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7. OLDAL

Rongálás
Kérjük, figyeljenek az Érdi Újság-kí-
nálókra, ha rongálást látnak, emeljék 
fel a szavukat, mert a dobozokat az 
Önök pénzéből készítjük.

3. OLDAL

Gyilkos lufik
Bele sem gondolunk, nem elég, hogy 
az égből visszahullott kipukkadt lufik 
durván környezetszennyezőek, az 
állatokra is veszélyt jelentenek. 

3. OLDAL

Érdi baba
Ritka dolog, hogy a város polgármes-
terétől veheti át egy édesapa a lánya 
születési anyakönyvi kivonatát, aki a 
mentőautóban született meg.

Fácán köz és Topoly utca
Ötvenhárom, térköves parkolóhely kialakítását fe-
jezték be a napokban a Batthyány iskola, a birkózó-
csarnok és a Fácán óvoda környékén. A Topoly és a 
Tállya utcák száz-százméteres szakasza is megújult.

CIKKÜNK A 2. OLDALON

Mit szerettem Érdben?
Átláthatatlan, valószínűtlen méretű, titokzatos – 
ilyennek látta a gyermekkori Érdet Kemény István, 
aki először nyilatkozott lapunknak. A József Attila-
díjas költő nyolc évig élt itt: megtapasztalta, milyen 
„csak érdinek lenni” Budapest bűvös vonzásában. 

INTERJÚNK A 8–9. OLDALON

Esőtánc
Érd a meteorológiai adatok alapján a szárazabb 
vidékek közé tartozik. A víznek itt alapvetően nem 
elvezetni való problémának kellene lennie, hanem 
éltető elemnek. Hasznosítási lehetőségeivel azon-
ban mintha nem élnénk eléggé.

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON

Az erdő nem tűzifa

Minden gondolkodó ember felismerte már, hogy a fák 
jelentősége óriási a klímaválság hatásainak enyhítésé-
re. Magyarország kormánya talán az egyedüli a világon, 
amely nem a faültetést ösztönzi, hanem kormányrendelet-
tel propagálja a fakivágást.  CIKKÜNK A 6. OLDALON

A
 K

ÉP
 IL

LU
SZ

TR
Á

C
IÓ

Hirdessen a megújult Érdi Újságban  
és az Érd Médiacentrum többi felüle tén: 
az ÉrdFM 101.3-on és az Érd TV-ben, 
valamint a ÉrdMost-on!
Hirdetésfelvétel: Érd Médiacentrum. 2030 Érd, Diósdi út 
14. (Bejárat a Mária utca felől.) Személyesen: hétfőn 9–13 
óráig, vagy munkaidőben telefonon: +36/23 330 156 vagy 
+36/20 911 6813 (Rátky Zsuzsa) • e-mail: hirdetes@
erdmediacentrum.hu
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A Fácán közben mindig is nagy 
volt a forgalom; az óvodába, 
iskolába, a torna-, illetve a 
birkózócsarnokba érkezők ezt 
az utcát használták nemcsak 
áthaladásra, hanem parkolásra 
is, és reggel 8, valamint délután 
4 óra körül kaotikus helyzetek 
alakultak ki az intézmények 
környékén (nem beszélve a 
sportversenyekről, amikor még 
a környező utcák is megteltek 
a parkoló autókkal). A forgalmi 

rend megváltoztatása mellett 
nagy szükség volt a parkolók 
megépítésére.

Most ez is megvalósult: egy 
komplex beruházás keretében 
az elmúlt időszakban ötvenhá-
rom térköves parkolót alakítot-
tak ki, zöldfelületekkel, olyan 
fákat ültettek, amelyek egy-két 
éven belül már árnyékot adnak. 
Új, széles járdát építettek, és lét-
rehoztak egy új autóbuszöblöt 
is – adta hírül közösségi oldalán 

Csőzik László polgármester, 
hangsúlyozva:

„Az általános iskola teljes körű 
átépítésének, modernizálásá-
nak, a csarnok, az új gimnázium 
megépítését magába foglaló 
projektnek nem volt része a 
parkolók kiépítése. Az előző 
városvezetés ugyanis nem tette 
bele a csomagba a parkolók 
kialakítását, ami több szempont-
ból is érthetetlen. Hogy lehet így 
iskolát tervezni a 21. században?! 
Ráadásul parkolók nélkül nem 
is kaphatna használatbavételi 
engedélyt a gimnázium. Az 
új városvezetés korrigált: mi 
állapodtunk meg a kivitelezővel, 
módosítottunk szerződést, és 
vettük be a projektbe a parkoló-
építést.”

A munkálatok a Modern 

Városok Program büdzséjéből 
valósultak meg, a teljes terep-
rendezés, kialakítás 65 millió 
forintba került.

Fontos megjegyezni, hogy a 
Fácán köz egyirányú közleke-
dése a munkálatok befejezése 
után is megmarad, a parkolókat 
is ennek függvényében alakítot-
ták ki (egy részük párhuzamos, 
más részük 45 fokot zár be az 
úttesttel).

A közeljövőben szeretnék foly-
tatni a Fácán köz fejlesztését: az 
utca túloldalán újabb parkolókat 
alakítanak ki – itt már most is 
lehet parkolni, átmeneti jelleggel 
felfestettek 32 helyet. A vég-
leges kiépítés előtt kicserélik a 
földben lévő nagynyomású, öreg 
ivóvízvezetéket, kialakítják az 
utca teljes csapadékvíz-elvezető 

rendszerét, végül új burkolatot 
kap majd a Fácán köz a tervek 
szerint.

A napokban elkészült a Topoly 
és a Tállya utcák száz-százméte-
res szakasza is. Az ÉKFI az úttest 
burkolatát (szegélykövekkel), 
a járdát és a parkolóhelyeket 
alakította ki, illetve korlátokat 
helyezett el az út menti árkok 
mellett. Ezzel kényelmesebbé 
vált az idősotthon lakóinak moz-
gása a szociális intézmény két 
oldalán – tájékoztatott Tetlák 
Örs alpolgármester a közösségi 
oldalán. Hozzátette: egyetlen 
árokfedés van még hátra, hogy 
az intézmény kukáit kényelme-
sen lehessen az utcára húzni, 
illetve készül még egy gyalogos 
kapu is a Tállya utcai bejáratnál.

erdmost.hu
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Megújult a Fácán köz és a Topoly utca

Érd legújabb óvodája 850 millió 
forintos forrásból, a Magyaror-
szági Református Egyház Orszá-
gos Óvoda Programjának kereté-
ben épült fel, az önkormányzat 
által 2019-ben biztosított telken. 
Fenntartója az Érdligeti Refor-
mátus Egyházközség.

Az épület májusban elkészült, 
az egyházközség júniusban vette 
át. A pályázat terhére beszerez-
ték a bútorokat is. Mint Literáty 

Zoltán református lelkész – aki 
augusztus második hetében 
körbevezetett minket az épület-
ben, illetve a kerten – elmond-
ta: választaniuk kellett, hogy 
jó vagy gyengébb minőségű 
bútorokat vásárolnak, és akkor 
jut forrás a játékokra is. „Mi az 
első megoldás mellett döntöt-
tünk. Felhívással éltünk az érdi 
családok felé, és ők rengeteg 
játékot, könyvet adományoztak, 

így mind a hat csoportszobát fel 
tudtuk szerelni” – tette hozzá a 
lelkipásztor.

Az óvoda 150 férőhelyes; 
szeptemberben egy nagy-, egy 
középső és három kiscsoport, 
valamint egy minicsoport indul-
hat. A helyek beteltek, sőt 48-cal 
több gyerek jelentkezett, mint 
ahányat fel tudtak venni. A gye-
rekekkel tíz óvodapedagógus 
és négy pedagógiai asszisztens 
foglalkozik majd, közülük ketten 
az óvoda szolgálati lakásaiba 
költöznek.

Az ovi működtetése állami nor-
matívából történik, csakúgy, mint 
az önkormányzati intézmények 
esetében, tehát ez nem magán-
óvoda. Pedagógiai programja 

lelkiségében különbözik az ön-
kormányzati óvodákétól, hiszen 
a keresztyén értékrend, illetve 
a bibliaismeret is hangsúlyt kap. 
A gyerekek tízóraiját, ebédjét és 
uzsonnáját sem az önkormány-
zattal szerződött szolgáltató, 
hanem a Reformator Culina Kft. 
szállítja majd, Literáty Zoltán 
tapasztalatai szerint igen jó minő-
ségű szolgáltatást nyújtanak.

Ottjártunkkor az óvoda be-
rendezve, kitakarítva várta már 
a gyermekeket, egy-két apróbb 
munka volt a csak hátra. A tor-
naszobában álltak a bordásfalak, 
padok, a csoportszobákban már 
a polcokon üldögéltek a játékok. 
A kerti játszóeszközök is helyük-
re kerültek, kizöldült a fű is – a 

tereprendezésben, füvesítésben 
sok szülő is részt vett. „Sajnos, a 
szárazság miatt nem úgy sikerült 
a füvesítés, mint terveztük. Ha 
csapadékosabbra válik az idő, 
szeretnénk szakaszosan újra te-
lepíteni a gyepet” – tette hozzá 
Literáty Zoltán. 

Most, augusztus első harma-
dában már csak az intézmény 
előtt futó járdát kell kialakítani 
– ez a munka is megkezdődött 
már, az önkormányzat finanszí-
rozásában.

Aki szeretné látni az új óvodát, 
azt augusztus 28-án, vasárnap 
délután 17 órakor hálaadó 
istentiszteletre várják az ovi 
kertjében.

Ádám Katalin

Visszaszámlálás
Pár hét, és megnyitja kapuit a gyerekek előtt az 
Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvoda, ahol hat cso-
portban 150 gyermeket nevelnek majd. Az ünnepé-
lyes átadást augusztus 28-án tartják.

Ötvenhárom, térköves parkolóhely kialakítását 
fejezték be a napokban a Batthyány iskola, a bir-
kózócsarnok és a Fácán óvoda környékén, zöld-
felületet alakítottak ki, új, széles járdát építettek, 
és kialakítottak egy autóbuszöblöt is. A napokban 
elkészült a Topoly és a Tállya utcák száz-százméte-
res szakasza is.
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1.  A fiúk hatalmas lendülettel jöttek le az 
Érd felsői megálló lépcsőjén. Kezükben 
egy-egy doboz sör. Kicsattanó jókedvvel, 
kettesével szedték a fokokat, aztán 
amikor leértek, tanácskozni kezdtek. 
Nem hallottam őket, csak távolról láttam 
a jelenetet. Aztán megindultak, futva, 
egymás után. A Borgödör előtt az elöl 
futó hirtelen felugrott, és bal lábával 
telibe találta az újságos dobozt. A doboz 
nagyot nyekkent, de nem dőlt el. Az 
acéltalp kitartott. A kegyelemdöfést 
(rúgást) a hátul futó srác vitte be. A kék 
doboz félig eldőlt, a lecsavarozott 
acéllábak felágaskodtak. A szerkezet egy 
kicsit remegett még, aztán úgy maradt.  A 
két fiú jókedvűen továbbszaladt, a sör 
ki-kilötykölődött a koszos díszkőre. 2.  Két, valaha talán szebb napokat látott 

férfi és egy nő ücsörgött az Európa 
sétányon. Még csak délelőtt volt, de úgy 
tűnt, mindannyian megitták már azt a 
mennyiséget, amivel talán elviselhetőbb 
lesz a nap is. A két férfi hangosan 
vitatkozott valamin. Messze álltam, nem 
értettem, de valami tulajdoni vita lehe-
tett, mert az jól kivehető volt, hogy „sose 
nyúljál máskor ahhoz, ami nem a tiéd, 
érted?!”. A nő kissé imbolyogva próbálta 
nyugtatni őket, hol az egyik vállát fogta 
meg, hol a másikét. Egészen addig, amíg 
az egyik férfi hátraütött. A nő megtánto-
rodott, nekiesett az út szélén felállított 
újságos ládának. A férfi rákiabált: „mit 
csinálsz, te szerencsétlen?”. A nő meg-
próbált felállni, a férfi odament, és egy 
hatalmasat rúgott… az újságos láda 
acéllábába.  A szerkezet egy kicsit 
remegett még, aztán úgy maradt. A férfi 
meglepődve nézett a nőre. 

