globális verseny világában nem szoktak: a közösséget. Vannak per-
sze „összefogások” – az első vérig. Akkor a „mi” helyébe lép az „én”. 
Nem így van ez a Gárdonyi Géza Gimnázium 9. a osztályában. Hogy 
mitől lettek ők 37-en „a legösszetartóbb osztály”, arról az osztályfő-
nökükkel, Vadász Gergellyel beszélgettünk.
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velük, és lehetőleg mindenkinek megfe-
lelni. Ezt másoktól is elvárom, mert ez 
minden együttműködés alapja.

Előfordult a Gárdonyi gyerekei közt is 
„bullying”, vagyis egymás csúfolása, 
megalázása, nyilvános pellengérre 
állítása?

Nem tapasztaltam ilyet. Talán az is oka 
ennek, hogy az első pillanattól ügyelek a 
személyiségi jogok védelmére. Ezen kívül 
azért is tudatosabbak az átlagnál, mert 
az igazgató asszony alezredes férje be 
szokott jönni az iskolába előadást tartani 
arról, milyen veszélyek leselkednek a fiata-
lokra. A törvényi hátteret tehát ismerik, én 
pedig rengeteget sztorizok. Van miről me-
sélnem, mert nem az a perifériára szakadt, 
otthonülős ember voltam.

Az ócsai mentorálós rendszert nem 
próbálta itt bevezetni?

Javasoltam, hogy végzősként kellene a 
gólyákkal foglalkozni, hiszen tőlük már 
lesz mit tanulni. Van olyan szokás itt, hogy 
a kicsi elsősöket tanévkezdésnél a kilence-
dikesek vezetik be az osztályba. Az egyik 
srácunk akkora, mint egy T-Rex ülve a 
Jurassic Parkból, és láttam, ahogy a kezé-
be adott két kislányt úgy vezette, mintha 
attól félne, hogy eltörnek. Arra gondol-
tam, milyen kár, hogy legközelebb akkor 
fognak találkozni, mikor elballagnak, és 
tőlük kapják a tarisznyát. Miért ne lehetne 
addig is néha ránézni a kicsikre. Úgyhogy 
az iskolai karácsonyozásnak idén az is 
része volt, hogy elmentünk az elsősökhöz, 
csináltunk nekik boldog karácsonyos aján-
dékot, és énekeltünk nekik.

Ezt a korosztályt rávenni karácsonyi 
éneklésre…!? Nem kis dolog!

Én elmondom az ötleteimet, ők pedig azt 
mondjak: oké! Aztán persze ők is örültek, 
amikor látták, hogy a kis elsős úgy néz fel 
rájuk, mint az istenekre. Leesett az álluk, 

hogy milyen szépen énekeltek a nagyok, 
és milyen szépen fel voltak öltözve. Mert 
én azt is megkövetelem tőlük, hogy ilyen 
alkalmakra elegánsan jelenjenek meg. 
Mert az alkalomra rendesen fel kell öltöz-
ni, „mindig inkább túl, mint egyszer alul”. 
Mondjuk én sem így szoktam dolgozni, 
ahogy most itt ülök, hanem ingben-nyak-
kendőben. Hiszen ez munkahely, és az 
édesanyám azt tanította, hogy a peda-
gógus az egész személyiségével nevel. 
Egyszer odajött hozzám egy srác, hogy 
ráér-e a tanár úr valamelyik délután, mert 
elmennének páran vásárolni, és szeretné-
nek olyan inget venni, amilyen nekem is 
van. Máskor meg kikérik a véleményemet, 
hogyan kell csajozni. „Mert hogy a tanár 
úrnak van beszélőkéje.” És amikor nagy a 
sírás, a lányokkal is leülök beszélgetni ar-
ról, hogyan nem kéne pasizni. Elmesélem, 
hogy milyen kedves, jó és szép osztálytárs-
nőim voltak, akiket én soha nem láttam 
sírni, amikor véget ért a nagy szerelem. 
„Te nő vagy, értékeld magad!” – mondom 
nekik. 

Azért sírni szabad, nem?

Persze, de azért kell hogy legyen tartá-
suk. Van, akinek otthon nehezebb kicsit, 
és esetleg rám ír, hogy van-e a 7. órában 
dolgom. Kéthetente tartunk szeánszot, 
ahová eljön, akinek nyomja valami a szívét, 
és beszélgetünk. Sok nehézséget jelent, 
hogy a hamis énképek és a megfelelési 
kényszerek világában élnek. Látják a celeb-
lányt, akinek az egyetlen dolga az, hogy 
szép legyen és posztoljon, és hozzá hason-
lítják magukat. Akkor megbeszéljük, hogy 
te közlekedsz, eltöltesz itt 8 órát, segítesz 
otthon, csinálod a közösségi szolgálatot, 
tanulsz a következő napra… Te jobb vagy, 
csak még nem kapsz érte annyi pénzt. 

