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8. OLDAL

Vadlúd
Az utolsó akadály is elhárult, 
ősszel végre elkezdődhet a 
veszélyes érdi kereszteződés 
átépítése.

2. OLDAL

Időseknek
A Szepes Gyula Művelődési Központ 
idősügyi referense, Szűcs Ágnes azt a 
célt tűzte maga elé, hogy az Érden élő 
12 500 nyugdíjaskorút megmozgassa. 

7. OLDAL

Szent István
Az államalapítás ünnepén a hagyomá-
nyokhoz híven rendezték meg a városi 
ünnepséget. Csőzik László polgármes-
ter átadta a városi kitüntetéseket.

Citromfa utca
Korábban aláírásokat is gyűjtöttek a lakosok, hogy 
változás legyen. A beruházásnak köszönhetően sok 
évtizedes probléma oldódott meg.

CIKKÜNK A 2. OLDALON

Az érdi kultúráért
1962-ben szüleivel Érdre költözött, és Tárnokon lett 
tanító. Bukovinai székelyek a történelem országút-
ján című könyve most jelent meg. Kóka Rozália me-
semondó, népdalénekes, néprajzkutató portréja. 

INTERJÚNK A 9. OLDALON

A városiasodás útján
Vajon a barátságos, gyümölcsfákkal teleültetett 
kertvárosnak végképp búcsút mondhatunk? És ha 
igen, mi készül helyette – ezt kérdeztük városunk 
főépítészétől, Kuslits Tibortól. 

INTERJÚNK A 4–5. OLDALON

Az ég kék, a fű fekete

Gyászba borult a rét az ófalusi kastélydombon. Bokrok ha-
lott, kígyóformába tekeredő torzói emlékeztetnek a tűzre, 
ami már-már a Kakukk-hegyi erdőt és a Járom utca házait 
is veszélyeztette. Augusztusban ez már a második szabad-
téri tűz volt Érden.  CIKKÜNK A 3. OLDALON
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Az utolsó akadály is elhá-
rult, ősszel kezdődhet a 
veszélyes érdi keresztező-
dés átépítése.

Június közepén elkezdődött a 
Fehérvári–Zámori kereszteződés 
teljes körű felújítása. Ezzel pár-
huzamosan indult volna pár száz 
méterre odébb a Vadlúd utcai 
kereszteződés körforgalmas 
átépítése is, amire egy engedély 
hiányában várni kellett. Eddig.

László Ferenc, az Érdi Polgár-
mesteri Hivatal kommuniká-
ciós vezetője az Érd FM 101.3 
reggeli műsorában kiemelte: 
uniós támogatásból épül meg 
a körforgalom, így a kormány 
jóváhagyására volt szükség. 
Hozzátette, a kormányhatározat 
megszületett, a Magyar Köz-
lönyben is megjelent, így már 
semmi akadálya nincs a munkák 

elkezdésének. A Fehérvári úton 
zajló munkálatok miatt jelenleg 
is forgalomkorlátozások vannak 
érvényben, csak az volt a kérdés, 
hogy a Vadlúd utcánál mikor 
kezdődjön az építkezés. A szak-

emberek arra a következtetésre 
jutottak, hogy érdemes párhuza-
mosan haladni a két kivitelezés-
sel, mert így a forgalomkorláto-
zásokat sem kell olyan hosszan 
fenntartani, egyszerre tudják 

majd átadni a két körforgalmat. 
Bár pontos kezdési időpont még 
nincs, a város vezetői arra számí-
tanak, hogy szeptember végén a 
Vadlúd utcánál is megjelenthet-
nek a munkagépek.

„A projekt keretében nemcsak 
a körforgalmak készülnek el, 
hanem felszedik a teljes útbur-
kolatot, kicserélik a közműveze-
tékeket is, gyalogátkelőhelyek 
hoznak létre. Emellett korszerű-
sítik a világítást, új buszmegállók 
is épülnek, ezért hosszabb idő 
kell a munkálatokhoz. Az erre 
közlekedők várhatóan jövő ta-
vasszal már fennakadások nélkül 
tudják majd használni a város 
két megújult csomópontját” – 
újságolta László Ferenc.

A kivitelező cégek összehan-
golják a feladatokat, de a koordi-
nátor szerepét az önkormányzat 
tölti be. Bár az építkezés ideje 
alatt a kivitelező igyekszik a 
félpályás lezárások mellett biz-
tosítani a folyamatos haladást, a 
következő hónapokban dugók, 
forgalmi nehézségek várhatók. 
Aki teheti, kerülje el az érintett 
útszakaszt.

Gárdos Attila

Megépítik a Vadlúd utcai körforgalmat

A kerítésünk mögül kinyú-
ló, a közlekedést akadá-
lyozó, zavaró ágakat nem 
csak szabad, de kell is 
metszeni.

Érd szűkebb utcáira igencsak 
jellemző problémával keresett 
meg minket az egyik olvasónk. A 
Judit utcában él, ami olyan kes-
keny, hogy „ha csak a gödröket 
kerülgetem, már lekarcolják a 
kocsi oldalát a kinyúló ágak” –
fogalmazott. „Negyven telekből 
harminc esetében olyan mélyen 
nyúlnak ki a kerítésen az ágak, 
gallyak, hogy autóval kikerül-
hetetlenek. Van, aki megáll, 
letördeli, de van olyan ág, ami 
karvastagságú. Ráadásul olyan is 
előfordul, hogy a 220-as vezeté-

kig felfut a zöld televény. Egy-
szóval: gondozatlan az utca. Az 
a kérdésem, kinek a felelőssége 
az ágak visszavágása” – írta a la-
kos, hozzátéve: úgy érzi, ő nem 
utasíthatja az ágak levágására 
az ingatlantulajdonosokat, nincs 
hozzá joga. Ő annyit tud tenni, 
hogy rendbentartja a portáját, 
illetve az előtte lévő útszakaszt. 

Megkérdeztük a Polgármeste-
ri Hivatal Igazgatási és Hatósági 
Főosztályát, mi ilyenkor a teen-
dő. Barabás Emőke főosztályve-
zető elmondta: az ingatlanok és 
közterületek tisztántartásáról 
és a szervezett hulladékkeze-
lési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 23/2005. 
(VII.01.) számú önkormányzati 
rendelet kimondja: „Az ingatlan-
tulajdonos köteles gondoskodni 
az ingatlan előtti járdaszakasz 

(járda hiányában 1 méter széles 
területsáv), illetőleg, ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az 
ingatlan határától számított 5 
méteren belül a teljes terület 
tisztán tartásáról, a zöldsáv 
kaszálásáról, valamint az ingat-
lanról a gyalogjárdára és az út 
fölé hajló ágak nyeséséről annak 
érdekében, hogy a biztonságos 

közlekedés zavartalansága biz-
tosított legyen.”

Tehát az ingatlanról kifelé 
növő, valamint az ingatlan előtti 
fa – amennyiben az az ingatlan 
határától számított 5 méteren 
belül található – gondozása, 
gallyazása oly módon, hogy az 
a járdán, valamint az úton való 
közlekedést ne akadályozza, az 

ingatlan tulajdonosának felada-
ta. Amennyiben ez nem történik 
meg, a Városrendészeti Osztály 
jár el az ügyben, persze csak 
akkor, ha tudomást szereznek az 
esetről – érdemes tehát bejelen-
tést tenni a jegyzo@erd.hu és 
kozter@erd.hu e-mail címeken. 
Ilyenkor a városrendészet mun-
katársai felszólítják az illetőt a 
portája előtti terület rendbetéte-
lére, és ha ez nem történik meg, 
a közterület-felügyelet helyszíni 
bírságot szabhat ki. 