Kedves érdiek! Nemrég tizenegy kék 
acéldobozt állítottunk fel a városban, 
hogy Önök könnyebben jussanak hozzá 
az Érdi Újsághoz. Három hónap alatt négy 
ládát tettek tönkre, valószínűleg szintén 
érdiek. Kérjük, figyeljenek a kínálókra, ha 
rongálást látnak, emeljék fel a szavukat, 
mert ezeket a dobozokat éppúgy az 
Önök pénzéből is készítjük, mint magát a 
lapot. Köszönjük. 

Az Érdi Újság szerkesztősége
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Két szomorú  
történet Érdről 

Mentőautóban született 
az érdi baba
Ritka dolog, hogy a város 
polgármesterétől veheti át 
egy édesapa a lánya születési 
anyakönyvi kivonatát – igaz, az 
sem túl gyakori, hogy a pici egy 
mentőautóban szülessen meg, 
úton a kórházba.

Általában négy-öt csecsemő születik 
évente városunkban, úgy értve, hogy 
nem valamelyik fővárosi vagy környékbeli 
kórházban, hanem otthon, esetleg köz-
területen. A Covid alatti időszakban meg-
növekedett az otthon született babák 
száma, ami a múlt esztendőben elérte a 
tízet. Idén pedig a harmadik csecsemő 
született Érden – tudtuk meg Csőzik 
László polgármestertől, aki személyesen 
gratulált, illetve adta át a pici születési 
anyakönyvi kivonatát az édesapának. 

Hanga szülei nem otthonszülést ter-
veztek: reggel tízre mentek volna a Szent 
Imre kórházba, de a szülés már hajnalban 
megindult. Hívták a mentőket, ők vitték 
volna kórházba az anyukát, ám a pici már 
az autóban megszületett. 

„Mikor a mentősöktől elköszöntem, 

megbeszéltük, hogy a kórházban talál-
kozunk. Meglepetésemre előbb értem a 
Szent Imrébe, mint a mentő. A szülésze-
ten is csodálkoztak, mint mondták, ilyen 
nem szokott előfordulni. Innentől vár-
ható volt, hogy már ketten lesznek, mire 
megérkeznek” – idézte fel a történteket 
az édesapa, aki elmondta azt is, hogy 
anyuka és a baba már itthon vannak, 
egészségesek mindketten. Mivel a pici 
nem a kórházban született, az apukának 
fogalma sem volt a papírmunkák ügyinté-
zéséről, de az önkormányzattól, illetve az 
anyakönyvvezetőtől minden segítséget 
megkapott.

Á. K.

Augusztus 20-án örökbefogadó napot 
tart a Sirius, színes programokkal. Az 
utóbbi egy évben jelentősen vissza-
esett az érdeklődés a mentett kutyák 
iránt.

inden állatbarátot, állatszerető családot 
és örökbe fogadni vágyót szeretettel 
várnak az Érd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata és a Sirius Állat- és Természetvédelmi 
Alapítvány által működtetett állatmenedékben.

Hálával fogadnak védenceik részére hozott ado-
mányokat, különösen szárazeledelnek és fertőtle-
nítőszereknek örülnének – derül ki az alapítvány 
közösségi oldalán közzétett meghívóból.

A Sirius munkatársai különféle programokkal 
is készülnek: ismerkedő sétát tartanak, azaz 
bemutatják a náluk lakó kutyákat, önkénteseik 
vezetésével. Tartanak emellett kisgazdiképző- és 
ügyességi bemutatót is. Az érdeklődők egy rövid, 
vidám előadás keretében megtudhatják, mi kell a 
kutyatartáshoz, bemutatják a különféle használati 

eszközöket (póráz, hám, nyakörv, kutyaház). Szó 
esik majd a kutyusról való gondoskodás alapjairól, 
a felelős állattartás fontosságáról is.

Lesz Ki-Mit-Tud a kutyusokról? teszt is, apró nye-
reményekkel, és lehet támogatói pólót is vásárol-
ni. Sátrat is állítanak, így az érdeklődőknek nem a 
tűző napon kell állniuk.

Mint Böjtös Andreától, a Sirius elnökétől meg-
tudtuk, ezzel a rendezvénnyel is szeretnék nép-
szerűsíteni a kutyák örökbefogadását. Az elmúlt 
egy évben ugyanis jelentősen megcsappant az 
örökbefogadási kedv, összefüggésben a gazdasági 
helyzettel – mindenki meggondolja a kutyatartást, 
ami egyébként felelős viselkedésre vall, hiszen a 
kutyáról gondoskodni kell, az etetésétől az állator-
vosi költségig.

„Régebben egy-egy ilyen rendezvényünk után 
nőtt az érdeklődés, de most nem mernék ilyet 
kijelenteni, mert a mai viszonyok mellett valóban 
meg kell fontolni, ki vesz magához kutyát” – tette 
hozzá Andi.

Az érdeklődőket délelőtt tíztől délután három 
óráig várják a Sirius telephelyén.

erdmost.hu

Fogadj örökbe!
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Harminchat nappali tagozatos osztályt 
indít szeptemberben az Érdi SZC Kós 
Károly Technikum – ez kettővel több, 
mint az előző tanévben. A beiratkozott 
nyolcadikosokkal együtt 835 gyerek kezdi 
meg hamarosan az új tanévet, októbertől 
pedig tovább emelkedik a tanulók száma, 
hiszen elindul a felnőttképzés is – mondta 
el az Érd FM 101.3 műsorában Tériné Pataki 
Magdolna igazgatóhelyettes.
„Tizenöt szakmát oktatunk, négyet tech-
nikumi szinten. Ezek közül legkedveltebb 
a közszolgálati ügyintéző, itt a legnagyobb 
a jelentkezés. Ezért e területen indítunk 

okleveles technikusképzést is, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem támogatásával” 
– tette hozzá az igazgatóhelyettes, aki el-
mondta azt is: a szakképzésben az általuk 
oktatott tizenegy szakmából a turizmus-
vendéglátás területen kívül a villanysze-
relő a legnépszerűbb. Kevésbé vonzza 
a leendő kilencedikeseket a gépészet, 
valószínűleg azért, mert nem tudják, mi is 
egy CNC-s gépi forgácsoló feladata, vagy 
épp túl nehéznek tartják.

A munkaerőpiacon egyébként a villany-
szerelők, valamint a vendéglátóiparban 
végzettek a legkeresettebbek, a többi 
szakmában általános kereslet mutatkozik. 
A festő-mázoló-tapétázó szakma felfutás-

ban van, de a villanyszerelőket még nem 
éri el. „Óraadókkal együtt 75 pedagógus 
tanít az intézményben, van pár betöltetlen 
státuszunk is” – mondta még el Magdolna.

Ami a következő tanévet illeti, szeret-
nék megtartani hagyományos rendez-
vényeiket, indulni kívánnak a szakmai 
versenyeken, és a városi programokra is 
szeretnének ellátogatni akár résztvevő-
ként, akár egyes projektek segítőjeként, 
hiszen tanulóik pincérként, szakácsként, 
cukrászként (vagy akár felső-mázolóként, 
villanyszerelőként) így gyakorolhatják az 
eddig megszerzett tudásukat.

Az új tanévet várhatóan még a konté-
nerekben és a főépületben kezdik el, de 
nem kizárt, hogy rövid időn belül birtok-
ba vehetik az újonnan épített hátsó B 
épületet, és akkor átköltözhetnek ide a 
konténertantermekből: „Ez nagyon nagy 
feladat, ugyanakkor már várjuk, hogy 
elérjünk idáig. Ha át is tudunk költözni, 
a régi bútorokkal indulunk, és nagyon 
reméljük, hogy az év végéig megérkeznek 
az újak is. Az önkormányzat és a vállalkozó 
nagyon készséges, szoros az együttműkö-
dés a három fél között annak érdekében, 
hogy minél hamarabb egy szép iskolában 
tudjunk tanítani.”

Á. K.
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Költözésre  
felkészülve
Harminchat osztály, tizenöt szakma, több mint nyolcszáz gyerek – így 
indítja a következő tanévet pár hét múlva a Kós Károly Technikum. 
A tanévet várhatóan még a konténerekben és a főépületben kezdik 
el, de nem kizárt, hogy rövid időn belül birtokba vehetik az újonnan 
épített B épületet.

A Határtalanul Program kereté-
ben tölthetett négy napot Erdély-
ben az Érdligeti Általános Iskola 
hatvanhat diákja és hat peda-
gógusa. Az intézmény 4,3 millió 
forintot nyert el a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. pályázatán. 

A kirándulást még tavalyra tervezték, de 
a Covid miatt kénytelenek voltak eltolni, 
így idén, gyorsított ütemben szervezték 
meg az elmaradt programot.

„A cél az volt, hogy tanulóink ismer-
jék meg a határon túli magyarok életét, 
történelmét, kultúráját, azt, hogy hogyan 
tudtak fennmaradni a legsötétebb 
időkben is, hogyan tudták megtartani 
magyarságukat” – tudtuk meg Hajdu 
Hajnaltól, a pályázat koordinátorától, aki 
hangsúlyozta azt is: a résztvevő diákok 
magyarságtudata megváltozott az utazás 
során. „Eddig Erdélyt Románia részeként 
román területnek hitték nagyrészt. Habár 
felkészítettük őket, meglepődtek, hogy 
magyarul beszélnek az emberek. Törté-
nelmi ismereteik rendben voltak, de hely-
ben látni, tapasztalni a tanórán tanultak 
helyszíneit, lebilincselő volt számukra” 
– jegyezte meg.

A négy nap alatt eljutottak Kolozsvárra,  
Korondra, Parajdra, majd Farkaslakára 
– külön öröm, hogy pont Tamási Áron 
születésének 125. évében –, megismer-
hették a szovátai Medve-tavat, illetve 
a sókarszt tulajdonságait. Ellátogattak 

Székelyudvarhelyre, illetve Csíksomlyóra 
és Gyergyószentmiklósra is, és a Gyilkos-
tavat is láthatták a gyerekek.  Voltak Fe-
héregyházán Petőfi kútjánál és Segesvár 
belvárosában. Mégis, az egyik legmegle-
pőbb élmény a diákok számára az erdélyi 
vendégszeretet volt.

„Székelyszentléleken laktunk. Csalá-
doknál szállásoltak el minket, és minden-
nap újabb és újabb élményeket meséltek 
a gyerekek a vendéglátók kedvességéről” 
– tette hozzá a pedagógus.