Hogyan viselik, amikor nekiesik a bálvá-
nyaiknak?

Jól. Elmondom, hogy aki szerinte világ-

megváltó zseni, annak mi a háttere és 
következménye, az szerintem egy idióta. 
Néha „csernusos” stílusba kell átmenni. 
Sokan követnek online játékosokat, tőlük 
meg szoktam kérdezni: „Te tényleg azzal 
szúrod el az idődet, hogy azt nézed, más 
hogyan játszik?!” Amikor az Adam San-
ders-filmekről sztoriznak, informálom őket 
arról, hogy amúgy ezek Arany Málna-díjas 
„alkotások”, ami épp ellentéte az Oscar-
nak, és ha szeretnének jó filmet nézni, 
akkor inkább Szirmai Gergőt kövessék.

Hogyan pályáztak a „legösszetartóbb 
osztály” címre?

Az ötletet én hoztam, de a pályázati mun-
kát ők írták. Kis csoportokban dolgoztak, 
aztán én kicsit összefésültem, amiket 
írtak. Benne vannak a kis szokásaik. Ők 
37-en egyek, így gondolkoznak magukról. 
Dolgozunk is rajta, hogy ez az egység meg-
maradjon. Minden hónapban az utolsó 
osztályfőnöki órán készül egy csoportkép, 
amit kinyomtatok és kitűzök az üzenő-
táblára. Jó lesz majd 12. végén emlék-
könyvben összegyűjteni ezeket. Az együtt 
reggelizést a pandémia idején kezdtük 
el, amikor folyton maszkot kellett viselni. 
Mondtam, hogy legalább néhány percünk 
legyen maszk nélkül, kulturáltan, beszélge-
tősen, egymás mosolyát látva együtt lenni. 
Amikor káromkodtak az osztálykirándulá-
son, mondtam nekik, hogy ha azt hallják, 
hogy egy társuk káromkodik, mondják 
neki: „kérlek, ne tedd ezt magaddal!”.  
Most, mikor a tanévzáró után lementünk 
a Velencei-tóhoz, hallottam, hogy ez mű-
ködik. Már vakáció van, de időnként kapok 
egy-egy snapchat üzenetet, hogy „na 
mizu, tanár úr?! Hogy telik a szünet?”

Olyan sokat kereshetne egy nyelvisko-
lában...

Hát igen, ennél akkor is többet keres-
nék, ha polcokat pakolnék egy bevá-
sárlóközpontban. Férfiként különösen 

nehéz megfelelni a családfővel szemben 
támasztott társadalmi elvárásoknak, de 
bízok benne, hogy egyszer majd lesz 
pozitív változás.

Most kapnak a pedagógusok évente 10-
10 százalék fizetésemelést három éven 
keresztül.

Hallottam én is az ígéretet. Még csak 
ígéret. Több, sokkal több kellene ahhoz, 
hogy a fiatalok számára vonzó legyen ez a 
pálya. Sokkal több kellene, hogy a pályán 
lévők ott is maradjanak. Sokkal több kel-
lene ahhoz, hogy pedagógusként valóban 
értelmiségi életet lehessen élni. Sokkal 
több kellene ahhoz, hogy a mi hivatásunk-
ra is érvényes legyen a „8 óra munka, 8 
óra pihenés, 8 óra szórakozás”.

Minek kellene történnie ahhoz, hogy 
elhagyja a pályát?

Már elhagytam egyszer, ugyanezek miatt. 
Párhuzamot vontam az én életem és azo-
ké között, akikkel együtt nőttem föl, akik 
8-ra járnak és 5-kor leteszik a lantot. Én 
pedig hajnalban kelek, hogy az iskolából 
hazavitt munkát is el tudjam végezni. Az 
pedig már művészet, hogyan próbálunk 
a minimális feltételek hiányában mégis 
dolgozni, hogy csak egy triviális példát 
mondjak: kinyomtatni egy feladatsort.

Mi hozta vissza?

A gyerekek. Volt egy álomcsoportom, 
akiket otthagytam, és visszajöttem őket 
meglátogatni, mert rám írtak, hogy sem-
mit sem tanulnak, az utánam jött kolléga-
nő már nincs, másik csoportba kerültek, és 
nem értik, mi történik velük. Továbbtanu-
lás előtt álltak, akkor voltak nyolcadikosok. 
Most tizedikesek, és az egész csoport elő-
rehozott érettségit tett. Miattuk megérte 
visszajönni, mert boldog perceket szerez-
tek nekem. Jó fejek, érdemes szárnyakat 
tenni rájuk, hogy repüljenek. 

Mihalicz Csilla
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A csata eseményeinek megértéséhez 
ismernünk kell a történelmi hátteret, 
előzményt: 1684 márciusában I. Lipót 
Habsburg uralkodó, III. Sobieski János 
lengyel király és Marcantonio Giustinian 
velencei dózse megállapodás kötött, 
hogy a saját területükön megtámadják az 
oszmánokat. Úgy gondolták, hogy Buda 
ostroma, illetve visszavétele után már 
könnyűszerrel ki lehet űzni a törököket az 
egész Hódoltság területéről.