Ismerős helyzet, sajnos, hogy 
a villanyvezetékbe nyúló ágakat 
az ELMÜ megbízásából dolgozó 
vállalkozók erősen visszavágják, 
a fa elveszíti a formáját, arány-
talanná vagy épp veszélyessé 
válik (ilyenkor az oldalágakat 
nem vágják vissza). Barabás 
Emőke kérdésünkre elmondta: 
a lakók ilyenkor megmetszhetik, 
arányossá tehetik a fát.

Ádám Katalin

Metszéspontok
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Korábban aláírásokat is 
gyűjtöttek a lakosok, hogy 
változás legyen. A beru-
házásnak köszönhetően 
sok évtizedes probléma 
oldódott meg.

Napokon belül kész a közel egy-
kilométeres Citromfa utca bur-
kolása is: a finisher már felvitte a 
kopóréteget, a héten befejezik a 
padkák kialakítását – olvasható a 
polgármester közösségi oldalán.

2017-ben a választókerület 
önkormányzati képviselőjét egy 
helyi lakos kereste meg, aki 112 

aláírást gyűjtött össze az utca 
lakóitól, hogy oldják meg az itt 
élők közlekedési problémáit. 
Az utcában kialakult helyzetet 
fokozta, hogy a közeli Almafa 
utca zsákutca lett, így sokan a 
Citromfa utcát használták me-
nekülőútként. A por a megnö-
vekedett forgalom miatt szinte 
élhetetlenné tette az utcát.

Érden sok utca van még 
hasonló helyzetben, az ön-
kormányzat pedig igyekszik 
mindenhol megoldást találni a 
lakosság problémáira.

„Higgyék el, igyekszünk, csak 
a pénzügyi lehetőségeink szab-
nak határt az elszántságunk-
nak!” – írja a polgármester.

Csőzik László még 2019-ben, a 
választások előtt egy itt tartott 
utcafórumon is megtapasztalta, 
milyen katasztrofális helyzet-
ben van az utca, még akkor 
megígérte, hogy leburkolják az 
utcát. A következő állomás az 
Orvos utca lesz, ezzel zárul majd 
a jelenlegi önkormányzati ciklus 
második aszfaltozási programja. 
Városszerte eddig közel 40 utca 
kapott aszfaltburkolatot – hang-
súlyozza a város vezetője.

„Ősszel folytatjuk, sorra 
következnek a poros utak: a 
következő körre kiírt közbeszer-
zés a napokban zárul” – áll a 
bejegyzésben.

erdmost.hu

Aszfaltburkolatot kap  
a Citromfa utca
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Gyászba borult a rét az ófalusi 
kastélydombon. Bokrok halott, 
kígyóformába tekeredő torzói 
emlékeztetnek a tűzre, ami már-
már a Kakukk-hegyi erdőt és a Já-
rom utca házait is veszélyeztette. 
Augusztusban ez már a második 
szabadtéri tűz volt Érden.

lángok augusztus 14-én csaptak 
fel: a lakók először az óriási füstre 
lettek figyelmesek, és ahogy tud-

ták, vödörrel-lapáttal próbálták megállí-
tani a tűz terjedését. A hamarosan befutó 
érdi és törökbálinti hivatásos, valamint 
budaörsi önkéntes tűzoltók hat járművel 
kezdték oltani a tüzet – a hírre gyorsan 
a helyszínre érkezett Csőzik László, Érd 
polgármestere is. A megfeszített mun-
kának köszönhetően a tűz nem tudott 
továbbterjedni, és az is a tűzoltók kezére 
játszott, hogy erős szél sem fújt aznap a 
térségben. Most éles határvonal választja 
el az aszálytól sárga és a hamutól elfeke-
tült fűcsomókat. 

„Persze, hogy ideges voltam. Közel volt 
a házamhoz” – mondja szűkszavúan Ká-
roly. A Járom utca első házában lakó férfi 
szerint a tüzet félóra-óra alatt olthatták 
el, azt viszont nem mondták neki, hogy 
hagyja el otthonát. Rémülten figyelte a 
fejleményeket Dudás Péterné és csa-
ládja is: az asszony nagybeteg férjével, 
gyerekeivel csak nehezen tudta elhagyni 
a házat – mint mesélte, nagyon izgultak a 
hatalmas füst láttán.

Augusztusban ez már a második, ismert 
szabadtéri tűz volt Érden: augusztus 
10-én a Tárnoki út közelében gyulladt ki 
a bozótos, a két hektáron terjedő lángok 
a régi tusculanumi temetőt is veszélyez-
tették. Csámpai Attilától, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelemi Igazgatóság szóvi-
vőjétől megtudtuk, a hivatásos tűzoltók 
részéről ezúttal is a törökbálinti és érdi 
csapat, az önkéntesek oldaláról pedig a 
biatorbágyi és tárnoki egység vett részt 
az oltásban. Vizsgálat egyik esetben 
sem indult, hiszen a tűzoltók nem láttak 
szándékos gyújtogatásra utaló jelet, nem 
voltak áldozatok, és az anyagi kár sem 
jelentős.

Kiugróan sok a tűzeset Érden

A lángoló erdő és bozótos viszont mára 
a klímaváltozás állandósuló kísérője-
lenségévé vált – ahogy globálisan és 
országszerte, úgy Érden is egyre nagyobb 
problémát jelentenek a tavaszi és nyári 
tüzek. Idén már több mint 1500 szabad-

téri tűzesetet jelentettek Magyországon, 
mintegy kétszeresét a tavalyi adatnak, 
a leégett zónák pedig összesítve több 
mint 330 négyzetkilométert tesznek ki; ez 
nagyobb, mint Kecskemét teljes területe.

Csámpai Attila közlése szerint 2021 
első félévéhez képest idén 25 százalékkal 
nőtt a tűzesetek száma Pest megyében, 
az épített és a szabadtéri környezetben 
is több fordult elő (hat hónap alatt 1483 
esetet jegyeztek fel). 

Érden ráadásul 
most kiugróan sok 
a szabadtéri tűz is: 

míg az Érdi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság 2021 első 
félévében csak 10 ilyen ese-
tet regisztrált, idén június 
végéig azonban már 70 (!) 
bozót vagy erdőtűzhöz 
vonultak ki, főleg tavasszal. 

Vagyis a szám hétszeresére nőtt, mi-
közben az épített környezetben ugyan-
ilyen időbeli összevetésben még csök-
kent is a tüzek száma (34-ről 22-re.) És 
hogy mi okozza a tüzet? Olykor szándé-
kos gyújtogatás, mely inkább a szabad-
téri esetekre jellemző. Az elkövetőkre 
többmilliós pénzbüntetés és – a követ-
kezményektől függően – akár szabadság-
vesztés is várhat. Már ha elkapják őket: a 
hatóságok dolgát ugyanis nehezíti, hogy 
a szándékosságot nehéz pontosan fel-

tárni, ha csak nincs tettenérés, szemtanú 
vagy felvétel a történtekről. A gyújtogató 
pedig nem szokta megvárni a kiérkező 
tűzoltókat, vagy beismerni tettét. A 
tűzhöz vezető fő ok azonban a nyílt láng 
figyelmetlen használata: az eldobott, égő 
cigarettacsikk egy csapadékot hónapok 
óta nem látott, csontszárazra szikkadt 
mezőn. A cigarettás baleseteket Csám-
pai Attila összesítése szerint szorosan 
követik az elektromos meghibásodásból 
keletkezett tűzesetek, melyek a karban-
tartással, rendszeres felülvizsgálattal 
megelőzhetőek lennének. És persze a 
bokorba dobott borosüveg, vízzel teli 
műanyag palack is képes nagyítóként fó-
kuszálni a napfényt, míg a fű, avar lángra 
nem lobban körülötte.