Az élménybeszámolók és a fotók alap-
ján egyébként a szülők is kedvet kaptak 
ahhoz, hogy ellátogassanak Erdélybe. A 
többi osztályról nem is beszélve – szá-
mukra egy kiállítást rendeztek az utazás-
ról az iskola aulájában, amit a szülők is 
megtekinthettek.

erdmost.hu

Határtalanul  
Erdélyben

Lukin László AMI pótfelvételi meghallgatások 2022
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zen a nyáron jellemzően 
nem a túl sok víz okozott 
gondot, hanem az, hogy 

120 éve nem volt ilyen aszály. 
Még a városi ember is tikkadtan 
várta a megváltó égi záport, hát 
még a kertvárosi, aki, ha zöldet 
akart maga körül látni, reggelen-
te ivóvízzel locsolta a növénye-
ket. No meg a medencéjét, az 
autóját és a műfüvét is, számos 
helyen lett is belőle rég nem 
látott vízhiány.

Érden 1974–2002 között a leg-
több csapadék júniusban hullott. 
A legcsapadékosabb év 1999 
volt. Az egy alkalommal legna-
gyobb mennyiségben lehullott 
csapadék rekordját pedig a 2021. 
július 19-i 67 mm állította föl, 
mindössze 5 óra alatt. 

Az elmúlt évtizedek tapasz-
talatai azt mutatják, hogy még 
csak nem is kell ahhoz felhő-
szakadás, hogy az utcákon 
hömpölyögjön a víz, és elárassza 
a pincéket. A város területén 
egyesül több patak, sok a föld-
alatti vízfolyás, és a Dunához 
közeli területek agyagos talaja 
csak lassan szívja be a felgyülem-
lő vizet.

A víz maradjon a telken!

Mi csökkenthetné a károkat 
aszály és özönvíz esetén egya-
ránt? A vízgazdálkodás. Mivel 
a települések sokáig inkább a 
víz elvezetésében, mintsem 
a hasznosításában gondol-
kodtak, ez szemléletváltozást 
igényelne. Nemcsak az önkor-
mányzatok, hanem a lakosság 
részéről is, számos ok miatt. 
Például azért, mert az összes 
keletkező csapadékvizet nem 
lehet bevezetni a folyókba, a 
csapadékvíz kezelésével a lakos-
ságnak is dolga lenne. Az OTÉK 
(Országos Településrendezési 
és Építési Követelmények) úgy 
rendelkezik, hogy az épületek-
ről lecsorgó csapadékvizet az 
ingatlan területén kell kezelni, 
sem a szennyvízcsatornába, sem 
az csapadékvíz-elvezetőbe nem 
lehet belevezetni.

Lássuk, mi a helyzet e téren 
Érden! A figyelmes sétáló láthat-
ja, hogy agglomerációs kertvá-
rosunkban a porták többségén 
nem gyűjtik az esővizet. Ha 
egyáltalán volna is mit locsolni 

– zöldséges- és virágoskertet –, 
úgy vélik, arra való a slag és az 
ivóvíz. Az újonnan épülő házak 
udvarát térkövezik, foltokban 
gyepesítik/műfüvezik, az eresz-
csatornákon lefolyó vizet pedig 
kivezetik az utcára (rosszabb 
esetben a szomszéd telkére). 
Nem csoda, hogy komolyabb 
esőzések idején a víz a közterü-
letre ömlik, vagy a szomszéd ud-
varára, az pedig már egyenesen 
Darwin-díjat érdemel, aki saját 
magát áztatja el. Panasz esetén 
az önkormányzat munkatársai 
azt szokták javasolni, hogy a 
lakók egyezzenek meg, hogyan 
lehet közös szikkasztórendsze-
reket, vagy a kerítés vonalában 
övárkot kialakítani. 

Mivel az utcai vízelvezetőknek, 
csatornáknak – már ahol vannak 
– a kapacitásuknál jóval nagyobb 
mennyiséggel kell megbirkózni, 
a vízművek szennyvízkezelési 
költségei is megnövekednek. 
Az érdi hatályos helyi építésügyi 
szabályozás kifejezetten mo-
dernnek tekinthető, amennyiben 
a telken belüli csapadéktárolást, 
illetve szikkasztást részesíti 
előnyben az esővíz elvezetésé-
vel szemben. Még a ciszterna 
méretét is meghatározza: 

„A csapadékvizet a tetőfelület 
vízszintes vetületének és a vízzá-
ró burkolatok összes felületének 
minden megkezdett 25 m2-re 
után legalább 1 m3 űrtartalmú, 
zárt, földfelszín alatti tárolóban 
– ciszternában – kell összegyűj-
teni.” 

Az már nehezebb, hogy ezek-
nek a rendelkezéseknek érvényt 
is szerezzen az önkormányzat, 
hiszen építéshatósági jogkörei 
nincsenek. Az ingatlan területén 
történő szikkasztás pedig nálunk 
szinte ismeretlen fogalom, erre 
szolgáló megoldásokról – pél-
dául esőkertekről – kevesen 
hallottak.

Az önkormányzat tájékozta-
tása szerint rendszerint azok a 
lakosok tesznek a csapadékvíz-
zel kapcsolatban panaszt, akik 
nemrég költöztek Érdre, előtte 
többnyire Budapesten éltek, 
ahol zárt csapadék- és szenny-
víz-elvezetési rendszer működik. 
Ilyenkor a városüzemeltetési 
főosztály munkatársai készsége-
sen bemutatják a kertvárosokra 
jellemző vízelvezetési, -kezelési 

és -tárolási módszereket, előírá-
sokat, amiket házuk építtetője 
vagy betartott, vagy nem.

Ha mégis kijut az utcára

Az utcákon előálló vis maior 
elöntések egyik oka az, hogy 
annak idején a város dombor-
zati viszonyaira fittyet hányva 
kezdték felparcellázni, majd 
beépíteni városunkat, anélkül, 
hogy a vízelvezetést szakszerűen 
megoldották volna. Az utcák 
burkolatait (ha van nekik ilyen) 
így sok helyen teljesen elmosta a 
lezúduló víz. Másutt keresztbe-
kasul, a gravitációnak, nem pedig 
a város utcahálózati logikájá-
nak engedelmeskedve ömlik a 
víz, amerre a Duna és befolyói 
hívogatják, és útközben itt-ott 
befolydogál, meg-megáll. Az ÉKFI 
biztosít homokzsákokat a víz 
elleni védekezéshez, és rendsze-
resen karbantartja a közterületen 
lévő csöveket, átereszeket. Idén 
például a Porcsinrózsa utcában 
ezeket négyszer is átmosták, 
hogy biztosítsák az esővíz elveze-
tését a vasúti töltés tövében. 

Bizonyos mértékig föltartóz-
tathatnák az áradatot az útszéli 

szikkasztóárkok – már ahol van-
nak –, ha a lakók ezeket tisztán 
tartanák. Sok árok illegálisan 
feltöltött helyét parkoló autók 
foglalták el, holott a 23/2005. 
önkormányzati rendelet egy-
értelműen tiltja a csapadék-
víz-elvezetők betömését, a víz 
elfolyásának akadályozását: 

„nyílt árok feltöltése vagy lefe-
dése kizárólag a helyi építésügyi 
hatóság engedélyével, az általa 
meghatározott módon lehetsé-
ges”. Járműbehajtók áteresze-
inek építése és tisztán tartása 
pedig az ingatlan gazdájának 
kötelessége. Az önkormányzat 
tájékoztatása szerint még olyan 
is megtörtént, hogy a lakó, aki 
nem tett eleget a felszólításnak, 
hogy állítsa helyre a szikkasz-
tóárok eredeti állapotát, végül 
rendőröket hívott, amikor az 
önkormányzat munkagépei 
felvonultak.

De miért nincs mindenütt 
utcai vízelvezető rendszer? – 
panaszolja sok érdi lakos. Nos, 
a megszokott rövid, ám velős 
válasz – „nincs rá pénz” – csak 
részben igaz. Ugyanis volt rá 
pénz. A Modern Városok Prog-
ramja keretében több mint 9 
milliárd forintból épült meg a 
papi földek záportározója – más 
néven az érdi Városliget –, mint 
„árvízcsúcs csökkentő létesít-
mény”, valamint futotta belőle a 
vízelvezető rendszer egy részére 
is. A T. Mészáros András vezette 
önkormányzat azt találta a prob-
lémára a legjobb megoldásnak, 
hogy legyen egy tó, amelybe 
összegyűlik a fölösleges víz, és 
még csónakázni is lehet rajta. Az 
„eredményt” mindenki láthatja: 
sem a létesítmény fenntartha-
tóságát, sem a vízelvezetési 
problémákat nem sikerült meg-
oldani. A Sulák-patak vizének 
elapasztása árán (csontszáraz 
medréből már legfeljebb csak 
halak és rákok csontvázait lehet 
„horgászni”) lett egy tavunk, 
amit körbe lehet futni.

„A KEOP-os csatornázási 
projekt részeként – tehát uniós 
forrásból – kidolgozták a város 
csapadékvíz-kezelési koncepció-
ját, meghatározták a fő vízgyűjtő 
területeket, a fő víznyomvona-
lakat, majd megterveztették és 
részben meg is építették a csapa-
dékvíz-elvezetési rendszert. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja
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Esőtánc
Vízért kiáltanak ma erdők, rétek, szántók, kertek, 
gyümölcsösök, de még a városok is. Érd a meteo-
rológiai adatok alapján a szárazabb vidékek közé 
tartozik, domborzati viszonyai miatt a klímaváltozás 
következtében egyre gyakoribbá váló özönvízszerű 
esőzések pedig komoly gondokat okoznak. A víz-
nek itt alapvetően nem elvezetni való problémának 
kellene lennie, hanem éltető elemnek. Hasznosítási 
lehetőségeivel azonban mintha nem élnénk eléggé.

1.  Gyűjtse az esővizet felszínen fedett (!) tartályokban, vagy földbe süly-
lyesztve, esetleg régi ciszternában. (Egy átlagos családi háznál 50 m3 
esővíz hasznosításával kb. 38 000 forint víz és csatornadíjat spórolha-
tunk meg.) Locsoljon vele, hosszabb távon e célra érdemes csepegtető 
öntözőrendszert kialakítani, mert nagyon pici a párolgási veszteség.

2.  Használjon talajtakarót a kerti nedvesség megőrzésére. A legjobb 
mulcs a fűnyesedék, a lomb, a kihúzott gyom. 

3.  Alakítson ki a tetőről lefolyó vízből esőkertet. Az esőkert: vízkedvelő 
őshonos növényekkel beültetett mélyedés, amely a befolyó vizet tárolja 
és elszivárogtatja. Jó vízelvezető talaj vagy kavicságy kell hozzá. 

4.  Csökkentse, vagy vízáteresztőre cserélje a burkolt felületeket. 
5.  Ültessen növényzetet, fásítsa a kertet! A fák képesek a vizet felszív-

ni, raktározni, nyáron árnyékolnak, védik a házat a túlmelegedéstől, 
nem kell légkondicionálót használni. A rövidre nyírt pázsitnál 17-szer 
több vizet képes megtartani a háromszintes növényzet (magas gyep, 
cserjék, fák). A házfalra érdemes vadszőlőt, repkényt, szőlőt, loncot, 
borostyánt futtatni (nem, nem eszi meg a vakolatot, csak kapaszkodik). 
A növényzet árnyékol, mérsékeli a napi hőingadozást, megköti a port, 
a zajt, madarak, beporzók élőhelye, oxigént termel, CO2 -t megköt – és 
még szép is.

Örüljön az esőnek, és így szikkasszon otthon!