Lotaringiai Károly 40 ezer katonából 
álló főserege május végén indult el, és 
nagyon lassan kezdte meg az előre nyo-
mulást Buda felé. Kara Mohamed pasa, a 
budai vár parancsnoka nem várta tétlenül 
a támadást: az erődítmény védőinek lét-
számát tízezer főre emeltette, és az erős-
séget felkészítette az ostromra. Újabb 
csapatot is vártak, Bekri Musztafa pasa 
vezetésével, ami további 15 ezer harcost 
jelentett volna a török védőknek.

Lotaringiai Károly csapatai 1684. július 
14-én megkezdték Buda visszavívását. A 
török katonák szerették volna felderíteni 
a keresztény csapatok helyzetét, ám a 
felderítő út nem úgy végződött, ahogy 
azt eltervezték: Lotaringiai Károly csapa-

tokat küldött ki, hogy megakadályozza a 
felderítést, és azt, hogy esetleg hátulról 
megtámadják ostromló seregét. A rövid 
ütközet során, ami a Gellért-hegy közelé-
ben zajlott, kétszáz török harcos vesztet-
te életét, és a túlélők kénytelenek voltak 
visszatérni Ercsi mellett levő táborukba. 
Másnap már az egész török haderő felke-
rekedett és előre nyomult. 

Összecsapás Hamzabégnél

Érd, akkori nevén Hamzabég – ahova a 
tervek értelmében a sereg vonult – két 
hadiút találkozásánál feküdt. Buda 1541-
es eleste után az oszmánok számára 
is megnőtt a jelentősége, mivel az itt 
épült palánkvár volt az utolsó állomás a 
Hódoltság központja előtt. Az Oszmán 
Birodalomból érkező követek itt készül-
tek fel az ünnepélyes bevonulásra, illetve 
távozóban idáig illette meg őket a díszes 
kíséret. 

Július 20-án az iszlám sereg az Ercsi 
melletti táborból megkezdte a felvonu-

lást a Hamza bég által építtetett palánk 
mellett elterülő sík mezőre. Megérke-
zésük után négyszáz vitézt kiküldtek, 
hogy derítse fel az ellenséges csapatok 
mozgását. „Kaja burunu” felé lovagol-
tak, mert innen jól átlátták a vidéket, és 
a Budát ostromlókat is szemmel tart-
hatták. (A magaslat Budafok területére 
esik, és a korban ideálisnak bizonyult 
megfigyelésekre, így központi jelentősé-
ge volt Buda ostromainál.) A keresztény 
csapatok azonban észrevették őket, 
és kisebb fegyveres konfliktusra is sor 
került, amelyből most a törökök kerültek 
ki győztesen, és nyolcvan fogollyal tértek 
vissza portyájukról. 

Ezalatt a keresztény főerők sikeresen 
ostromolták Budát, napokkal korábban 
már a Vízivárost is elfoglalták, de Lotarin-
giai Károlyt egyre inkább foglalkoztatta 
a Hamzabégnél állomásozó török sereg. 
Várható volt, hogy egy tapasztalt hadve-
zér hamarosan megpróbálja felszámolni 
az ellenséges hadat.

Július 22-én a korai órákban – még 
éjszakai sötétségben – Mehmed vezérpa-
sát előcsapatként „Kaja burunu”-ra küld-
ték katonáival, hogy kémleljék ki az el-

lenség csapatainak mozgását. Ő mintegy 
harminc katonáját parancsolta ki felderí-
tésre, akik még hajnal előtt jelentették: 
a „völgyből kutyaugatás és kocsizörgés 
hallható.” Ennek oka az volt, hogy a 
keresztény seregek gyalogos katonáikat 

ostromárkaikban hagyták, és a „…30.000 
embert meghaladó nemcse (német) és 
magyar lovassal a mohamedán sereg 
megtámadására indultak.” A török sereg 
vezetői tudták, hogy jelentős túlerővel 
állnak szemben, így cselhez folyamodtak. 
Előre hajtották a táborukban tartózkodó 
összes áruhordó tevét, azt remélve, hogy 
az ellenség lovai megrémülnek a szokat-
lan látványtól, és területük sem lesz a 
rohamhoz. Elgondolásuk azonban nem 
vált be, „…az ellenség sorai ketté nyíltak, 
a tevéket beengedték és összefogdos-
ták.” Ezt követően a keresztények ráro-
hantak az ellenségre, akiknek csak annyi 
idejük maradt, hogy egyszer elsütötték 
az ágyúkat, de újra töltésre nem maradt 
idő, a kézitusa megkezdődött. A küzde-
lem mintegy négy óráig tartott, majd a 
törökök megfutamodtak a csatatérről. A 

keresztény csapatok egy része Eszterhá-
zy János vezetésével a székesfehérvári 
országút mentén, egészen a Velencei-tóig 
kergette őket. Zsarnóczay erdélyi követ 
azonban az üldözés egy másik irányáról is 
beszámol: „…A magyar egy mérföldig Er-
cse nevű végvárig üzte és vágta az holott 
a herczeg is utánuk üzent, hogy térjenek 
vissza, mert bizony, ha az ellenség meg-
nyomja őket, egy németet sem küld a se-
gítségükre.” A törökök vesztesége nagy 
volt, több mint 3 ezer katona vesztette 
életét a harcok következtében. 