Drágább lesz oltani is 

Egy ilyen helyzetben, amikor naponta 
kapunk hírt újabb hazai erdőtüzekről, 
leégett szántókról, különösen fontos a 
hivatásos tűzoltók mellett elhivatottan, 
önkéntesen dolgozó tűzoltó egyesületek 
munkája. Józan ésszel azt gondolhat-
nánk, ehhez minden állami segítséget 
meg is kapnak, aztán szembesülünk a 
magyar rögvalósággal: a tűzoltók ugyan-
úgy piaci áron veszik az üzemanyagot, 
mint bármelyik piaci szereplő, csakhogy 
míg a hivatásosok benzinköltségét utólag 
megtéríti az állam, az önkéntesek nem 
számíthatnak kompenzációra. Ez pedig 
óriási terhet jelent egy civil egyesületnél. 
Salamon Lajos, a Hivatásos Tűzoltók 
Független Szakszervezetének elnöke az 
ATV-nek azt mondta, tud olyan önkéntes 
tűzoltó csoportról, ami már nem vonult 
ki egy erdőtűzhöz, mert nem volt keretük 
már tankolásra.

Hasonló veszélyhelyzet nem áll fent a 
budaörsi önkéntes tűzoltóknál, akik az 
ófalusi tűzesetnél két járművel segítettek 
az oltásban; bár Érd nem tartozik műkö-
dési területükhöz, az eredményes beavat-
kozáshoz most rájuk is szüksége volt az 
érdi tűzoltó parancsnokságnak. „Rizikós 
volt a helyzet a lakóépületek és az erdő 
közelsége miatt is, sosem lehet pontosan 
tudni, mikor ugrik nagyot a tűz” – mond-
ta lapunknak Benesovits János, a Buda-
örs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú 
Egyesület elnöke. 

A piaci áras üzemanyag nekik sem esett 
jól, de az egyesület még ki tudja gazdál-
kodni a drágulást: oltásról, készenlétről 

emiatt nem kell lemondaniuk. A szervezet 
főként megyei, országos katasztrófavé-
delmi pályázatokból, na és Budaörs támo-
gatásából tartja fent magát: Benesovits 
János csak dicsérni tudja a városvezetést, 
amiért évről évre biztosítja számukra 
a működéshez szükséges összeget.  
„Nem értem, hogy ha a traktorba lehet 
480 forintért tankolni, a tűzoltóautóba 
miért nem” – jegyezte meg lapunknak az 
egyesületi elnök, aki bizonyos összegű 
állami kompenzációt azért szükségesnek 
tartana az önkéntesen dolgozó tűzoltók, 
mentők, polgárőrök esetében.

Ugyanígy vélekedett lapunk kérdésére 
egy másik, Érd-közeli önkéntes tűzoltó 
egyesület vezetője is, ám hangsúlyoz-
ta, névvel nem szeretnének szerepelni 
cikkünkben.

A fű kinő utána?

Kérdéses az is, mi vár a leégett mezőkre, 
rétekre. Dr. Gálhidy László, a WWF Ma-
gyarország Erdő programjának vezetője 
szerint nem kell aggódnunk, a természeti 
területek képesek megújulni a tüzek 
után. 

„A helyreállásuk időtartama attól 
függ, hogy a leégett területen milyen 
növényzet volt, illetve mekkora volt a 
tűz intenzitása. Egy teljesen leégő, idős 
erdőterület teljes helyreállásához sok 
évtizedre van szükség, míg az olyan gyep-
területek, amiken csak átfutott a tűz, 
akár már a következő évben teljes mér-
tékben helyreállnak. A növényfajok közül 
elsőként zavarástűrő gyomok – főként 
egynyári növények – jelennek meg, illetve 
azok, amelyek talajfelszín alatti részei 
nem sérültek jelentősen. Néhány év alatt 
visszatelepülhetnek a fa- és cserjefajok is, 
amelyek aztán felnövekedve akár erdővé 
is alakulhatnak, ha közben nem éri a 
területet újabb zavarás” – mondta az Érdi 
Újság kérdésére Gálhidy. 

Magához tér a fauna is: egyes fajok 
akár már az adott évben visszatérhetnek, 
mások később, amikor már a tápnövé-
nyeik is regenerálódtak, újra települtek. 
A talaj pedig egyszerre nyer és veszít egy 
tűzvésszel: a forróság hatására csökkent 
a nedvességtartalma, romlik a szerkezete 
és könnyen erodálódik. A tápanyag-tar-
talom ugyanakkor növekedhet, mivel az 
elégett növényzetből származó elemek a 
talajba kerülnek.

Koncz Tamás

Az ég kék, a fű fekete
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A pórul járt 
embereknek 

azonban nem 
lehet cinikusan 
a jogszabályra 

mutogatni.

Sokaknak nem tetszik Érd alakuló 
településképe. Ön mit gondol?

A közösségi érdek az, hogy az urbani-
záció minél kisebb területet érintsen, 
és minél nagyobb területeken őriz-
zük meg a természeti viszonyokat. A 
klímaváltozás sebességén úgy lehet 
lassítani, ha extenzív beépítés he-
lyett – tehát amikor 1000-2000 négy-
zetméteres telkeken egy-egy családi 
ház foglalja el a zöldterület nagy ré-
szét – minél kisebb zónán belül alakí-
tunk ki városias lakókörnyezetet. Épp 
az lenne a jó irány – csak nem így! –, 
amire az emberek, egyébként teljes 
joggal, panaszkodnak. Patrick Aberc-
rombie brit várostervező nevéhez 
fűződik a Nagy-London Terv, amely 
London borzasztó állapotait az ipar 
távoltartásával kívánta orvosolni, va-
lamint azzal, hogy 50-70 km-es zöld 
gallér vegye körül a várost. Azon túl 
jöttek létre azok a szatelit városok, 
ahonnan vonattal utaznak az embe-
rek a londoni munkahelyükre. A zöld 
gallér sokat javított a városban ma-
radók életminőségén, a levegő és a 
környezet állapotán. Mára a nagyobb 
városok zöme kijelölte a növekedés 
határait.  A 10 legnagyobb világváros 
között már nincs európai, a növeke-
dés áttevődött az ázsiai, a dél-ameri-
kai és az afrikai kontinensre. Ezekben 
a 20-30 milliós metropoliszokban 
elképesztő a népsűrűség - még az is 
lehet, hogy a favelák, bádogvárosok 
fogják megmenteni a világot. 

Milyen szempontból? 

Nagyon sűrűn laknak és roppant 
kevés energiát, vizet használnak. 
Lassan egymilliárd ember él ilyen 
városokban.

Közegészségügyi szempontból 
borzasztó körülmények között…

Még csak ezt sem mondanám. A 
kreativitás és a tömörítés csodáit 
lehet megfigyelni: a favelák lakói 
képesek egy erkélyen vagy egy nyolc-
emeletes ház tetején paradicsomot 
termeszteni, disznót tartani. Ez a 
fajta életforma a leginkább fenntart-
ható, mert nem a természet rovására 
növekszik. Egyébként Budapest 
belvárosi kerületeiben is vannak 
tanulságos építészeti minták: például 
az úgynevezett gangos házak a mai 
fogalmaink szerinti kertes családi 
házas zónában születtek. Az egyre 
sűrűsödő beépítés eredménye egy 
akkor nem túl egészségesen tömör 
rendszer lett - szoba-konyhás laká-
sokkal, melyek egy részébe sosem 
süt be a nap, és a vécé kint van a hát-
só lépcsőnél. Ugyanakkor viszonylag 

sok embernek lehetett kis területen 
lakhatást biztosítani. Ami Érdet illeti, 
ennek a megyei jogú falunak is el 
kellett indulnia a városiasodás útján: 
egyre dinamikusabb, sűrűbb beépí-
téseket tettek lehetővé az építési 
szabályok. Azzal, hogy településköz-
ponti vegyes övezeteket jelöltek ki 
a forgalmas utak mentén, az épülő 