E
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(Folytatás az 5. oldalról)
A koncepció kidolgozása a nagy 
csatornázási projekt kötelező 
eleme volt. A város északnyugati 
részén folytatódik a csapadékel-
vezetési rendszer fejlesztése, 
melynek része egy újabb zápor-
tározó megépítése is. A teljes 
vízelvezető rendszer kiépítésé-
hez még 10 milliárd forintra len-
ne szükség – egészíti ki a képet 

László Ferenc, a Polgármesteri 
Hivatal kommunikációs vezetője, 
és hozzáteszi: „A csapadékvíz 
kezelését, elvezetését, az erre 
szolgáló rendszerek fejlesztését 
Érd esetében számos szempont 
határozza meg. 

Az elsődleges szempont az, 
hogy a klímaváltozás következ-
tében ma már aszályos idősza-
kok és özönvízszerű esőzések 

váltakoznak. A szélsőségek ke-
zelésére a városokat behálózó 
csapadék elvezetési rendszerek 
kiépítése helyett – vagy azokat 
kiegészítve – inkább a szikkasz-
tás, illetve az esővíz felfogása 
és tárolása lehet célravezető. 

A lokális megoldások kiépí-
tésében jelentős szerep jut 
a lakosságnak és persze az 
önkormányzatoknak is.” Az 

innovatív szikkasztásokra jó 
példa is van Érden: Fenyves-
Parkváros köznevelési centru-
mának focipályája alá például 
a legmodernebb moduláris 
esővízszikkasztó és –tározó 
blokkokat, egy egész szikkasz-
tómezőt épített be a Fejér-Baál 
művek, amely 645 köbméternyi 
–, a tetőfelületekről és 30 ezer 
négyzetméter földfelületről 

érkező – víz elszikkasztására 
elegendő.

Addig is, míg önkormányza-
tunk megtalálja a hiányzó 10 
milliárdot a további eredményes 
szikkasztáshoz, mi magunk is 
tehetünk azért, hogy amikor 
kell, legyen vizünk, amikor meg 
túl sok van, akkor ne öntsön ki 
minket, mint az ürgéket.

Mihalicz Csilla

Minden gondolkodó em-
ber felismerte már, hogy 
a fák jelentősége óriási a 
klímaválság hatásainak 
enyhítésére. Magyaror-
szág kormánya talán az 
egyedüli a világon, amely 
nem a faültetést ösz-
tönzi, hanem kormány-
rendelettel propagálja a 
fakivágást.

A kormány úgy döntött, hogy 
felülírva az erdő- és természet-
védelmi törvényt, a jövőben 
könnyebben lehet természet-
védelmi területen tarvágást 
végezni, de általánosságban is 
felpuhította a fakitermelésre 
vonatkozó szabályokat. 

A fakitermelés tilalmi idősza-
kára vonatkozóan jogszabály-
ban vagy hatósági döntésben 
megállapított korlátozást nem 
kell alkalmazni. Ha egy védett 
területen termelnek le egy 
idegenhonos fajokból álló erdőt, 
például akácot, akkor a helyére 
nem kell őshonos fajokat telepí-
teni, sőt egyáltalán semmit sem 
kell telepíteni, ha az erdő sar-
jakból képes megújulni. Termé-
szetvédelmi területen könnyebb 
lehet tarvágást végezni, és ez 
nagyobb területre is kiterjedhet. 
Állami erdészetekben nem szük-

séges hatósági engedélyt kérni a 
kitermelni kívánt erdőrészlethez 
vezető utakhoz. A száz százalék-
ban állami tulajdonú erdőkben is 
lazább szabályok vonatkoznak 
a vágásérettségi kor megállapí-
tására. Tehát fiatalabb állomá-
nyok is kivághatóak lesznek. Ez 
téboly.

Ugyanakkor a józan ész 
nevében jelentsük ki, az erdő 
elsősorban nem tűzifa. Az erdő 
elsősorban ezernyi állat- és 
növényfaj élettere. Levélfelülete 
évente 1 tonna port köt meg, 
egy meleg nyári napon 400 liter 
vizet párologtat, ami 3 fokkal 
csökkenti a hőmérsékletet a 
fa alatt, árnyékot biztosít, egy 
óra alatt 1,75 kg oxigént termel, 
egy napsütéses napon 18 kg 
szén-dioxidot alakít át, 10 ember 
napi oxigénszükségletét állítja 
elő. Hogy elég levegőnk van, 
az a növényeknek köszönhető, 
ugyanis a légkör szén-dioxid-tar-
talmát alakítják át fényenergia 
és víz segítségével a növekedé-
sükhöz szükséges tápanyaggá, 
a folyamat mellékterméke az 
oxigén. Az sem logikus, hogy a 
gázhiányt hogyan akarják fával 
pótolni, hiszen az idén kivágott 
fa nem tüzelő. A friss vágású fa 
nedvességtartalma minimum 40 
százalék fölött van. Tűzifa kb. 
másfél év múlva lesz belőle, ha 
nedvességtartalma 20 százalék 
alá csökken. 

Mi, érdiek, 
télen tapasz-
taljuk a 

helytelen fűtés követ-
kezményeit, a fűtési 
idényben levegőt sem 
lehet venni, látjuk a 
kéményekből áradó 
sárga, vörös, fekete 
füstöt. 

A tébollyal szemben az egyet-
len helyes magatartás a faülte-
tés. Dr. Barabás Emőkét, az érdi 
Polgármesteri Hivatal Igazga-
tási és Hatósági Főosztályának 
főosztályvezetőjét arról kérdez-
tük, milyen feltételei vannak 
Érden a faültetésnek. Megtud-
tuk, hogy „a kormány fakivá-
gással kapcsolatos módosítása 
kizárólag az erdőgazdálkodásra, 
erdőgazdaságokra vonatkozik, a 
település belterületén található 
közterületre és magáningatlanra 
nem. Érden magáningatlanon 
szabadon ültethető fa, ahhoz 
engedély beszerzése nem 
szükséges. Amire azonban 
mindenképpen érdemes odafi-
gyelni, hogy kerítéstől, valamint 
épületektől olyan távolságra 
kerüljön telepítésre a fa, hogy 
annak növekedése a jövőben 
se veszélyeztessen vagyonbiz-

tonságot, tehát ne roncsolja a 
kerítést, ne érjen hozzá az épü-
lethez. Közterületen a faültetés 
engedélyköteles (ugyanígy a 
fakivágás is – szerk.), tekintettel 
például a légvezetékekre és a 
föld alatt futó vezetékekre. A 
kérelmet Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalához kell 
benyújtani. A faültetésre javasolt 
fafajok jegyzékét az Érd Me-
gyei Jogú Város településképe 
védelmének helyi szabályairól 
szóló 5/2018. (II.21.) önkormány-
zati rendeletének melléklete 
tartalmazza. 

A telepítésre ajánlott fafajták 
között van a juhar, éger, gyer-
tyán, gesztenye, vad- és madár-
cseresznye, sajmeggy, kőris, dió, 
nyár, tölgy, fűz, berkenye, hárs, 
szil. Amit nem ajánlanak: bál-
ványfa, zöld juhar, gyalogakác, 
vörös kőris, kései zelnicemeggy, 
fehér akác.”

Tetlák Örsöt, Érd alpolgármes-
terét arról kérdeztük, hol tart 
az érdi klímapark megvalósítása 
és a 2019-es kampányban nagy 
hangsúlyt kapott zöldprogram?

Megtudtuk, hogy jól halad 
a Darukezelő utcai klímapark 
építése: „A terv az, hogy meg-
fontolt és kímélő beavatkozással 
alakítsunk ki egy pihenőparkot, 
amit a környékbeliek egyébként 
most is szívesen használnak. 
Most a tájépítészeti terv készül 
el, és a Top Plusz forrásból 

ki is alakítjuk a végleges par-
kot. Általában igaz, hogy ami 
megőrzendő érték a területen 
(levente üdülő fasora, őshonos 
fák, maradék fenyők, pince), azt 
mind megtartjuk, és a nevének 
megfelelően egy klímabarát 
területet alakítunk ki oktató és 
rekreációs céllal.

Ezzel együtt a zöldprogram is 
halad a maga útján:

„Városi környezetben a faso-
rok, ligetek, sövények kialakítása 
kulcsfontosságú a hőmérséklet 
csökkentése, a nagy mennyi-
ségben ömlő víz (villámárvizek) 
kezelése, egyáltalán az életmi-
nőség szinten tartása és eme-
lése miatt. Fontos, hogy követ-
kezetesen szigorúak legyünk 
az építési telkeken kivágott fák 
pótlása, egyáltalán a kivágások 
engedélyezése terén. Személyes 
törekvésem, hogy az udvarokon, 
kertekben minél több gyümölcs-
fa is jelenjen meg, ezért már 
több ezer csemetét osztottunk 
ki. 2019-ben azt ígértük, hogy 
Érdet »bezzegvárossá« akarjuk 
tenni, a zöldterületi fejlesztések 
pedig ilyen irány. Nemcsak meg-
óvjuk, ami kevés megmaradt, de 
új parkokat, új zöld területeket 
is alakítunk ki. A LevenDuna és 
a Darukezelő utca kijelölték az 
irányt, amint megérkeznek az 
uniós források, a zöldfejleszté-
sek is elindulnak.”

Bartos Csilla

A
 K

ÉP
 IL

LU
SZ

TR
Á

C
IÓ

Az erdő nem tűzifa
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Hogy miért annyira káros, ha az ünnepség 
után a levegőbe repítjük a színes léggöm-
böket? Persze van már környezetbarát 
lufi, meg hozzá madzag is, ami állító-
lag annyi idő alatt bomlik le, mint egy 
tölgyfalevél. Csakhogy a kíváncsi állatok 
megeszik, és ez pont elég ahhoz, hogy 
végzetes kárt okozzon. 

Az Élet és Tudomány egy korábbi 
amerikai vizsgálatot idéz, amely 5600 
égnek eresztett léggömb útját követte. 
Mindössze 12 százalékuk robbant szét, 81 
százalékuk szinte egészben ért földet. Át-
lagosan 70 kilométert tettek meg földet 
érésig. 

A vízparti madarak, a teknősök és más 
víziállatok ételnek nézhetik a maradvá-
nyait, és ha lenyelik, könnyen eltömítheti 
az emésztőrendszerüket, ami gyakorla-
tilag kiéhezteti őket, így segítség nélkül 
bele is halhatnak. Amikor keveredik a 
gyomornedvekkel, olyan, mint a rágógu-
mi, és egyszerűen eldugítja az állatokat, 
írta Jenn Lavers, az ausztráliai Tengeri 
és Sarkköri Tanulmányok Intézetének 
kutatója, aki szerint minden huszadik 
megvizsgált tengeri madár gyomrában 
találni lufimaradékot. A növényi alapanya-
gú spárga is veszélyes lehet az állatokra, 
mivel belegabalyodhatnak, rájuk teke-
redhet! A Laysan-albatrosz és az ékfarkú 
viharmadár felnőtt egyedei és fiókái 
előszeretettel fogyasztják a műanya-
gokat, náluk ez lassabb növekedéshez 
vagy pusztulásához is vezethet. A halak, 
szárazföldi madarak és gázlómadarak 
szintén veszélyeztetettek, amelynek 
egyik nyomasztó példája egy gumiszalag 
elfogyasztásából eredő bélelzáródás 
miatt elpusztult fehér gólya. De kimutat-
ták már kaliforniai kondorkeselyű-fiókák 
bélrendszerében is ezeket a műanyago-
kat, legutóbb pedig Nagy-Britanniában 
egy hároméves csikót is megfojtott egy 
földre hullott léggömbzsinór. 