A sikeres ütközet megvívása után a 
hadjárat a célját nem érte el, hiszen Buda 
várát csak két esztendő múlva sikerült 
visszafoglalni. A Hamzabégnél megví-
vott ütközetnek ugyanakkor egy fontos 
következménye volt a győzelem mellett, 
amelyet az erdélyi követ így fogalmazott 
meg. „…az egész tisztek és a herczeg 
nagy dicséretet mondottak a magyarok 
felöl és meg is vallották publice, hogy 

csak nem hadakozhatnak magyar nélkül a 
török ellen.”

Föld alatti bizonyíték

Az eseményről három rézkarc, valamint 
– nyilvánvalóan az egyik metszet alapján 
– egy faliszőnyeg készült. Ezek, vala-
mint az írott források és a helytörténeti 
kutatások segítségével sikerült Sten-
cinger Norbertnek az egykori ütközet 
feltételezett helyszínét azonosítani a 
terepbejárások során: a küzdelem a mai 
Érd városközpont, a Duna és az érdligeti 
dombok által határolt területen zajlott 
le. „Mivel Lotaringiai Károly haditetteit 
meg kellett örökíteni, a sereggel min-
dig érkeztek olyanok, akik az ütközetet 
leírták vagy megrajzolták. Ez most is így 
történt. Nemcsak a leírások tanúskodnak 
az ütközetről - az ófalusi hegyek jelleg-
zetes vonulata látszik a rézkarcokon, így 
behatárolható a csata területe” - tette 
hozzá Stencinger Norbert. 

Hogy az ütközet mennyire érintette a te-
lepülésen élőket, arról nincs pontos adat, 
de valószínűsíthető, hogy bevonultak az 
erdőbe, illetve a mocsárba - annak idején 
ez a terület még erősen mocsaras volt -, 
és mentették a javaikat, hogy ne váljon a 
török sereg martalékává.  Elképzelhető, 
hogy egyszer még több forrás áll majd a 
kutatók rendelkezésére - a török levéltá-
rakban lehetnek még anyagok a hamza-
bégi ütközetről, de ezeket meg kellene 
találni, fel kellene dolgozni. A csatának 
ugyanakkor vannak tárgyi emlékei is: Taus-
er Péter ¬- aki 2018-ban felfedezte az érdi 
Duna-parton azokat az aranypénzeket, 
amelyek egy XVIII. század közepén elsüly-
lyed hajóról kerülhettek a folyóba – pár 
éve olvasta Stencinger Norbert tanulmá-
nyát az érdi ütközetről, és úgy gondolta, 
érdemes kutatni a helyszínen leletek után. 
„A vízműnél nyolc ólomgolyót találtam - 
ami ilyen kis helyszínen elég soknak számít 
–, ezüstpénzeket, cseréptöredékeket. 
Bemértem és rögzítettem a helyzetüket, 
fotóztam, bezacskóztam, majd a Ferenczy 
Múzeumnak továbbítottam” – mondta 
Péter, akitől megtudtuk azt is: több alka-
lommal is végzett kutatásokat. „A csata 
után az emberek általában minden értéket 
összeszedtek, csak az maradt meg, ami 
föld alá került. Ezért előfordul, hogy nagy 
területről viszonylag kevés lelet kerül elő, 
ez itt sem volt másként. Idővel felfüggesz-
tettem a kutatást. Tervezem a folytatást, 
de jelenleg vannak más projektjeim is” – 
mondta az amatőr kutató. 

Akár folytatja a munkát, akár nem, a 
feltárt leletek már így is nagyon fontosak: 
bizonyítják, hogy az érdi csata valóban 
azon a helyszínen zajlott, amit Stencinger 
Norbert a rézkarcok alapján kikövetkez-
tette.

Ádám Katalin

Egy elfeledett ütközet
1684. július 22-én vívták meg a mai Érd (korábban Hamzabég) te-
rületén azt az ütközetet, ami ugyan nem volt döntő jelentőségű, 
mégis erősen befolyásolta Buda visszafoglalásának esélyeit. A törté-
nelemkönyvekben ne keressük az érdi csatát, legfeljebb két sorban 
említik. Hogy egyáltalán bővebben tudunk róla, az dr. Stencinger 
Norbert történész, az Érdi Vörösmarty gimnázium tanárának érde-
me, aki felkutatta a korabeli visszaemlékezéseket, tudósításokat, 
és ezek – illetve fennmaradt rézkarcok – alapján beazonosította az 
ütközet helyszínét.   
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A nemrégiben lezajlott közös-
ségi gyűlésen merült fel a gon-
dolat, hogy a város történelmi 
nevezetességei iránt érdeklő-
dő lakosoknak Csőzik László 
polgármester szervezne túrát 
a település magját képező 
Érd- Ófaluban.