házaknak már néhol tényleg van 
városias hangulatuk. Az a baj, hogy 
a zömösödés üteme túl gyors. Túl 
dinamikusan emelkedett a szintek 
száma és az építési magasság. Nem 
gondoskodtak arról - meg persze ta-
pasztalat sem volt -, hogy az átmenet 
szabályait bölcsebben határozzák 
meg. Elnéztem például a Hivatal-
nok utcát, ahol a megemelkedett 
beépíthetőségnek köszönhetően 
gigantikus társasházak jelentek meg 
családi házas környezetben. Fittyet 
hányva annak a településrendezési 
alapszabálynak is, hogy zártsorú 
beépítésnél egy határon túl már 
nem lehet hátrafelé építkezni, mert 
különben kalapács alakú lakóházak 
nőnek ki a földből. Az elmúlt évek-
ben olyan karakterű épületek tudtak 
így egymás mellé kerülni, amelyeket 
egy világ választ el egymástól. Abból 
nem lesz kiegyensúlyozott utcakép, 
ha két családi ház közé beékelődik 
egy-egy 36 lakásos társasház. Azért 
is jó, ha a város sűrűsödik, és nem 
szétterül, mert a csapadékot, szenny-
vizet sokkal gazdaságosabban lehet 
városi környezetben elvezetni.

Ezek a kalapács alakú társasházak 
szabályosan épülnek, kimaxolva a 
lehetőségeket? 

Egyszer, mikor visszaélésre gya-
nakodtunk, megvizsgáltattuk az 
építéshatósággal, és az volt a válasz, 
hogy igen. 

Tervez valamit annak érdekében, 
hogy ilyeneket mégse lehessen 
felhúzni Érden?

Van egy koncepcióm. Egyelőre nincs 
róla közgyűlési döntés vagy helyi 
rendelet, és azt sem tudom, hogy az 
állami főépítész nem gáncsolja-e el. A 
településképi rendeletünkbe szeret-
nék beépíteni egy olyan rendelke-
zést, amely szerint településközponti 
vegyes övezetben megengedett 
ugyan egy telekre mondjuk 57 lakást 

építeni, de ha az adott helyen ezt 
mégsem célszerű városképi, örök-
ségvédelmi vagy a védőtávolságok 
okán kihasználni, akkor lehessen 
rá nemet mondani. Továbbá, hogy 
vezessük be a fokozatos növekedés 
elvét, tehát, hogy egy-egy szinttel 
lehessen csak megemelni az épületet 
az adott környezethez képest.

És ezt a „megengedett, de nem 
célszerű” véleményt mely szerv 
tudja érvényesíteni?

Az építéshatóság ugyan nem az ön-
kormányzathoz tartozik, de köteles 
betartatni a helyi rendeleteket. A má-
sik, amihez mindenképpen hozzá fo-
gok nyúlni a helyi építési szabályzat 
módosításával, az az, amit már emlí-
tettem: hogy zártsorú beépítésnél ne 
lehessen a kert végéig elmenni, csak 
az utca vonalától mintegy 20 méte-
rig. Be kellene venni azt az előírást 
is, hogy a lakások fő helységei nem 
nézhetnek oldalkertre. Rettenetes 
állapot, hogy a lakások a szomszédra 
néznek, és ha oda is épül egy ilyen 
ház, akkor végképp elfogadhatatlan 
helyzet áll elő. 

Aki új építésű házat keres, miért 
elégszik meg ilyen igénytelen 
megoldással?

Mert a pénzéből erre telik. Nem akar 
füvet nyírni, paradicsomot kapálni, és 
ez még elfogadható ár. Ugyanakkor 
nekem, aki a 13. kerületben a Béke 
téren lakom, jobb. Ha kinézek az ab-
lakon, játszótér és park van előttem. 
Fura, de aki megnézi egy műholdas 
budapesti térkép virulens zöld szige-
teit, paneles lakótelepeket lát, mert 
akkor még 10 százalékos beépítettsé-
get engedélyeztek, és nem 50-60-at. 
Az utóbbi 30 év területfejlesztési 
gyakorlata nem éppen sikertörténet 
a lakókörnyezet minősége szem-
pontjából.

Gondolja, hogy Érden elsőre raci-
onálisabb lett volna egy kevésbé 
intenzív beépítést engedélyezni, 
majd később újratervezni, és 
beengedni magas házakat is? Ez 
nem egy, hanem két átmeneti 
időszakot hozott volna, elnyújtva 
a folyamatot. Vagy a kisajátítás 
lett volna jobb megoldás?

Az önkormányzatok szegények, a 
kisajátítás pedig költséges dolog. 
Leginkább a közlekedési beruházá-
sok esetén indokolt, amikor utat kell 
nyitni valahol. Ma már inkább a vállal-
kozói tőke szokta az ilyen kérdéseket 
megoldani, és a piac segíti az értel-
mes trendek érvényesülését. Hason-
ló okok miatt az önkormányzatoknak 
korlátozottak a lehetőségeik abban 
is, hogy szociális bérlakás-építésekkel 
formálják a város képét és szerke-
zetét, holott ez alapvető feladatuk 
lenne. Érdnek is sok beépíthető telke 
van, és a társadalomról való gondos-
kodás jegyében a legelesettebbek 
számára az önkormányzat tudná 
megoldani a lakhatást, ha lenne rá 
pénze. Másfelől a város szerkezeti 
problémáinak megoldását sem lehet 
a vállalkozóktól, befektetőktől várni. 
Ma sok önkormányzat legfeljebb 
annyit tud tenni, hogy megteremti 
a feltételeket és a körülményeket 
ahhoz, hogy gyümölcsöző vállalko-
zások révén valósulhasson meg a 
közösségi érdek.

Ehelyett a települések rákénysze-
rülnek arra, hogy a vagyonukat 
kiárusítsák.

El kellett indulni  
a városiasodás útján

egyei jogú városunk épp vajúdik: poros, átláthatatlan fa-
luból küllemében is várossá lenni igyekszik. Ennek feltűnő 
jeleiért, a kis telkekre beszorított társasházak, a kivágott 
fák, letérkövezett udvarok látványáért nem mindenki lelke-
sedik. Vajon a barátságos, gyümölcsfákkal teleültetett kert-

városnak végképp búcsút mondhatunk? És ha igen, mi készül megszületni 
helyette. Ezt kérdeztük városunk főépítészétől, Kuslits Tibortól.  
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

1998 óta dolgozom önkormányzatok-
nál, és elég kevés példát látok tudatos 
vagyongazdálkodásra, tehát arra, hogy 
amikor valamit eladnak, abból valamilyen 
gazdálkodási célt oldanak meg, és nem 
csak betömnek egy költségvetési lyukat, 
hogy aztán másutt elszivárogjon a pénz. 
Jó dolog a bevétel, de az átgondolatlan 
eladásokkal fontos lehetőségeket enged-
nek ki a kezükből.

Milyen következményei látszanak már 
most annak, hogy az építkezések egy 
része nem engedélyköteles?