A Tüskeböki Menedék Alapítványban 
Molnár Krisztina és férje keleti sünök 
rehabilitációjával, természetes élőhelyük-
re való visszahelyezésükkel foglalkozik. 
Mint mondta, a sünök kíváncsi állatkák, 
vonzza őket az ismeretlen szag, főleg, ha 
van rajta egy kukac vagy rovar, és meg-
eszik a lufimaradványt is. Az emésztő-
rendszere viszont nem tudja feldolgozni, 
akár műanyag, akár környezetbarát az a 
lufi, elzáródnak a belei, és az állat belehal. 
Az iskolákban jó lenne ezt elmondani a 
gyerekeknek, hiszen szeretik a süniket 

meg az egyéb állatokat, ha megértenék, 
mennyit árthatnak, talán lemondanának a 
lufieregetésről.

Szilasné Mészáros Judit, a Vörösmarty 
Gimnázium igazgatója elmondta, hogy a 
végzős évfolyam eldöntheti, szeretne-e 
az ünnepség végén színekben különbö-
ző, de környezetbarát kötözővel ellátott 
és környezetbarát luftballont eregetni. 
Biológiailag lebomló műanyag terméket 
rendelnek már évek óta, persze nem 
tudható, hogy abban a környezetben, 
ahová száll, valóban hogyan történik a 
lebomlás, és addig az állatvilágra milyen 
veszélyt jelent. A VMG-ben a lufik nagy 
része fennakad a magas jegenye- és 
tölgyfákon. A tanulókkal ismertetik a 
környezeti hatást, beszélnek velük erről. 
Alternatív megoldásokat is keresnek, de 
nehéz a hagyományoktól eltérni. Volt 
olyan év, amikor osztályonként egy-egy 

nagyobb lufit engedtek el. Olyan megol-
dást keresnek, amely hagyományteremtő 
módon kielégíti a ballagás ünnepélyes, 
felemelő hangulatának megteremtését, 
miközben környezetbarát és kellően 
látványos. Örömmel várják a környezet-
védők ötleteit, javaslatait, nyitottak a 
változtatásra.

Bartos Csilla
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Gyilkos lufik 
Mindennapos szokássávált a léggömberegetés, óvodai, iskolai, 
születésnapi, esküvői rendezvények elengedhetetlen kísérője-
lensége. Közben bele sem gondolunk, nem elég, hogy az égből 
visszahullott kipukkadt lufik durván környezetszennyezőek, az 
állatokra is veszélyt jelentenek.

ttila ezt írja: „Sajnos külsősök nem 
csatlakoztak, de bízunk benne, 
hogy akciónk láttán mindenki 

elgondolkodik, önmaga vajon mit tehet a 
környezetéért, a jövőért.
Durva látni a föld ilyen szintű kiszáradását, 
az állatok, növények pusztulását. A rákok-
nak, halaknak esélyük se maradt a túl-
élésre. E mellett 1 óra alatt 3 zsákot totál 
megpakoltunk. És hogy mi minden került 
bele az eddig élő vizünkbe? WC-ülőke, sö-
rösdoboz, cipő, csizma, bakancs, zacskók, 
műanyag palackok, üvegek stb. Hogyan 
tudnánk erre odafigyelni, hogy a szemetek 
a megfelelő gondossággal, a megfelelő 
tárolókba kerüljenek, és ne a patakokat, 
folyókat, élővilágot szennyezzük? 

És az biztos, hogy a klímaváltozásról már 
nem elég csak beszélni, hanem cselekedni 
kell, mert a vizeinket, földjeinket és leve-
gőnket a legnagyobb gondossággal óvni, 
védeni kell!

Drámai képeket osztott meg a minap facebook-oldalán az Érd 
Körbés Csengeri Attila, aki családjával a Néra utcai Sulák-árok 
megtisztítására vállalkozott. Posztjához nincs is igazán mit hoz-
záfűzni, közlésével csupán elgondolkodtatni szeretnénk a kör-
nyezetünket. 

Cselekedni kell

A
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Itt élni már rég 
nem kompro-

misszum, 
sőt, kívülről 

nézve vonzó, 
irigyelt dolog.

A neten elérhető önéletrajzok 
szinte kizárólag azt említik, hogy 
ön Budapesten született és Bu-
daörsön érettségizett. Az csupán 
hosszabb utánajárás, a Kemény-
művek, interjúk ismeretében 
derül ki az olvasó számára, hogy 
nyolcéves koráig Érden élt. A város 
valamiért titoknak számít a nyilvá-
nosság előtt? 

Szó sincs titkolózásról! Jó pár interjú-
ban, önéletrajzban beszéltem Érdről. 
Pontosabban Érdligetről, sőt a Tarna 
utcáról, ahol laktunk. De születési 
hely, iskolák, ez azért mindig csak 
egy bevezető kérdés, amin a lehető 
leggyorsabban illik túlesni. Most elő-
ször kerülök abba a helyzetbe, hogy 
kimondottan Érdről beszélhetek. 
Úgyhogy örülök, mert az első nyolc 
évemet töltöttem itt, amiről sokan 
állítják, hogy az alatt minden igazán 
fontos dolog megtörtént velük. 

Műveiben több helyen is megidézi 
az érdi lét képeit: a gyermek-
kort idéző Apa barátaiban, a Tíz 
csillagban vagy a Fel és alá az 
érdligeti állomáson című versben 
is. Mit jelentett az ön számára ez 
a város? Mit az, amit szeretett, és 
amit utált Érdben?

Hát… árulkodó ez a kérdés, hogy 
Érddel kapcsolatban a „mit szeret”-
tel szemben nem a „mit nem szeret” 
áll, hanem a „mit utál”. Érdet lehet 
szeretni, de bizony lehet utálni is – 
talán jobban, mint bármelyik másik 
helyet, ahol hosszabban éltem. Hogy 
miért? Talán azért, mert mintha élt 
volna itt valamikor sokakban egyfajta 
általános „ez csak Érd” érzés. És az 
én családomban különösen: mert 
ők 1947-ben kiszorultak Budáról 
Érdligetre (kibombázták őket), ott 
találtak fedelet a fejük fölé, és ezért 
a mi ottlétünknek mindig volt valami 
kényszer jellege. Én is kaptam ebből 
a kesernyés alapérzésből, és azt 
hiszem, hogy nem mi voltunk Érden 
az egyetlen ilyen száműzött-tudatú 
család. Az ős-érdiek nyilván más 
kategória, de nagyon sokan voltak 
olyan családok is, akik távoli fal-
vakból érkeztek ide, és Budapestre 
szerettek volna jutni, de „csak” mellé 
sikerült költözniük, Érdre. Bizony, a 
világ végére. Mert a húsz kilométer 
más, mint az öt-hat Budaörsről vagy 
Budakesziről. De mondjak valamit 
végre arról is, hogy mit szerettem 
Érdben? Nem mondok, mert nem 
férne el: túl sok.

Milyen érzés, hangulat érdinek 
lenni?

Erről könyvet lehetne írni. Külön feje-
zettel arról, hogy mennyit változtak 
ezek a hangulatok évtizedek alatt. Az 
én gyerekkoromban élt még egy spe-
ciális érdi büszkeség, „a legnagyobb 
európai falu” tudata. Ez megszűnt, 
amikor Érd város lett. Aztán lehetne 

beszélni az agglomeráció összetar-
tó erejéről: ismertem battaiakat, 
biatorbágyiakat, törökbálintiakat, és 
mindig úgy éreztem, hogy létezik egy 
se nem vidéki, se nem pesti tudat, 
sőt identitás: az agglomerációs. Ami 
egy budaörsit valahogy összeköt egy 
vecsésivel vagy egy pomázival. A mai 
érdiségről csak halvány sejtelmeim 
vannak, de az biztos, hogy az „ez 
csak Érd” érzés már évtizedekkel ez-
előtt megszűnt: itt élni már rég nem 
kompromisszum, sőt, kívülről nézve 
vonzó, irigyelt dolog.

Van ön szerint Érdnek egyedi arcu-
lata, egységesen vagy a városré-
szeket külön tekintve? 

A mai Érdet sajnos tényleg alig is-
merem. A nagynéném, akihez hétről 
hétre kijöttem, 2011-ben meghalt, 
és azóta nincs élő kapcsolatom a 
várossal: addig tőle értesültem a 
legfontosabb érdi eseményekről, fo-
lyamatokról, trendekről. De igazából 
a régi Érdet se ismertem: mert ez egy 
átláthatatlan, valószínűtlen méretű, 
titokzatos valami volt a számomra, 
aminek valamiféle furcsa városi 
jellege volt: kerületei, mint Budapest-
nek! Központja, ami tulajdonképpen 
belváros! Ahonnan széles, aszfalto-
zott utak vezettek Ófaluba, Újfaluba. 
És ott volt a veszélyes hírű, félig préri 
Parkváros, ahol még vezetékes víz se 
volt, de mégis benne volt a „város” 
a nevében. És ott volt maga Érdliget, 

ami önmagában is legalább három 
gyökeresen különböző terület: az 
egyik a Lapály Tétény felé, a másik a 
Fügeterasz fölötti részek (itt laktunk 
mi) a 70-es útig, és ott volt a „hegyvi-
dék” a Kutyavár felé, a maga ele-
gáns majdnem-villáival, a nagyvilági 
Osváth cukrászdával, a Casinóval, a 
Bisztróval, a stranddal. Azt hiszem, 
hogy a mai Érd jobban összeforrott, 
és egységesebb lehet, mint az én 
időmben: akár építészetileg, akár az 
itt élők közös tudatában. 

Milyen gyermekkori emlékei ma-
radtak meg Érdről?

Ez megint újabb fejezet lehetne  
vagy külön könyv. Gyerekkoromban 

reggel hétkor felszállt Tökölről az 
első szovjet vadászgépkötelék, és 
alkonyatig ötpercenként egy újabb 
és újabb. Vagy még sűrűbben. A 
hangrobbanás Érdliget fölött történt. 
Zuhant le nagy szállítógép olyan 
háromszáz méterre tőlünk. Láttam 
felrobbanni. Most is látom. Ha kelet-
ről fújt a szél, a tétényi disznóhizlalda 
szagát hozta. Ha kicsit északabbról, 
akkor a Metallochemia kéményeinek 
a füstjét. A Bányagyutacsgyárban 
(=Chinoin) majdnem minden nap 
robbantottak: fegyvergyár volt per-
sze. És hidegháború. Nem sorolom: 
elmondhatatlan a különbség a mai és 
az akkori Érd között.

A Tíz csillagban így ír az ó-érdligeti 
gyermekkorról: „Családom / kér-
vények fő érve,/ magáról a család 
szóról máig is a régi / jut az eszem-
be. A kertről az a kert, mindenről 
az a minden. Olvasószemüveg van 
a kertemben felejtett könyvben: 
nem fújhat akkora szél a lugasban, 
hogy lapozni bírna.” Megvan még 
ez a kert? Ma is visszatér hozzá, 
vagy csak az emlékeiben látogatja 
meg? 

A kertünket eladtuk több részletben 
az idők során. Utoljára a nagynéném 
részét. Az új tulajdonos kivágatta a 
jegenyefáinkat, amikről meg lehetett 
ismerni a kertünket mind a két vasút-
ról. Muszáj volt kivágatni őket, mert 
öregek és korhadtak voltak, életve-
szélyesek. De azóta végképp semmi 
nyoma nincs a gyerekkori kertünk-
nek. Igen, csak az emlékeimben van 
már meg (és a húgoméiban). 

Az 1996-os keltezésű Apa barátai-
ban az érdi férfiakat szinte mitikus 
alakokként mutatja be: ők a 
„majdnem munkás, szinte mér-
nök” „pestvidéki küszködők”, akik 
építkeznek, terveznek, álmokat 
kergetnek egy életen át. Most is a 
jobb sorsra érdemes autodidakta 
tehetségek otthona lenne Érd?