Az idegenvezetésre végül július 14-én 
délután került sor, melynek során a 
résztvevők elsétáltak a környék egyko-
ron legnépszerűbb fürdőhelyének szá-
mító, de manapság már évek óta zárva 
tartó Termál Hotelhez. (Egyébként 
felrebbent a hír, hogy a Termál akár 
újra kinyithat, erről szóló cikkünket 
lapunk 3. oldalán találja). Megnézték a 
római utat, majd talán a kirándulás le-
gizgalmasabb részeként, a város egyik 
rejtett kincsét, az évtizedekkel ezelőtt 
lebontott Szapáry kastély alatt húzódó 
pincerendszert is megismerhették.

A szervezőket a pozitív fogadtatás 
arra inspirálta, hogy akár rendszeresen 
is tarthatnának ilyen túrákat, hiszen 
sok olyan lakója van Érdnek, főként az 
utóbbi években betelepültek között, 
akik soha nem jártak ezeken a helye-
ken, de megvan bennük a nyitottság, 
hogy felfedezzék új lakóhelyüket.

Sz.G.

A város rejtett kincse

Valamennyi helyszín valameny-
nyi turnusa nagy létszámú volt, 
és a résztvevő táncosok is jól 
érezhették magukat a különbö-
ző szórakoztató programokon, 
hiszen a gyakorlás mellett a 
szabadidős tevékenységekre is 
jutott idő. Ennek köszönhető-
en a táborozók az ÉRD Aréna 
uszodájába is ellátogattak, majd 
a turnusok végén megmutat-
hatták a szülőknek, mit tanultak 
a héten.

„Nagyon örültek neki, hogy 
ilyen tartalmasan telik a nyár” – 
mondta Sárdi Anita, a Masters 
SE elnöke, kiemelve, a táborok-
ban próbálják egyensúlyban 
tartani a gyakorlásokat a színes 
programokkal, hiszen a táborok 
a koreográfiák csiszolására és új 
elemek gyakorlására is kiválóan 
alkalmasak, ugyanakkor a nyári 
időszak nem csak erről szól a 
gyermekeknek.

„Délelőttönként vetélkedő-

ket tartottunk, aztán egy óra 
táncfoglalkozás szerepelt a 
programban az olyan játékok 
mellett, mint a vízicsata, a 
csapatvetélkedők vagy a sport-
játékok” – ismertette a nyári 
táborok programját a Masters 
SE elnöke.

„Alapvetően az egyesület 

táncosai vettek részt a tábor-
ban, abszolút vegyesen, vannak 
kezdők, haladók és versenyzők, 
de voltak óvodások és általános 
iskolások is, illetve néhány telje-
sen új gyerkőc is csatlakozott” 
– jegyezte meg Sárdi Anita, 
hozzáfűzve azt is, hogy a nap-
közis táborok után, július végén 
Agárdon, több mint ötven részt-
vevővel újabb, immár ottalvós 
tábort is szerveznek, ahol már 
nagyobb hangsúly lesz az edzé-
seken, hiszen az edzőtáborban 
a várhatóan szeptember végén 
rajtoló őszi évadra készülnek a 
Masters SE táncosai.

Pecsuvácz Péter

Fejlesztés és szórakozás  
a Masters  
napközis táboraiban

A hazai strandbirkózó országos 
bajnokság első fordulóját +90 
kg-ban megnyerő Végh Richárd 
ezúttal a dél-európai országban 
bizonyított ugyanebben a sport-
ágban, változatlan súlycsoport-
ban. Az első körben francia ellen-
felét 3-1-re, majd görög riválisát 
3-0-ra verte. Ezután becsúszott 
egy 3-0-s fiaskó grúz sporttársá-
tól, de így is bejutott az elődöntő-
be. A legjobb négy között 3-0-ra 

gyűrte le román ellenfelét, a 
fináléban azonban újra összeke-
rült a korábban akadályt jelentő 
grúz Mamuka Kordzaiával, akit 
ezúttal sem sikerült legyőznie: 
3-0-ra kikapott Végh Richárd, és 
második helyen zárt.

A Beach Wrestling World Series 
szeptember 2-i, romániai for-
dulóján a tervek szerint szintén 
harcba száll az érdi birkózó.

Pecsuvácz Péter

Görög versenyen  
lett ezüstérmes  
Végh Richárd

Négy helyszínen hat turnusnak rendezett nyári nap-
közis tábort a Masters SE az elmúlt hetekben. Az érdi 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, a diósdi 
DNS Sportközpontban, a tárnoki II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában, valamint az Őrmezei Közösségi 
Házban is nagy volt a mozgolódás.