A CSOK bevezetésekor – úgymond „a 
bürokrácia csökkentése érdekében” – 
változtatták meg az építési törvényt úgy, 
hogy a 300 m² alatti lakásokhoz nem kell 
építési engedélyt kérni, csak bejelentési 
kötelezettség van. Később ezt úgy mó-
dosították, hogy aki saját magának építi 
a házat, az ennél is nagyobbat építhet 
puszta bejelentéssel. Így aztán előállt az 
a – szerintem – egészségtelen helyzet, 
hogy az építkezések 70 százalékánál 
elég pusztán bejelentést tenni. Mivel 
az építéshatóságnak nincs kapacitása 
arra, hogy ezeket a bejelentéseket jogi 
szempontból megvizsgálja, csupán az 
előírt feltöltéseket – tűzvédelmi előírás, 
helyszínrajz, stb. – listázza. Kertvárosias 
övezetekben – ilyen Érd nagy része – egy 
1000 m² alatti telekre csupán egy lakást 
lehet építeni, a fölött is csak kettőt egy 
épületben. Csak a városközponti ve-
gyes övezetekben lehet 30-40-50 lakást 
építeni. Ezt úgy igyekeznek megkerülni 
az építési vállalkozók, hogy kertvárosi 
övezetben két lakást jelentenek be, majd 
befalaznak két ajtót, és máris négy lesz 
belőle. Találkoztam olyan esettel is, ami-
kor kétlakásosnak bejelentett épületből 
8-12 lakást alakítottak ki. 

Ezt tulajdonjogilag hogyan lehet 
megtenni?

Az építési vállalkozók általában úgy trük-
köznek – nagyon elkeserítő, hogy ebben 
építészek is közreműködnek időnként 
–, hogy bejelentenek egy kétlakásos 
lakóépületet, majd eleve úgy terveztetik 
meg, hogy hat lakás legyen belőle. Aztán 
ezeket a lakásokat azonnal elkezdik érté-
kesíteni, amint megépült a ház, beköltöz-
nek családok, ráköltik az összes pén-
züket. Majd egyszer csak kiderül, hogy 
kertvárosias övezetben ezt nem lehetett 
volna, és az építéshatóság feljelenti őket 
nálunk. Ez az egy hatósági jogkörünk van, 
a rendeltetési egységek számának betar-
tatása. Nekünk kell kötelezni az épít-
tetőt, hogy alakítsa vissza a házat úgy, 
ahogyan annak idején bejelentette, és 
azt mondani a családoknak, hogy tessék 
kiköltözni! Ráadásul az építési vállalkozó 
cégét addigra már felszámolták, őt nem 
lehet utolérni, az új tulajdonos pedig nem 
is érti, mi történik. Az a bevett szokás 
ugyanis, hogy jogilag nem lakást adnak el, 
hanem lakrészt.

Az önkormányzat ilyen helyzetben mit 
tehet?

Nem lehet szemet hunyni. A bejelentett 
állapot visszaállítása eleve reménytelen 
vállalkozás, de azért kibocsátjuk a köte-
lezést, várunk, bírsággal fenyegetünk… 
A 2014 körül bevezetett egyszerű beje-
lentéses eljárásból fakadó katasztrófák 
mostanra értek utol minket.

Tehát éveken keresztül jogos hatósági 
vegzálásnak vannak kitéve a lakók, bí-
róságra kell járniuk, de mi lesz a vége?

Én nem látom a végét, sem a megoldást. 
Ha egyszer bele van írva a helyi rende-
letbe, hogy egy épületben nem lehet 
több két lakásnál, akkor nem lehet több. 
Régen, mikor még mindenhez építési en-
gedély kellett, az embereknek pecsétes 
papírjuk volt arról, hogy „én ezt meg-
építhettem”. Ilyen most nincs. Sőt, már 
használatbavételi engedély sincs, és ami-
kor kiállítják a hatósági bizonyítványt, 
hogy elkészült a ház, kiderül, hogy ilyet 
nem is lehetett építeni. 

Aki lakást akar vásárolni Érden, mire 
figyeljen, hogy bele ne fusson egy 
ilyen csapdába? 

Meg kell kérdezni az önkormányzatnál, 
hogy az adott telken hány lakásegység 
építhető. Sajnos rendszerint utólag ke-
resnek meg minket, amikor már baj van. 
Azért jó példákkal is találkozunk: építési 
vállalkozók, építésszervezők is part-
nerek abban, hogy mielőtt elkezdenek 
építkezni, felhívnak minket. Akik vissza-
élnek a helyzettel, és családok vagyonát, 
megélhetését kockáztatják, azokkal 
szemben a végsőkig elmegyünk. A pórul 
járt embereknek azonban nem lehet 
cinikusan a jogszabályra mutogatni.

Az ügyvédeknek milyen szerepük és 
mekkora mozgásterük van az ilyen 
helyzetekben?

Én ezt gyanakodva szemlélem, hiszen 
nekik észlelniük kell, hogy az adott 
telekre csak két lakást lehetett volna 
építeni, mégis négy adásvételi szerző-
dés összeállítására kérik őket. Olyankor 
nem merül fel a jóhiszeműség, inkább 
az, hogy összejátszanak az építési vállal-
kozókkal. Más kérdés, hogy ha egy lakás 
feltűnően olcsó a piaci árhoz képest, a 
vásárlónak el kellene gondolkodni azon, 
mi lehet az oka. Gyakran azért olcsó, 
hogy gyorsan megvegyék, ne legyen idő 
utánanézni.

Tegyük fel, hogy átcsúszik az építés-
hatóságnál a projekt. Akár le is lehet 
élni az életet egy ilyen lakásban?

Ha nem veszi észre senki, és nem akarják 
eladni, CSOK-ot vagy hitelt felvenni, van 

rá esély. Ott bukik meg a dolog, amikor 
pénz függ tőle. A bankok a hitel elbírá-
lásánál ragaszkodnak a földhivatali nyil-
vántartás bemutatásához. Bármennyire 
is örülnek tehát sokan, hogy nincs szük-
ség építési engedélyre, az építtetőnek 
sem volt rossz, ha volna arról igazolása, 
hogy minden jogszerű. Mivel most Lázár 
Jánost újra miniszternek nevezték ki, 
nem tartom valószínűnek, hogy a saját 
ötletét kivegye a jogrendszerből. Talán 
ha az önkormányzatok visszakaphatnák 
az építéshatósági jogkört, érzékenyeb-

ben lehetne kezelni az ilyen eseteket. 
Több empátiát tételezek föl egy polgár-
mesteri hivatalban dolgozó hatósági 
emberről.

Pedig talán épp a helyi elfogultságok 
kiküszöbölésére vették el a jogkört az 
önkormányzatoktól, nem?

És mire mentek vele? Ha kulturálisan kor-
rupt egy rendszer, akkor mindegy, hogy 
a jogköröket hova teszem, mindenütt 
rossz helyen lesz. 

Mihalicz Csilla
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A Vésztőn nyaraló gye-
rekek megtanulták, 
hogyan váljanak tudatos 
környezetvédőkké.

Az érdi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola 50 diákja nyolc 
napon át környezetvédelmi 
és hulladék-újrahasznosítási 
táborban vett részt Vésztőn. A 

rendhagyó táborban megismer-
ték a hulladék újrahasznosításá-
nak lehetőségeit és módját – írta 
beszámolójában az intézmény 
vezetője.

Kiderült, miközben az érdi 
gyerekek felfedezték a térség 
megóvásra váró természeti 
kincseit, ellátogattak a vésztői 
Elektraplan Kft. hulladékfeldol-
gozójába is, ahol megnézhették 
az üzemben folyó különböző 

eljárásokat, amelyekkel új termé-
ket állítanak elő.

A békéscsabai hulladékfeldol-
gozó üzemben pedig megismer-
hették a környezetet károsító 
hulladékok feldolgozásának 
folyamatát. Végül a számtalan 
színes programnak köszönhetően 
az érdi kőrösis diákok a nyolcadik 
nap végén immár tudatos környe-
zetvédőkként térhettek haza.

erdmost.hu

Rendhagyó táborból tértek 
haza az érdi diákok

Az Érdligeti iskola az 
elmúlt tanévet 4,4-es 
átlaggal zárta, 175 kisdi-
ák kitűnő bizonyítványt 
vihettek haza.