Az csak egy vers azokról, akiket én 
láttam küszködni, gyerekként. De 
a mai Érden rengetegen élhetnek 
művészek, üzletemberek, menedzse-
rek, „középosztálybeliek”, akik talán 
kiteljesedettnek érzik az életüket, a 
tehetségüket. Bár azért már én se 
csak „jobb sorsra érdemes tehet-
ségeket” láttam itt annak idején. 
Balázs Dénes geográfus és világuta-
zó, aki remek, vagány könyveket írt 
az utazásairól, például megalapított 
egy országos jelentőségű intézményt 
Érden, a Magyar Földrajzi Múzeu-
mot. Ő ott lakott a közelünkben, és 
neki is bemutatott a nagynéném, aki 
a második felesége lett Csuka Zol-
tánnak. Hát, őt sem kell az érdieknek 
bemutatni: egy nemzeti, sőt, nem-
zetközi jelentőségű írói életművet 
alkotott meg a Sárd utcában, olyat, 
ami túlnőtt az irodalom keretein: 
nincs magyar ember, aki többet tett 
volna nála a délszláv irodalom és 
kultúra megszerettetéséért. Több 
mint száz szerb-horvát, macedón 
szlovén nyelvű könyvet fordított le 
életében a saját versei mellett, a sa-

„Hogy mit szerettem Érdben?”  
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Átláthatatlan, valószínűtlen méretű, titokzatos – ilyennek látta a gyermek-
kori Érdet Kemény István, aki először nyilatkozott lapunknak. A József 
Attila-díjas költő nyolc évig élt itt: megtapasztalta, milyen „csak érdinek 
lenni” Budapest bűvös vonzásában, és azt is, hogyan csábítja el a pestieket 
az örök ezüstérmesnek hitt város. Verseiben nem fakulóan megmarad a 
mindenhez is értő érdi férfiak, a gazos ligeti állomás, a Tarna utca mogorva 
jegenyefáinak képe.

Kemény István költő az érdi múltról



9 2 0 2 2 .  a u g u s z t u s  1 6 .  |A M I  S E G Í T  É L N I

ját költői-írói életműve rovására. Ő aztán 
bárminek inkább elmondható, mint auto-
didaktának. 

A 2004-es „Fel és alá”-ban már így 
írt az érdligeti állomás várakozóiról. 
„Közben ráérősen, / mintha győztes 
csatából érnének ide / örök vesztes 
külsejű emberek / szállingózzák végig 
a peront / kis ácsorgások, föl-le séták, 
/ cigaretták, sok kis kevés idő.” Akkor, 
álmokat kergető lovagok lennének az 
érdiek vagy „örök vesztes külsejű em-
berek?” Esetleg mindkettő igaz lehet? 

Az elsőként említett verset 1996-ban 
írtam, és a kádári diktatúra hétköz-
napjaiban „játszódik”: azok az idők 
nyomasztóak voltak, és talán minden 
ember érezte akkoriban, hogy mennyi-
vel több tudna lenni, ha ezek a kisszerű 
körülmények, ez a „rendszer” nem 
fogna vissza minden egyéni ambíciót. 
Viszont ennek megvolt az az előnye, 
hogy aki akarta, a rossz sorsát ráfog-
hatta a „rendszerre”. De a 2004-es vers 
emberei az érdligeti állomáson már 
ismerik a „lúzer” szót, mert 14 évnyi ún. 
szabadság van mögöttük, és nekik már 
BMW-vel kéne bejárniuk Pestre Érdről, 
győztesként, nem pedig a félegyes sze-
méllyel döcögni a Camponába, takaríta-
ni. És talán azt a csalódást érzik, hogy 
ezt már nem foghatják rá senkire. Én 
soha nem vágytam BMW-re, de köztük 
sétálgatva a peronon egynek éreztem 
magam velük 2004-ben. Én se éreztem 
magam győztesnek.  

Talán legtöbbször idézett műve, a 
2011-es Búcsúlevél nagy indulatokat 
kavart – nem csoda, hiszen így búcsú-
zik benne az édes hazától: „Gonosz 
lettél, vak és régi, / egy elbutult ide-
gen néni, / aki gyűlöletbe / burkolózva 
még/ ezer évig akar élni.”  Tizenegy 
évvel később milyennek látja ezt a 
nénit – romlott a helyzet? Alakulhat 
úgy, hogy az irodalmi búcsú valódivá 
váljon?

A Búcsúlevél írásakor volt bennem egy 
hasonló csalódottság, merthogy addigra 
eltelt két évtized a rendszerváltás óta, 
és már látszott, hogy soha nem lesz itt 
közös haza, mert ellenségként létezünk 
benne, és az ellenségesség mindent 
felülír, és ami siker egyeseknek, az 
vereség másoknak. De elköltözni soha 
nem akartam Magyarországról, és nem 
is tervezem. 

Mit gondol Orbán Viktor tusnádfürdői 
kijelentéséről, miszerint mi itt, a Kár-
pát-medencében nem vagyunk kevert 
fajúak, és nem is akarunk azzá válni?

Valószínűleg azért mondta, hogy ez a 
kérdés belekerüljön még ebbe a beszél-
getésbe is.

K. Kabai Lóránt költőtársa írta ezt ön-
ről, „… máig is tud és mer szándéko-
san verset »rontani«: ezek a gesztusok 
mind a szabadság elemi igényéről és 
teljes megéléséről szólnak”. Megfér-
het a szabadság azzal a már aprólékos 
munkával, ahogyan a versek szövegeit 
csiszolja, javítgatja? 

Én nem tudok készre fogalmazni. Ez 
a hétköznapi életben átok, mert egy 
e-maillel is képes vagyok órákig fog-
lalkozni, és ez szétrágja az életemet. 
De a verseimnél az a fontos, hogy azt 
mondják, amit mondani akarnak. Ha van 
egy elkezdett versem, először rá kell 
jönnöm, hogy az a vers mit akar, milyen 
akar lenni, és aztán olyanná kell írni. És 
ehhez bizony többször is el kell felejteni, 
azért, hogy újra úgy tudjak ránézni, mint-
ha először látnám. Ehhez idő kell. De ezt 
nem is bánom, mert nem akarok túl sok 
verset írni.

Hol a határ a vers és a köznapi, „el-
rontott” nyelv között – ha egyáltalán 
létezik ilyen?

Nem cél rontani. De ez is egy mód-
szer a sok közül. Fontos, hogy ne csak 
irodalmi szöveg legyen a vers, hanem 
adjon valamit az olvasójának, ami segít 
neki élni. És igen, ehhez néha egy laza, 
hétköznapi nyelvi fordulat többet tesz 
hozzá, mint harminc ódon csengésű 
hexameter.

Tavaly, hatvanadik születésnapja 
alkalmából jelent meg legutóbbi gyűj-
teményes kötete, a válogatott és új 

verseket bemutató Állástalan táncos. 
A versek újrarendezése, csomagolása 
egyfajta keményi tradíció lenne, visz-
szatérés a kályhához?

Az Állástalan táncos rendhagyó könyv, 
mert nemcsak válogatott és új versek 
gyűjteménye, hanem egy beszélgetés is 
Hegyi Katalin irodalomtörténésszel, aki 
az általa válogatott verseimre kérdez 
rá. Hogy keletkeztek, mit gondoltam 
akkoriban a világról, vagy akár, hogy 
tényleg láttam-e azt a döglött rókát az 
erdőben, amiről az egyik versem szól. 
És én ezeket elmesélem, sőt, urambo-
csá’, el-elmagyarázom egy-egy verse-
met. És ebben segít, hogy tizenhétéves 
korom óta odaírom alájuk a dátumot, 
na meg a naplóm. És persze az Érdliget 
Tarna utca 14–18.-ról is sok szó esik a 
könyvben. 

Min dolgozik jelenleg, hol, mikor ol-
vashatjuk – akár részleteiben is?

Regényt írok abból, amit a nagynéném 
magnóra mondott nekem a családunk 
történetéről a Tarna utcában. Régóta 
írom ezt, úgyhogy az a valószínű, hogy 
előbb lesz kész a következő versesköte-
tem, ami egy lovagnő, Lovag Dulcinea 
kalandjairól szól. 

Tudja, ki most Érd polgármestere?

Dr. Csőzik László.

Visszaköltözne még ide valaha?

Nem, de máshova se Pesten kívül. Túl 
sokat laktam családi házban. 

Koncz  Tamás

József Attila-díjas magyar író, költő. 1961-
ben született Budapesten. Édesanyja taní-
tónő, 1999-ben elhunyt édesapja szobrász 
volt. Középiskolai tanulmányait Budaörsön 
végezte. Az érettségi után négy évig jogot 
tanult, majd átjelentkezett az ELTE-re, ahol 
1990-ben magyar–történelem szakon szer-
zett diplomát.

Írásaival először a diákírók, diákköltők 
sárvári találkozóján szerzett elismerést. Első, 
ma is „vállalható” versének az 1980–1981 
folyamán született Tudod, hogy tévedek cí-
műt tartja, amely válogatott versei 1998-as 
gyűjteményének nyitódarabja lett. 1984-es 
bemutatkozó kötetét 2006-ig hét versgyűj-
temény követte.

Számos kritikusa nemzedéke legjelenté-
kenyebb költői között tartja számon. Parti 
Nagy Lajos szerint „költészetén immár több 
nemzedék nőtt fel, a sajátja is bizonyos 
fokig és az utána jövők is. Alapember, nem 
nagyon kerülhető meg, noha nem mondhat-
nám, hogy bárkinek útjában állna.”

Első prózakötetét, Az ellenség művé-
szete című kisregényt 1989-ben adták ki. 
Az Élet és Irodalomban 1992-től 1996-ig 
közzétett tárcáiból készült összeállítás 
1997-ben jelent meg. Első nagyregénye 
Kedves Ismeretlen címmel 2009-ben látott 
napvilágot.

Írt drámát, rádiójegyzetet, fülszövegeket, 
ponyvaregényt (álnéven), dialógusokat a 
Barátok közt című sorozat számára, és több 
fordítása (többek között tucatnyi Nick Cave-
magyarítása) is megjelent.

Forrás: wikipédia

Névjegy
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A felkészülési találkozók sorát 
még a Mátraházán megtartott 
összetartás zárásaként vívta az 
Érd: akkor 32–26-ra kikapott a 
szintén élvonalbeli Alba Fehér-
vártól. Két hete viszont már 
hazai környezetben készülnek 
az érdi kézilabdázók. A három 
hazai összecsapás közül az 
elsőn, az NB I/B-s Komárom ellen 
magabiztos, hétgólos győzelmet 
aratott az előző szezont tizen-
kettedik helyen zárt alakulat. A 
31–24-es sikerből Kopecz Barba-
ra nyolc góllal vette ki a részét, 
de Fekete Bozsana, Sztankovics 
Réka és Puskás Lilla is hozzájá-
rult négy-négy góllal a találkozó 
behúzásához.

Bő fél nappal később ismét 

kézilabdázástól volt hangos az 
Érd Aréna. Ezúttal az MTK volt 
az ellenfele Hadfi Grétáéknak. 
Az erősebb ellenfél nehezebb 
mérkőzést is eredményezett, 
amelyen végig jól tartotta magát 
a vendéglátó. Hiába kezdett job-
ban a budapesti csapat, az első 
félidő végén, 17–16-os állásnál az 

Érd állt jobban. A szoros csata 
folytatódott a második félidő-
ben is, melynek végén a kék-
fehérek örülhettek: minimális 
különbséggel, de győzni tudtak 
33-32-re. Ezúttal is Kopecz Bar-
bara volt a legeredményesebb 
hazai játékos tizenegy góllal.