Újabb nemzetközi sikert ért el Végh Richárd, az Érdi 
Spartacus SC magyar válogatott birkózója. A Beach 
Wrestling World Series görögországi állomásán há-
rom győztes és két vesztes mérkőzéssel ezüstérmet 
szerzett az érdi sportoló. 
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Idénybeli ötödik győzelmét szerezte az Érdi 
Baseball és Softball Club felnőtt NB II-es együtte-
se. Már tizenkettedik mérkőzésén lépett pályára 
a másodosztályban az Érd Angels, amely ezúttal 
a Mecset utcai pályán vendégként fogadta a 
budapesti Hungarian Astros együttesét. A tabella 
hatodik helyén álló Astrosszal kifejezetten szoros 
mérkőzést vívtak az Angyalok, de végül nagy 
csatában 14–11-re nyertek, és őrzik harmadik 
helyüket a tabellán.

P.  P.

Az érdi Landi Gabriellával 
felálló magyar női strand-
kézilabda-válogatott 
megnyerte a prágai Eu-
rópa-bajnoki kvalifikációs 
tornát. A nemzeti csapat 
hibátlan mérleggel jutott 
ki a jövő évi kontinenstor-
nára.

A magyar együttes mind az öt 
csoportmérkőzését győzelemmel 
zárta a torna első szakaszában. 
Ezután az elődöntőben folytatták 
Landiék, ahol a horvátokat 2-0-ra 
verték. A fináléban a lengyelekkel 
néztek farkasszemet a mieink, 
majd az első félidő elvesztése 
után végül szétlövésben 2-1-re 
diadalmaskodtak.

„Nagyon örülök, hogy meg-
nyertük a kvalifikációs tornát. 
Fiatal kerettel mentünk Prágába, 
de mindannyian a 100 százalékra 
törekedtünk, és minden mecs-

csünkön a győzelem volt a cé-
lunk, ami meg is valósult, hiszen 
veretlenül szereztük meg az első 
helyet. Több kiélezett, szoros 
meccset játszottunk, amiket jó 
csapatjátékkal és fokozott kon-
centrációval sikerült végül meg-
nyernünk. Külön élmény volt, 

hogy az U16-os Eb-vel egy időben 
zajlott a torna, így szurkolhat-
tunk a magyaroknak, ahogy ők 
is nekünk” – nyilatkozta Landi 
Gabriella. Sikerének köszönhető-
en a magyar válogatott kijutott a 
2023. évi Európa-bajnokságra.

P. P.

A legutóbbi szezonban tizenket-
tedik helyen zárt gárda hamaro-
san az Érd Arénába is visszaköl-
tözik és megkezdődnek a közös 

edzések. Az előzetes tervek sze-
rint hat felkészülési mérkőzés vár 
Kopecz Barbaráékra a 2022/2023-
as bajnokság rajtjáig. P. P.

Újra edzésben  
az Érd kézilabdázói

Július 29. (péntek) 11:00 Alba Fehérvár KC – Érd (Mátraháza)
Augusztus 04. (csütörtök)  18:00 Érd – Komáromi VSE
Augusztus 05. (péntek) 11:00 Érd – MTK Budapest
Augusztus 10. (szerda) 16:00 Érd – Praktiker-Vác
Augusztus 17. (szerda) 15:30 Praktiker-Vác – Érd
Augusztus 25. (csütörtök)  16:00 Érd – Kispest NKK

A tervezett menetrend:
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Megkezdte a felkészülést az Érd élvonalbeli alaku-
lata a női kézilabda NB I következő szezonjára. A 
klub honlapján megjelent hír szerint egyelőre egyéni 
edzéstervvel hangolnak a játékosok.

Aranyérmes  
Landi Gabriella Prágában
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Ebedli Zoltán vezetőedző ala-
kulata a Tolna megyei Bölcske 
SE otthonában vendégeskedik 
a MOL Magyar Kupa 1. forduló-
jában. A továbbjutás sorsa egy 
mérkőzésen dől el. Az erdivse.hu 

oldalon megjelent információk 
szerint a tolnai csapatnak az a 
Miskovicz Bálint a vezetőedző-
je, aki 2013 előtt az Érdi VSE-t is 
irányította.

P.P.

Tolnában kezdenek  
a labdarúgók  
a Magyar Kupában
Augusztus 6-án kezd az Érdi VSE a labdarúgó Magyar 
Kupa 2022/2023-as idényében. Kertész Ferencék Tolna 
megyébe utaznak az első játéknapon.

Megint nyertek az Angyalok
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SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

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

A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játsza-
nak a számlálóbiztosok, az ő feladatuk: 
»  körzeteik bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszak-

ban le nem zárt címek felkeresése, adatfelvétel lebonyolítása, 
»  szükség esetén címpontosítás, esetleges új címek felvétele, a címjegyzék 

vezetése, meghiúsulások dokumentálása, 
»  a válaszmegtagadások, rendkívüli esetek jelentése, folyamatos kapcsolat-

tartás a felülvizsgálóval. 