Több mint 50 féle versenyen vet-
tek részt a diákok. Az országos, 
tankerületi és egyéb megméret-
tetéseken – mint a matematika  
vagy mesemondó, népdaléneklő 
és rajzversenyek – egyéniben 
és csapatban is szép eredményt 

értek el – számolt be az intéz-
ményvezető. Szijártóné Somogyi 
Mónika igazgató az Érd FM 101.3-
nak elmondta: a tavalyi tanévben 
125 gyermek kapott kitűnő bizo-
nyítványt alsó tagozatban, 25 diák 
pedig felső tagozaton szerzett 
színötös tanúsítványt. A különb-
ség mindig ilyen nagy az alsó 
és a felső tagozat között, de az 
igazgató azt mondta, valamennyi 
diákra büszkék, akik a saját képes-
ségeikhez mérten igyekeztek a 
legjobbat kihozni magukból.

Szijártóné Somogyi Mónika rá-

diónknak elmondta azt is, diákjai 
tavaly több mint 50 féle tanul-
mányi versenyen vettek részt az 
Érdligeti iskola tanulói.

A klímavédelem az új tanév-
ben is kiemelt feladat az Érd-
ligeti Általános Iskolában. Az 
előző tanévben az intézmény 
megkapta a városi klímadíjat a 
fenntarthatóság jegyében vég-
zett tevékenységért. Szeptem-
bertől ugyanezt a szemléletet 
viszik tovább, lesz papírgyűjtés, 
olajgyűjtés és ruhagyűjtés is.

erdmost.hu

175 kitűnő tanulója volt az 
Érdligeti Általános Iskolának

Nem új keletű probléma sajnos, 
hogy a nők jelentős százaléka 
nem él a 45 és 65 év között 
ingyenes, meghívásos mammog-
ráfiai szűrés lehetőségével, de 
ilyen alacsony talán még sosem 
volt a részvételi arány. „A mai 
napon tizennégyen jöttek el a 
kétszázból” – mondta dr. Nahm 
Krisztina mammográfia szakmai 
vezető, radiológus. Hozzátet-
te: szűrőcentrumuk átlagosan 
tízezer hölgyet hív be évente. 
„Nyáron mindig kevesebben jön-

nek, de még a legjobbnak mond-
ható 40 százalékos arány is azt 
jelenti, hogy 60 százalék nem 
veszi igénybe a vizsgálatot. Az 
átszűrtség azért valamivel jobb, 
mint amit a számok mutatnak, 
hiszen vannak magánvizsgálatok 
is, sokan pedig beutalóval érkez-
nek” – tette hozzá a doktornő.

Az ingyenes szűrést kétévente 
végzik, behívólevél alapján, és 
bár ezen szerepel egy megaján-
lott időpont, a páciens telefo-
non bármikor kérhet másikat, 
ha neki ez nem megfelelő. A 
várakozási idő és a vizsgálat sem 
hosszú, érdemes rászánni azt a 
pár percet, hiszen – mint Nahm 
Krisztina elmondta – Magyaror-
szágon minden 7.-8. nőt érint ez 
a betegség. 

„Országosan évente nyolc-
ezer hölgynél diagnosztizálnak 
mellrákot, és az érintettek közel 
fele meghal öt éven belül, mert 
későn ismerik fel a betegséget. 
Érden évente száz körül van 
azoknak a nőknek a száma, 
akiknél ilyen elváltozást találunk 
– egyharmadukat az orvos küldi 
hozzánk, mellrák gyanújával, 
kétharmaduknál azonban a 
rutinszűrés alatt derül ki, hogy 
gond van” – hangsúlyozta a 
főorvosnő, aki bemutatta azokat 

a rendkívül korszerű (2019-ben 
beszerzett, digitális) műszereket 
is, amelyekkel a vizsgálatokat 
végzik. Elmondta, hogy bár sok 
nő tart a vizsgálat során jelent-
kező fájdalomtól, ez legfeljebb 
kellemetlenségnek mondható, 
és a sugárterhelés is nagyon ala-
csony. Azoknak, akiknek nagyon 
érzékeny a mellük, érdemes a 
menzesz utáni negyedik-ötödik 
nap környékén menni, mert 
akkor a legkevésbé érzékeny az 
emlő. „Aki retteg tőle, az álta-

lában azt mondja utána: nahát, 
ennyi volt az egész?!” – jegyezte 
meg a főorvosnő, aki elmondta 
azt is: a géppel kiszűrhető a 
mellrák igen korai formája is, 
amit az ultrahang nem mutat ki. 

„A szűrés során négyirányú 
felvételt készítünk, amelyet 
egymástól függetlenül két 
orvos leletez, és dönti el, van-e 
olyan elváltozás, amely eltér a 
normálistól, és kell-e kiegészítő 
vizsgálat. Amennyiben igen, 
speciális felvételeket, ultrahan-
got és szükség esetén biopsziát 
is csinálunk, és ha szükség van 
MR-vizsgálatra, azt is intézzük 
szerződéses kapcsolatainkon 
keresztül. Abban is segítjük a 
beteget, hogy merre induljon 
tovább. Úgy megy tehát az 
onkológiai team elé, hogy az 
emlőre vonatkozó összes infor-
máció rendelkezésre áll” – tette 
hozzá.

Legjobban az egy centiméte-
res, illetve ez alatti mellrákok 
gyógyíthatók. Minél nagyobb a 
daganat, annál nagyobb a való-
színűsége a távolabbi hónaljnyi-
rokcsomó-áttétnek. Ilyenkor a 
teljes gyógyulás esélye csökken. 
Érdemes tehát komolyan venni a 
kétévenkénti, ingyenes szűrést.

Ádám Katalin

Életmentő,  
mégsem kell
Drasztikusan csökkent a mammográfiai szűrésen 
részt vevő nők száma az elmúlt időszakban: koráb-
ban is csak 30-40 százalékos volt az arány, ám a 
nyáron ez tízre apadt. Pedig ez az ingyenes, korsze-
rű, gyors, fájdalommentes vizsgálat évente tucat-
nyi érdi és környékbeli nő életét menti meg, hiszen 
az időben felismert mellrák gyógyítható.
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Elsőként Aradszki András or-
szággyűlési képviselő mondott 
köszöntőt. Beszédét arra az 
evangéliumi részre alapozta, 
amelyben Jézus a bölcs em-
berrel példálózik, aki sziklára 
építi a házát, nem homokra. A 
homokra épített házat ugyanis a 
vihar romhalmazzá változtatja, 
a bölcs ember háza azonban 
állja a viharokat. Aradszki álmos 
történelemóra keretében ma-
gyarázta el, hogy Szent István 
sziklára épült háza a keresztény 
Magyarország, a szikla pedig 
maga Szent István személyes, 
őszinte, keresztény hite. Beszélt 
arról, hogy Szent István a béke 
és a tevékeny építkezés embere 
volt. Hogy szilárdan megvédte 
az ország határait a keleti és 
nyugati támadásokkal szemben. 
Hogy Magyarországot új európai 
nagyhatalommá tette. Szót 
ejtett a Szent Imre hercegnek 
szóló intelmekről is. Na meg 
arról, hogy a néhai államalapító 
arra tanít bennünket, hogy mi is 

sziklára építkezzünk. A hagyo-
mányos családmodell védelme 
és a migránskérdés is szerves 
része volt Aradszki beszédének, 
aki így zárta mondanivalóját: 

„Az egykor kereszténynek 
megálmodott Európai Unió mai 
vezető elitje példát vehetne első 
királyunkról, mert Szent István 
a béke embere volt, és sziklára 
épített! A Magyarok Nagyasszo-
nyának és nemzetünk szentje-
inek közbenjárása adjon erőt 
mindannyiunknak megtalálni a 
sziklát, és mindent rá építeni!”