Múlt héten a Vác vendéges-
kedett Érden, amelyet egy 
fordulatos, szorosnak mondható 
küzdelemben 32–31-re győztek 
le a vendéglátók. Ezúttal Kopecz 
Barbara tíz, Puskás Lilla hat gól-
lal vette ki a részét a sikerből.

Pecsuvácz Péter

A Vácot és a Komáromot is 
legyőzte az Érd
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„Próbálok arra törekedni, hogy 
folyamatosan tanuljak és frissít-
sem a tudásom annak érdeké-
ben, hogy a lehető legmagasabb 
minőséget tudjam nyújtani a ka-
pusaimnak. Szerencsére Neil po-
zitívan állt az érdeklődésemhez, 
és megengedte, hogy csatlakoz-
zam a táborához. Voltak jeges 

és szárazezdések is, valamint vi-
deoelemzések. Remek tapaszta-
latokat szereztem. Jó volt látni, 
miként dolgoznak Amerikában, 
és az ott megszerzett tudást 
biztosan tudom kamatoztatni a 
Kárpáti Farkasoknál is” – nyilat-
kozta a tengerentúli kalandja 
kapcsán Gyenes Dávid.

A játékosként korábban U17-es 
amerikai válogatott, több kana-
dai (OHL, CIS), amerikai (USHL, 
CHL, ECHL), angol (EIHL) és az 
olasz ligában is megfordult Neil 
Conway táborában részt vett a 
Kárpáti Farkasok U12-es kapusa, 
Vértes Ádám is.

„Jó volt látni Vértes Ádámot 
is, hogy hol tart a vele azonos 
korú amerikai kapusokhoz 
képest. Azt kell mondanom, 
remekül helytállt, edzőjeként 

büszke voltam az ott nyújtott 
teljesítményére!” – tette hozzá 
Gyenes Dávid.

A Kárpáti Farkasok kapusedző-
je már itthon van, hiszen a klub 
minden korosztálya megkezdte 
a felkészülést a 2022/2023-as 
bajnoki szezonra. Az augusztusi 
program fókuszában az Érdi 

Jégcsarnokban zajló edzőtábo-
rok állnak, azonban edzőmérkő-
zéseken is pályára lépnek az ifjú 
jégkorongozók.

A klubhoz kapcsolódó további 
hír, hogy a II. Érdi Jégkorong 
Roadshow keretében több ren-
dezvényen is lehet találkozni au-
gusztusban és szeptemberben a 
Kárpáti Farkasokkal. Ütőt lehet 
ragadni, és ki lehet próbálni a 
kapura lövéseket a jégkorong-
csapat edzőinek segítségével. 
A Kárpáti Farkasok augusztus 
20-án a Parkvárosi Parádén, 
augusztus 27-én az 5. Madárzsú-
ron, szeptember 10-én az Érdi 
Szomszédünnepen, szeptem-
ber 17-én pedig az Érdi Szüreti 
Mulatság és Családi Napon vesz 
részt.

Pecsuvácz Péter

Gyenes Dávid  
Amerikában  
képezte magát
Az USA-beli Clevelandbe utazott júliusban Gyenes 
Dávid, a Kárpáti Farkasok kapusedzője. A szakember 
a korábban a Fehérvár AV19-nél is dolgozott Neil Con-
way kapustáborában bővítette szakmai tudását.

Negyedik edzőmérkőzésén van túl az Érd NB I-es női 
kézilabdacsapata. Az élvonalbeli szezon 2022/2023-as 
évadjára hangoló gárda ezalatt kétszer nyert, kétszer 
azonban alulmaradt aktuális ellenfeleivel szemben.

Érd – Alba Fehérvár 32-26
Érd – Komáromi VSE 31-24
Érd – MTK Budapest 32-33
Érd – Praktiker-Vác 32-31

2022. augusztus 17, 15:30 
Praktiker-Vác – Érd

2022. augusztus 25. 16:00  
Érd – Kispest

Eredmények:

Hátralévő felkészülési  
mérkőzések:

Gyenes Dávid jobbra, Neil Conway balra
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AKÁR 340 EZRET KERESHET EGY SZÁMLÁLÓBIZTOS

Augusztus 22-ig meghosszabbították a jelentkezési határidőt, eddig lehet jelent-
kezni számlálóbiztosnak az őszi népszámlálásra. A biztosok többek között adat-
felvételt végeznek, ellenőrzik a címeket és lakóegységenként kérdőívet töltenek ki 
tableten.

Számlálóbiztosok jelentkezését várja az érdi Polgármesteri Hivatal az október 1-je 
és november 28-a között zajló népszámlálásra. A biztosok többek között adatfel-
vételt végeznek, ellenőrzik a címeket és lakóegységenként kérdőívet töltenek ki 
tableten.

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, 
amely három időszakra tagolódik:
1.időszak: 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési 
időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki 
a népszámlálási kérdőíveket;
2.időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi 
terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbizto-
sok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;
3. időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösz-
szeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírásá-
ra kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették 
adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek 
kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell ezen 
személyek összeírásáról is.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el, felada-
tuk a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem 
zárt címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetle-
ges új címek felvétele.

A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
»  legalább középfokú végzettség,
»  magabiztos alapvető számítógépes ismeretek (tablet kezeléséhez),
»  jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő képesség,
»  konfliktuskezelő készség, motiváltság, precizitás,
»  megfelelő helyismeret,
»  titoktartás,
»  vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást,
»  a felkészüléshez rendelkezik saját eszközzel (PC, laptop, tablet) és internetel-

éréssel,
»  a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal 

és e-mail címmel.

Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően 
tett sikeres vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok 
ellátására.

A kitöltött jelentkezési lapot 2022. augusztus 22-ig várják az alábbi módon:
e-mailben a nepszamlalas@erd.hu címen,
postai úton Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó u. 1.)
személyesen az Érdi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
(2030 Érd, Alsó u. 3.).
A jelentkezés során a „Jelentkezés számlálóbiztosnak 2022. évi népszámlálás so-
rán” megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni, mely elérhető a www.erd.hu honla-
pon és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán.
Amennyiben kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással 
kapcsolatban, azt felteheti a nepszamlalas@erd.hu e-mail címen, vagy az alábbi 
telefonszámokon:
Barabás Emőke Mária 06-23/522-305
Gábor Ildikó: 06-23/522-365
Horváth Andrea: 06-23/522-300 / 201. mellék
Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 22.

A számlálóbiztosok díjazása a Kormány 362/2020. (VII.23.) Korm. 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 díjazás mértéke a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és szemé-
lyenként külön jogszabályban meghatározottak szerint változik,várhatóan kb. brut-
tó 330-340 ezer Ft/számlálóbiztos!
A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. 
Azok összesített formában kerülnek nyilvánosságra, semmilyen módon nem ösz-
szeköthetők a válaszadók személyével.

2022. ÉVI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

Támogatott neve Támogatás célja Támogatás 
összege

01. Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Lukin Bérleti Hangversenysorozat 2022/2023. 600 000

02. Pro Iuventa Alapítvány
Érd-parkvárosi Református Egyházközségben meghirdetett napkö-
zis nyári gyerektábor megrendezése

100 000

03. Érdi Gimnázium Alapítvány Környezet- és Természetvédelmi Turisztikai nyári tábor szervezése 600 000

04. Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány
Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium diákszínpadának előadása  
a 2022. október 23-i megemlékezés alkalmából  
a Szepes Gyula Művelődési Központban

300 000

05. Érdi Civil Állatmentők Alapítvány Az Alapítvány működésének támogatása 594 600

06. Poly-Art Alapítvány Kulturális kiadványok nyomdaköltsége 300 000

07. Hóangyal Alapítvány
„Kinyílik a világ” iskolai közösségi programsorozat  
szervezése

600 000

08. Bolyai János Alapítvány Iskolai egészségnap megrendezése 100 000

09. SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület Közösségi futás a nemzetközi PÍ szám ünnepén 326 000

10. Érd és Környéke Horgászegyesület
20 éves hagyomány folytatása, halászléfőzés  
a város lakóinak karácsony előtt

432 000

11. Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 15 éves az Ága-Boga Egyesület – jubileumi rendezvény megtartása 600 000

12. Szirmok Érd Városi és Pedagógus Női Kar Zenei tábor szervezése a Balatonnál 600 000

13. Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Énekkar 2022. október 02-03 közötti fellépése Alsómocsoládon 200 000

14. Igraj Kolo Érdi Hagyományőrző Tánccsoport
Táncházak, hagyományőrző rendezvények szervezése,  
a rendezvények személyi és technikai feltételek biztosítása

600 000

15. Érdi Kertbarátkör Civil Társaság
Az Érdi Kertbarátkör 2022. évi kiemelt programjai:  
Terménybemutató, Szakelőadások, Kiskertész program,  
Szakmai találkozó támogatása

225 000

16. Érdi Kamarazenekar Közhasznú Egyesület Az Érdi Kamarazenekar Hangversenyei a 2022/2023-as évadban 600 000

17. 20-30 – Húsz-harminc Egyesület Három közösségi esemény megrendezése Érden 600 000

18.
Érd Körbe Kerékpáros és Szabadidő,  
Turisztikai és Rekreációs Egyesület

Az idén 20 éves ÉRD KÖRBE kerékpáros felvonulás sorozat  
megrendezése

600 000

19. Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület A lengyel-magyar barátság ápolása: rendezvények, tanulmányutak 400 000

20.
Érdligeti Református Ifjak Közösségéért 
Civil Társaság

Ifjúsági sporttábor megszervezése Kunhegyesen 500 000

21.
Rozmaring Hagyományőrző  
Német Nemzetiségi Kórus

XI. Nyitnikék „Frühlingswart” Nemzetiségi Találkozó megrendezése 600 000

Összesen: 9 477 600

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - e rendelet 
alapján működő munkacsoport javaslata alapján - elbírálta a 2022. évi Civil szervezetek támogatására 
beérkezett pályázatokat. A nyertes pályázók a támogatási keret összegéből - 15 000 000 forint – össze-
sen 9 477 600 forint összeget nyertek el.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ 

ÜGYVITELI MUNKATÁRS / 
ADMINISZTRÁTOR

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Általános adminisztrációs teendők mellett kiemelten leltározással, selejtezéssel összefüggő 

adminisztrációs feladatok. 
Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés,
• Magyar állampolgárság, büntetlen elő-

élet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Leltározás, selejtezés területén 

szerzett - Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, 
iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
ványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, 
hozzájárulási nyilatkozat a személyes 
adatok pályázati eljárással összefüggő 
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. augusztus 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésé-
vel (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 95/2022 , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli munkatárs / 
adminisztrátor. 

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. szeptember 9. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Érdi Újság - 2022. augusztus 3./ Érdi Honlap - 2022. augusztus 1.

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 

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, szociális és gyermekjóléti nyilvántartások vezetése, a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság ülésére bizottsági előterjesztés készítése, a kérelmek ügyében meghozott hatósági döntésben foglaltak vég-
rehajtása, 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 Hivatalának 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. szeptember 11.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.