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 személye-
ket.

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 kereske-
delmi ügynöki tevékenységet nem végez.

A kiválasztás során előnyt jelent:
»  felsőfokú végzettség,
»  korábbi részvétel a népszámlálásban, vagy más, KSH lakossági adatfelvé-

telben számlálóbiztosként.
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 Ügyfélszol-

gálatán (2030 Érd, Alsó u. 3.).
A jelentkezés során a „Jelentkezés számlálóbiztosnak 2022. évi népszámlá-
lás során” megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni, mely elérhető a www.
erd.hu honlapon és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfél-
szolgálatán.

Amennyiben kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a nép-
számlálással kapcsolatban, 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 Hivatal 

Humán-szolgáltatási Főosztály, Szociális és Egészségügyi Osztály

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Budai út 8. 

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

1. melléklet 9. pont szerinti Szociális és gyámügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

az önkormányzati szociális és gyermekjóléti hatósági ügyek intézése, 
a szociális ellátások iránti kérelmek ügyében az érdemi döntés előkészítése,

a helyi szociális rendelet szerinti jogosultságok vizsgálata,
a szociális és gyermekjóléti nyilvántartások vezetése,

a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésére bizottsági előterjesztés készítése,
a kérelmek ügyében meghozott hatósági döntésben foglaltak végrehajtása,

ügyfélfogadás a hivatali rend szerint

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 Hivatala Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudo-

mányi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, 
orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesí-
tés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális 
területen szerzett gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• önkormányzati kulturális feladatokkal kapcsolatos munka-
tapasztalat,

• közigazgatási szakvizsga
Elvárt kompetenciák: 

• Rendszerezett problémamegoldás, 
• Precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség, 
• Objektivitás, 
• Megfelelő 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
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszol-

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

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. 08. 08.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 07. 30.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 08. 07.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. 07. 18.
Érdi Újság

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. 07. 18.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

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

Kérjük, hogy szíveskedjen a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában, a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-47/2022. feltüntetni.



12 |  2 0 2 2 .  j ú l i u s  1 9 . K Ö Z É R D E K Ű

APRÓHIRDETÉS
ALBÉRLET
ÉRDEN EGYSZOBA ÖSSZKONFOR-
TOS LAKÁS egy vagy két fő részére 
kiadó. Tel.: 20 268 1019 (143/2022)

ÁLLÁS
ELADÓ MUNKATÁRSAT KERESÜNK 
COOP ÉLELMISZER ÜZLETÜNKBE. 
Várjuk jelentkezését lendületes, csalá-
dias csapatunkba. Tel.: 06/30 582 1280
 (161/2022)

LEA OTTHON CSALÁDGONDOZÓ ÉS 
SZAKGONDOZÓ munkatársat keres 
szakirányú végzettséggel. leaotthon@
gmail.com  (170/2022)

ÉRDI NAGYKERESKEDELMI RAKTÁ-
RUNKBA RAKTÁROS MUNKATÁR-
SAKAT KERESÜNK. Targoncavezetői 
engedély előnyt jelent. Jelentkezés: 
szaboi@megatherm.hu  (160/2022)

SZOLGÁLTATÁS
KLÍMATELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS, 

tisztítás rövid határidővel. Ne 
várjon, meleg az idén is lesz!  
Tel: 06-/30 688 8316 (137/2022)

EGÉSZÍTSE KI ANYAGI JÖVEDEL-
MÉT. Gábor Eszmeralda Eltartási vagy 
Életjáradéki szerződést kötne, igény 
esetén gondozását is vállalná.  
Telefon: 06/30 898 5720  (131/2022

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)

MINDEN AMI HÁZ! Teljeskörű munkát 
vállalok.  Legyen szó  terep rendezés-
ről,  kőműves,lakatos munkáról vagy 
akár burkolásról, festésről,  kartono-
zásról, térkövezésről, kertépítésről.. 
Gyors, precíz munka! Ingyenes felmé-
réssel! Hívjon bizalommal! Adamecz 
Gábor, 06-30/195-1351. (171/2022)

TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők 
javítása, cseréje, beázás elhárítás, 
bádogozás, Lindab tető, új tető csere-
pezése, kisebb javítások, SOS munkák: 
30/622-5805, 20/492-4619  (172/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-
KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 
kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-
val. Tel.: 06/30 797 1037 (33/2022)

EGYÉB
DOHÁNYZÁSLESZOKTATÁS TER-
MÉSZETGYÓGYÁSZ SEGÍTSÉGÉVEL. 
Telefon: 06 20 976 33 54, www.terme-
szetgyogyaszdiosd.hu (175/2022)

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 
vásárolok készpénzért kis és nagy 
hanglemzeket, műsoros kazettákat. 
Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      
 (31/2/2022)