Csőzik László polgármester is 
köszöntött minden jelenlevőt, 
megkülönböztetett tisztelettel 
a díjazottakat, hiszen ez a nap, 
mint hangsúlyozta, róluk (is) 
szól. 

„És köszöntök még valakit, 
ne nevessenek ki, köszöntöm 
az esőt. Mennyit vártunk rá. 
Épp ideje, hogy eljött. Eső 
nélkül nincs kenyér és nincs 
élet” – mondta a városvezető. 
Hozzátette: „Augusztus 20. egy 
katonás, fegyelmezett ünnep 
is valahol, mert nagyon pergő, 
nagyon határozott válaszokat 
ad a legfontosabb kérdésekre. 
Arról szól, hogy erősek vagyunk, 

és tudunk, és akarunk modern 
államot létre hozni és igazgat-
ni. Továbbá arról is szól, hová 
akarunk tartozni. Európához 
tartozunk, a kereszténységhez 

tartozunk, a nyugati világhoz tar-
tozunk. Augusztus 20. ezenkívül 
a hon megtartásának ünnepe is, 
ahogy a változásoké is.” Csőzik 
is párhuzamot vont Szent István 
kora és a jelen között. Az ő am-
úgy előremutatóbb és vitálisabb 
történelemóráján is felmerült, 
hogy nyugatról vissza kellett 
verni a németeket, keletről a be-
senyőket. Ő az Imre herceghez 
intézett intelmek közül azt tar-
totta a legfontosabbnak, hogy 
„sohase harcolj az igazság el-
len”. Ahogy mondta, már István 
király is tudta, hogy hazugsággal 
nem lehet kormányozni, hazug-
ságokra nem épülhet ország, a 
hazugság csak haragot és szen-
vedést okoz. Kiegyezni Európá-

val, élvezni az előnyeit, együtt 
küzdeni a bajok ellen, ez most 
is elemi érdekünk. Tízből nyolc 
magyar ma is az Európai Unió 
mellett teszi le a voksát. Nem 

hadakozni kell Európával, hanem 
megegyezni vele az érdekeink 
szerint úgy, hogy fejlődjön orszá-
gunk, nemzetünk. A magyarság 
megmaradása ezer évvel ezelőtt 
is a józan belátáson múlott, és 
ma is ezen múlik. Aki folyton 
hátrafelé nyilaz, az fejjel nekivág-
tat a falnak. Utalt a változásokra, 
amik körülvesznek bennünket, 
a világjárványra, a szomszéd 
háborúra, a klímaválságra, az 
egekbe szökő energiaárakra. A 
következtetés: újra kell min-
dent gondolkodni, az alapoktól, 
ahogy Szent István tette anno. 
Mindezt csak közösen lehet, és 
az érdiség is közösséget teremt, 
hangsúlyozta Csőzik László.

A beszédek után az egyház 
képviselői megáldották a nem-
zeti színű szalaggal átkötött 
kenyeret, majd átadták a városi 
díjakat.

K. J.

„Az érdiség is közösséget teremt”
Az államalapítás ünnepén a hagyományokhoz 
híven rendezték meg a városi ünnepséget a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum kertjében. Az eseményen 
beszédet mondott Aradszki András országgyűlési 
képviselő és Csőzik László polgármester, az egyház 
képviselői megáldották az új kenyeret, a városveze-
tés átadta a városi kitüntetéseket.

Érd Közneveléséért Díj: Agócs Erika, a Harkály Tagóvoda vezetője, Szijár-
tóné Somogyi Mónika, az Érdligeti Általános Iskola vezetője és Versits Lívia, 
az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanára
Érd Egészségügyéért Díj: Dr. Jánosi Mihály házi gyermekorvos
Érdi Közszolgálati Díj: Kartikné Szilágyi Enikő, a Polgármesteri Hivatal 
csoportvezetője és Szarka Gábor, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 
műszaki ágazatvezetője
Év Családja Díj: Barakonyi-Tóth Viktória és Hegymegi-Barakonyi Bálint 
családja
Érdi Sport Díj: Schóber János nyugalmazott testnevelő tanár és aktív 
kézilabdaedző

Íme a díjazottak listája:
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Tavaly ősztől a művelődési ház 
munkatársa, márciustól pedig 
már programok özönével várja 
az időseket. A 11 érdi nyugdíjas-
klub 650 tagja, aktív, érdeklődő, 
nyitott, de ezt a számot Ágnes 
növelni szeretné, sokkal több 
nyugdíjast bevonni az ingyenes 
programokba. Minden javasla-
tot, ötletet, kérést felír, megje-
gyez, és a tervezésnél beépíti a 
saját elképzeléseibe.

A szeptemberi programkínálat 
nagyon gazdag, sok-sok terü-
letre kiterjed az önismerettől 
az egészségmegőrzésen át a 
kirándulásokig és a testmoz-
gásig. Részletesen nem tudjuk 
ismertetni valamennyit, de az 
Érdi újság folyamatosan hírt ad 
ezekről, illetve akinek van lehe-
tősége, feliratkozhat hírlevélre, 
és minden héten megkapja a 
kínálatot. A havi programfü-
zet elérhető a művelődési ház 
recepcióján. Éljenek vele, ha jó 
társaságot, hasznos időtöltést 
szeretnének.

Az Érdi Idősek Akadémiája 
havi előadássorozat, olyan 
előadókat és témákat kínál, 
melyek az idős embereket érin-
tik. Tavasszal vendégül látták 
Endrei Judit tévébemondót, 
Németh Lajos meteorológust, 
Schäffer Erzsébet újságírót, 
Portisch Lajos sakknagymestert, 
szeptemberben Kriston Andrea 
előadását hallhatják az érdeklő-
dők. Az Egyházak városunkban 
programsorozatban a helyi 
vallási vezetők beszélnek saját 
közösségeikről. Jó hangulatú, 
családias beszélgetések ezek, 
következő alkalommal a zsidó 
felekezetről lesz szó.

Múzeumi találkozások címen 
a Magyar Földrajzi Múzeumban 

helytörténeti, állandó vagy idő-
szaki kiállításokhoz kapcsolódó 
előadásokon vehetnek részt, 
most Fekete Mácsai Anett vezet 
helytörténeti sétát Érd-Ófalu-
ban. Kétórás program kereté-
ben az Országgyűlési Könyvtár 
meglátogatására és utána jó idő 
esetén idegenvezető kalauzolá-
sával Kossuth téri sétára kerül 
sor. Havonta az olvasás szerel-
meseit hívják a Senior Könyv-
klubba, ahol izgalmas beszél-
getések keretében kerül sor a 
kiválasztott olvasmányok közös 
megbeszélésére A szeptemberi 
első alkalom az ismerkedésről 
és az első közös olvasmány 
kiválasztásáról szól majd.

Az Alzheimer-világnapon, 
szeptember 21-én a cél felhívni 
a figyelmet az Alzheimer-kór és 
más demenciák terjedésének 
veszélyére, a tévhitek eloszlatá-
sára és a társadalmi összefogás 
szükségességére, a betegséggel 
élők körülményeinek javítására. 
A világnap alkalmából az Alz-
heimer című magyar dokumen-
tumfilmet vetítik, utána beszél-
getést hallhatnak az alkotókkal 
és dr. Menyhárt Miklóssal, a ma-
gyarországi Alzheimer Kávézók 
atyjával. Az előadás egyben nyi-
tórendezvénye az érdi Demen-
cia Kávézó programsorozatnak 
is. Minden hónapban más-más 
szakembertől lehet tájékozódni 
ebben a témában. Olyanok is 
részt vehetnek ezeken az alkal-
makon, akiknek családjában van 
beteg ember.