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

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

www.erd.hu – 2022. augusztus 15.
Érdi Újság

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. augusztus 15.
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-1130-49/2022. feltüntetni.
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APRÓHIRDETÉS
ALBÉRLET
ÉRDEN TETŐTÉRI KÜLÖN BEJÁRA-
TÚ BÚTOROZOTT SZOBA 1 FŐNEK 
KIADÓ. Közös konyha- és fürdő 
használattal. Ár 45.000 Ft+ rezsi, 1 havi 
kaució szükséges.  
Tel.: 06/70 409 3869 (184/2021)

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

ÉRDEN KÜLÖNÁLLÓ HÁZ KIADÓ. 
Tel.: 06/20 244 87 59 (179/2021)

SZOLGÁLTATÁS
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)

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

 (33/2022)

EGYÉB
FOGYÓKÚRA ÉS DOHÁNYZÁSLE-
SZOKTATÁS ÚJSZERŰEN, természet-
gyógyász segítségével.  
Telefon: 06/20 976 33 54,  
www.termeszetgyogyaszdiosd.hu
 (182/2022)

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

KASTÉLYOK, KÚRIÁK BERENDE-
ZÉSÉRE KÜLFÖLDI, MAGAS ÁRON  
várásárolok festményeket, Herendit, 
Zsolnayt, ezüst étkészletet, tárgyakat. 
Teljes hagyatékot vásárolok!  
T: 06/70 653 1443 (180/2022)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
02

2)

F E L H Í V Á S

GAZDIKERESŐ

Ha örökbe fogadná a 
képen látható kutyu-
sokat, vegye fel a kap-
csolatot az alapítvány 
munkatársaival.
Telefon: 06/30 276 
6071 vagy 06/30 910 
6987, 
E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. 
A többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a 
www.siriusalapitvany.
hu weboldalon. Sirius 
Állat- és Természetvé-
delmi Alapítvány, Érd. 
Adószám: 18707379-1-
13, Bankszámlaszám:  
10403136-49534949-
49521015

Rambo
7 év körüli, 
barátságos, 
közepes ter-
metű, jóindula-
tú kan kutyus. 
Kertes házba 
ajánljuk, szuka 
kutyákkal 
általában kijön. 
Ivartalanítva 
vihető el.

Tengo
Barátságos, 
5-6 hónap 
körüli, kö-
zepes testű, 
mozgékony 
kan kutyus. 
Főként kutyás 
tapasztalattal 
rendelkező 
családnak 
ajánljuk.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által 
adományozható díjakról és kitün-
tetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet értelmé-
ben az október 23-ai ünnepi meg-
emlékezés alkalmából a következő 
díjakat adományozza:

Az Érd Város Életmű Díja annak 
adományozható, akinek több 
évtizeden át végzett kimagasló 
közösségi, tudományos, művésze-
ti, kulturális életműve, valamint 
egyéb területen végzett tevékeny-
sége példaként állítható a város 
közössége elé.

Az Érd Város Közéletéért elisme-
rés azoknak a civil szervezeteknek 
és személyeknek adományozható, 
akik a legtöbbet teszik Érd lakossá-
gáért, a város kulturális, történelmi 
és egyéb értékeinek megóvásáért. 
Az elismerés adományozható 
továbbá azoknak, akik a társadal-
mi, közösségi élet építésében, 

működtetésében kiemelkedő ered-
ményeket érnek el, tevékenységük-
kel hozzájárulnak a város pozitív 
arculatának kialakításához.

Az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által adományoz-
ható díjakról és kitüntetésekről 
szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati 
rendelet értelmében a díjak oda-
ítélését a Közgyűlés bizottságai, 
a polgármester, a városban élő 
nagykorú polgárok, intézmények, 
civil szervezetek, nemzetiségi ön-
kormányzatok indítványozhatják.

Kérjük, hogy a javaslatokat a 
kitüntetendő személyekre 2022. 
augusztus 31-ig juttassák el dr. 
Csőzik László polgármesternek 
címezve a Polgármesteri Hivatalba 
(2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mail-
en az onkormanyzat@erd.hu címre 
szkennelve. 

A felhívás a város honlapján is 
elérhető!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

HIRDESSEN 

AZ ÉRDI ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

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 

Igazgatási és Hatósági Főosztály, Hatósági Osztály

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

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

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 1. melléklet 28. pont 

Ellátandó feladatok:
- ügyfelek teljes körű tájékoztatása személyesen és telefonon,

- a hivatalba érkező nyomtatványok, beadványok átvétele, hivatalon belüli továbbítása,
- az Igazgatási és Hatósági Főosztály saját hatáskörében kiszabott bírságok Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerébe történő feltölté-

se és az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, 
- a TakarNet rendszerből történő adatlekérés az Igazgatási és Hatósági Főosztály saját hatáskörébe tartozó eljárásokban,

- az Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal rendszeréből történő adatlekérésaz Igazgatási és Hatósági Főosztály saját 
hatáskörébe tartozó eljárásokban,

- a termőföld adásvételi eljárásokhoz kapcsolódó jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása,
- a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok ellátása,

- közreműködés az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, az európai parlamenti képviselők 
választásában, illetve az országos népszavazás lebonyolításában,

- a hirdetmények közzétételével kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra. 

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

valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai 

végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzett-
ség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és 
kormányablak ügyintéző vizsga.

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

tudat, terhelhetőség, 

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

szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata 
• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgá-

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

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. 09. 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 09. 05.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 09. 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. 08. 22.
Érdi Újság

acebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. 08. 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

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

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 14/ERD-1130-48/2022. feltüntetni szíveskedjen.
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Költözik az ÉrdTv
KEDVES ÉRDIEK!
Fontos változás előtt áll az Érd Médiacentrum és annak 
nagy hagyományokkal bíró csapata, az Érd TV. A nemzet-
közi és hazai trendeket követve (utóbbiakat talán kicsit meg 
is előzve) tartalmainkat teljes egészében átköltöztetjük az in-
ternetre. Ezzel igyekszünk felzárkózni az egyre népszerűbb 
tartalom előállítók mellé, amelyek ma már elsősorban a You-
Tube-on és más internetes platformokon szolgáltatnak. Ezzel 
– reményeink szerint – nemcsak hatékonyabban juttathatjuk 
el riportjainkat, interjúinkat, tudósításainkat az érdieknek, 
hanem velük együttműködve, a hozzászólás, véleményal-
kotás lehetőségét felkínálva alakíthatjuk közösen az Érd TV 
tartalmát. Célunk, hogy minél több emberhez jussunk el, és 
valódi XXI. századi szemlélettel alakítsuk, korszerűsítsük az 
Érd TV-t.  

Mi az, ami nem változik? Az Érd TV csapata ezután is be-
számol a várost érintő fontosabb politikai, kulturális, sport- és 
a civil életet érintő eseményiről. Továbbra is készülnek riport- 
és dokumentumfilmek, interjúk. Ezek az Érd Most internetes 
oldalán, az Érd TV YouTube csatornáján és természetesen 
a Médiacentrum közösségi felületein (Facebook, Instagram, 
TikTok) lesznek elérhetők. 

A Digi és Telekom kábelhálózatán augusztus 1-től, egy hó-
napon keresztül az Érd TV képújságja lesz látható. 

Az Érd Médiacentrum csapata

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.
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TÁRSASJÁTÉKOT A KÖNYVTÁRBÓL

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



14 |  2 0 2 2 .  a u g u s z t u s  1 6 . K Ö Z É R D E K Ű

Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani 
a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a 
város képzett szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek

Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-
oktatási intézményben: 

a) Alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, 
c) tanulmányi eredménye a 3,5-es átlagot eléri, 
d) magatartása jó vagy példás, és 
e) igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltételek közül legalább egynek is fenn kell állnia: 

a) a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
b) családba fogadott, 
d) védelembe vett, 
e) ideiglenes hatállyal elhelyezett. 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt: 

a) a pályázó tanulmányi eredménye,
b) a pályázó családjában élő eltartottak száma, illetve az eltartottak közül közoktatási intézményben, vagy felsőoktatási intézmény-
ben tanulók száma.

 Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekez-
désében foglalt közeli hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén az ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet, melyek az alábbiak:

a) iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás,
b) az előző két tanév végi tanulmányi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanul-
mányi eredményről),
c) műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van),
d) halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű tanulóknak, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, védelembe vett, 
ideiglenes hatállyal elhelyezett pályázó esetén, annak fennállását igazoló határozat másolata,
e) a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat 
(fennállás esetén a közzétételi kérelem is).

A benyújtás módja

A pályázatot a pályázó által aláírva, 1 példányban 
a) zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza Érd, Alsó u. 3.),
b)  postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.),
c) elektronikus úton: E-papír szolgáltatással – https://epapir.gov.hu/ügyfélkapun (KAÜ) azonosítással 
lehet benyújtani.
A postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni „Esély-
teremtő Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok 
rovatból. 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap: 2022. szeptember 16. 
(péntek).

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 45. munkanap.
A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, ezért azokat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsá-
gi Bizottság a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál. 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 20.000,- forint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat negyedévente bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet 
negyedévente felvenni Az első kifizetés az elbírálást követően, tárgyév decemberében történik. Ezt követően március és június 
hónapban valósul meg az ösztöndíj kifizetése. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú 
oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés a törvényes képviselő részére történik. Az ösztöndíjat legkésőbb június 30-ig fel kell 
venni, mely határidő jogvesztő.

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév 
során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni. 
Az Esélyteremtő Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJÁRA

Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Tehetséggondozó Ösztöndíj alapí-
tásával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az 
alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan 
a város képzett szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek

A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-oktatási intézményben 

a) alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és
c) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanévben kimagasló, de leg-
alább a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri. 

Alapfokú nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a Tehetséggon-
dozó Ösztöndíjban legkorábban a hatodik évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek 
csatolásával lehet, melyek az alábbiak:

a) iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás,
b)   az előző két tanév végi tanulmányi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy 

nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről),
c) műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van),
d)  a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásá-

ról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzétételi kérelem is).

A benyújtás módja

A pályázatot a pályázó által aláírva, 1 példányban 
a)  zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza 

Érd, Alsó u. 3.),
b)  postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.)),
c)  elektronikus úton: E-papír szolgáltatással – https://epapir.gov.hu/ügyfélkapun (KAÜ) 

azonosítással lehet benyújtani.

A postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás napját kell 
érteni. A borítékon fel kell tüntetni „Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat”.
Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölt-
hető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok rovatból. 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjele-
nését követő 30. nap: 2022. szeptember 16. (péntek).

A pályázatok elbírálása

A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizott-
ság dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 45. mun-
kanap.
A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, ezért 
azokat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a bírálatból kizárja, minden határ-
időben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál. 
A döntésre jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend 
alapján dönt: 
a) a pályázó tanulmányi eredménye,
b) területi és annál magasabb szintű tanulmányi, műveltségi és szakmai versenyek ered-
ménye.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázók írásban kapnak értesí-
tést.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 20.000,- forint havi támoga-
tásban részesülnek a tanév 10 hónapjára. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat negyedévente bankszámlára utalja át vagy azt 
a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet negyedévente felvenni. Az első kifizetés az 
elbírálást követően, tárgyév decemberében történik. Ezt követően március és június 
hónapban valósul meg az ösztöndíj kifizetése. A tanév során a kifizetés módjának meg-
változtatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés 
a törvényes képviselő részére történik. Az ösztöndíjat legkésőbb június 30-ig fel kell 
felvenni, mely határidő jogvesztő.

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, 
az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza 
kell fizetni.
A Tehetséggondozó Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági 
Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő 
Ösztöndíjban részesíthető. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által 
adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság
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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 06-70-479-3848-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: 06-70-479-3848
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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