GÁBOR ESZMERALDA, BECSÜS, mű-
gyűjtőnő, legmagasabb áron, vásárol 
festményeket, aranyakat, drágakövet, 
ezüst tárgyakat, bútorokat, órákat, 
üvegtárgyakat, kardokat, papír- és 
pénzérmét, Herendiket, kerámiákat, 
teljes hagyatékokat, gyűjteményeket 
stb. Üzlet Telefon: 06 30 400-36-45, 
zsolnay08@gmail.com (130/2022)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
02

2)
(4

/2
02

2)
(1

9/
20

22
)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343

(7
/2

02
2)

GAZDIKERESŐ

Ha örökbe fogadná a 
képen látható kutyusokat, 
vegye fel a kapcsolatot az 
alapítvány munkatársaival.
Telefon: 06/30 276 6071 
vagy 06/30 910 6987, 
E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. 
A többi gazdikeresőt pedig 
megtalálja a www.siriusala-
pitvany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítvány, 
Érd. Adószám: 18707379-
1-13, Bankszámlaszám:  
10403136-49534949-
49521015

Juci
6 év körüli, né-
metjuhász jelle-
gű ivartalanított 
szuka. Vidám, 
emberbarát 
kutyus, gazdija 
elvesztése miatt 
került a men-
helyre. Kertes 
házba költözne 
szívesen.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

(4
6/

20
22

)

Jázmin
4,5 év körüli, 
közepes testű, 
barátságos, 
érzékeny 
természetű 
kutyus, ivarta-
lanított szuka. 
Más kutyákkal 
általában jól 
kijön, nem 
izgága.

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 alkalma-
zása mellett. 

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

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, - okleveles szociális 

gazdasági szakember - okleveles 
egészségügyi szociális munkás 
- szociális munkás - okleveles 
szociálpolitikus - szociálpeda-
gógus - szociális menedzser - 
szociálpedagógus - gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai és addiktoló-
giai konzultáns - egyéb felsőfokú 
végzettség, 

• Magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, cselekvő-
képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

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

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

A 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 meg-
küldésével 

(2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban 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 maradéktalanul 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 

Jogi Főosztály, Jogi Osztály

JOGI ELŐADÓ
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 24.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság 2022. július 
5-i számában.

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

A hülyeség  
pszichológiája

Nem baj, ha valaki hülye, idióta, ostoba 
vagy szemétláda, amíg otthon, a négy fal 
között "csinálja". De mit tegyünk akkor, ha 
nem csak az utcára jön ki, hanem meg-
jelenik a hivatalban, a munkahelyünkön, 
sőt felbukkan az ismerőseink, barátaink 
között, ne adj' isten a családunkban is? 
Esetleg politikusként vagy szakértőként 
gátlástalanul beletolakszik az életünkbe 
a médián keresztül, vagy ránk talál az 
internetes platformokon? Természetesen 
próbálunk felkészülni belőle, hogy minél 
kevesebb fájdalmas meglepetést okozzon. 
Jelen könyvünk ennek a felkészülésnek az 
alapműve, tankönyve és szöveggyűjtemé-
nye egyszerre. Szerkesztője, Jean-François 
Marmion korunk hőseként kockázatos 
vállalkozásba fogott, amikor közel harminc 
harcostársával a hülyék, idióták, ostobák 
és szemétládák világának titkait igyekezett 
kifürkészni. Tették mindezt fáradságot nem 
kímélve, teljesen önzetlenül, az emberiség 
ragyogó jövője, egy normálisabb, okosabb 
és tisztességesebb élet reményében. A 
végeredmény, vagyis e könyv segítségével 
mi, a normális, okos és tisztességes olvasók 
valóban biztonságban érezhetjük magun-
kat. (De tényleg, komolyan!) 

forrás: Líra

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 25. 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 360. 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 26. 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 27. 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, Béres Ilona (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 28. 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 
19:15 Negyedik negyed, 
 Fodor János műsora, Béres Ilona (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, 

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

0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 29. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 156 R TÖRÖK MÁRIA Próféta Galéria
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Érdi Jazz Fesztivál 2021
 - DRESCH QUARTET
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese
  – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak  
19:15 Negyedik negyed, 
 Fodor János műsora, Béres Ilona (ism)

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

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

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

Július 24. 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, Béres Ilona (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, rendező: Surányi András
21:20 7 nap
21:55 Film – Kajakozásban nőttem 

fel... 
23:20 7 nap

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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KÖNYVAJÁNLÓ

TÁRSASJÁTÉKOT A KÖNYVTÁRBÓL

Új szolgáltatásról számolt be a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár, miszerint 2022. 
július 11-től az intézmény felnőtt könyv-
tári részlegéből már társasjátékokat is ki 
lehet kölcsönözni. Illetve akár helyben is 
használni.
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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 cso-

portok 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 asszisz-
tens 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 szolgálta-
tásokról, 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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