Lesz elsősegély-tanfolyam, 
amely olyan kérdésekre vála-
szol, mit tegyünk, ha otthon 
baleset ér minket? Mi a teendő 
erős vérzés vagy égési sérülés 
esetén? A kétalkalmas tanfo-

lyam során elsajátíthatják az 
alapvető, de akár életmentő 
fogásokat és a hétköznapokban 
is hasznos egészségügyi isme-
reteket. 

Belső értékeink nyomában 
címmel szeptemberben új, sze-
mélyiségfejlesztő foglalkozás-
sorozat indul. Az összejövetelek 
célja, hogy a bennünk lévő belső 
értékeinket, mint a harmónia, 
béke, őszinteség, szeretet, újból 
„élővé” tegyük, és így olyan 
emberi értékrend kialakításának 
legyünk a részesei, amire régóta 
vágyunk. 

A Zenés délutánok keretében 
lesz Straub Dezső előadása, 
humoros sztorikkal és örökzöld 
dallamokkal, illetve operett-
délután a Fedák Sári Színház 
művészeivel. 

Az Idősek Világnapja alkalmá-
ból „Találkozás egy régi szere-
lemmel” címmel a Monarchia 
Operett nagyszabású, Szenes 
Iván dalaiból összeállított gála-
műsorával köszöntik az érdi 65 
év felettieket az Arénában. A 

Gyaloglóklub hetente lehetősé-
get ad a mozgásra, szeptember-
ben a LevenDuna túraútvonalat 
járják be. A Senior gerincjóga 
nagyon népszerű volt tavasszal, 
célja a test egészségének helyre-
állítása, megőrzése, elsősorban 
a tartóizmok megerősítésével. 
Könnyű, ülő vagy álló helyzetben 
végzett gyakorlatokból, relaxá-
cióból és légzőgyakorlatokból 
áll, melyet idősek is biztonsággal 
végezhetnek. 3-1-2 meridiántor-
na néhai Eőry Ajándok módsze-
re, nagyon egyszerű, bárki által 
végezhető, könnyen elsajátít-
ható gyakorlatokból áll, mely 
bármilyen korban végezhető, és 
gyakorlása kedvező hatással az 
egész szervezetre.

Minden program ingyenes az 
érdi 65 év felettieknek, ha előze-
tesen regisztrálni kell, azt min-
dig feltüntetik a programoknál 
az újságban vagy szórólapokon. 
Fel lehet iratkozni hírlevélre is, 
akkor hetente elküldik e-mail-
ben az aktuális rendezvényeket. 

Bartos Csilla

Az idősügyi referens: Szűcs Ág-
nes, e-mail címe: szucs.agnes@

szepesmk.hu, telefonszáma:  
23-365-490/112-es mellék

1. Barátkozzunk Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Fenzel Endréné vezető, 30-578-8886, fenzelne@gmail.
com. Foglalkozások időpontja: minden hónap utolsó szerda 14.00–
16.00, Szepes Gyula MK

2. Béke-Barátság Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Bugyenszki Lajosné vezető, 20-392-1771, jutka.bugyensz-
ki@gmail.com. Foglalkozások időpontja: kéthetente csütörtökön 13.00, 
Mária utca 22.

3. Bolyai Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Peredi Jánosné vezető, 30-246-1004, per.j@freemail.hu
Foglalkozások időpontja: páratlan kedd 16.00, Jázmin utca 8.

4. Csuka Zoltán Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Treszkai Lászlóné vezető, 30-312-2145, treszkailaszlo-
ne67@gmail.com. Foglalkozások időpontja: kéthetente hétfőn 15.00, 
Érdligeti Általános Iskola

5. Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Kónya János vezető, 20-584-5922, konya.marika46@
gmail.com. Foglalkozások időpontja: keddenként 14.00–16.00, Szepes 
Gyula MK

6. Fenyves Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Csontos Gézáné vezető, 70-635-3880, csontosgezane@
freemail.hu. Foglalkozások időpontja: keddenként 14.00, régi Parkvárosi 
Közösségi Ház

7. Mosoly Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Győriné Ughy Zsuzsanna vezető, 30-397-3655, gyorine-
ughyzsuzsanna@gmail.com. Foglalkozások időpontja: minden hónap 3. 
kedd 16.00, Mária utca 22.

8. Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Végh Antalné vezető, 30-541-4053, vegheva50@gmail.
com. Foglalkozások időpontja: kéthetente kedden 14.00–16.00, Szepes 
Gyula MK

9. Petőfi Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Pató Anna vezető, 30-829-9899, annapatoerd@gmail.com
Foglalkozások időpontja: minden hónap 1. kedd 15.00, Ófalu, Fő utca 
42.

10. Tusculanum Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Domján Károlyné vezető, 70-611-6837, domjan.mama 
2020@gmail.com. Foglalkozások időpontja: kéthetente szerdán 14.00, 
Mária utca 22.

11. Volán Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Lukács András vezető, 30-957-6169, lukacsandras52@
gmail.com. Foglalkozások időpontja: minden hónap utolsó csütörtök 
14.00, Szepes Gyula MK

Nyugdíjas Klubok Érden

Gazdag programok várják az időseket
Kritikus időszak az ember életében, amikor 65 éves 
korában, mozgalmas évtizedek után nyugdíjba 
megy. Nyilván könnyebb annak, aki családban él, 
de ez ma már ritkább. Gyakoribb, hogy az idősek 
bezárkóznak, depressziósak lesznek, a napi gondo-
kon töprengenek, és kilátástalannak látják elkövet-
kező éveiket. A Szepes Gyula Művelődési Központ 
idősügyi referense, Szűcs Ágnes azt a célt tűzte 
maga elé, hogy az Érden élő 12 500 nyugdíjaskorú 
ember közül minél többhöz elér, megmozgatja 
őket, hasznos, értelmes kikapcsolódást, társaságot 
biztosít nekik. 
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Hogy bírja energiával, népdalkör, újság- és 
könyvírás, előadások…?

Tudom én, hogy mire gondol, de az az igazság, 
mintha semmi nem változott volna az életem-
ben azon kívül, hogy megfájdult itt is, ott is. 
Foglalkoztatnak, hívnak, szeretnek. A világon az 
egyik legkedvesebb alkotómunka a könyvírás, 
ha onnan nézem, hogy nekem mi ad örömet. A 
cikkírás is hasonló. Olyan csodálatos, amikor jön-
nek a gondolataim, nem is kell kalapáccsal verni a 
fejemet, szépen jön, pereg. Azon gondolkodtam 
valamelyik nap, hogy éppen csak leteszem a ke-
zemből a kéziratot és útjára bocsájtom, már ott 
tolakodik egy másik ötlet. Kicsit lazsálok még, de 
már dolgozik a fejemben az új ötlet. Egyszer csak 
leülök, és megcsinálom.

A könyveiben rengeteg adat, tény van. Azokat 
hogyan szedte össze?

Nem tudom, hogyan működött ez nálam, de 
mindig rengeteg jegyzetet készítettem. Vacak kis 
cédulákon fontos időpontok, események vannak 
feljegyezve. És megtalálom, amikor kell… Rend-
szerezésről szó sem lehetett, sosem volt rá idő. 
1969-ben már írtam naplókat. 37 évig gyűjtöttem 
egy moldvai halottlátó látomásait és élettörténe-
tét. A Néprajzi Egyetem megjelentette egy szö-
veggyűjteményben. Utána kezdtem gondolkodni, 
hogy én 37 évet fektettem ebbe a kutatásba, és 
nem jutott a közönség kezébe. Nem azt akarom, 
hogy a miszticizmusa jelenjen meg a nyilvánosság 
előtt, hanem a költőisége, szépsége, a bibliai 
világlátása. Az az érdekes, hogy egyáltalán nem 
ellenkezik a bibliával. Most abból akarok egy 
nagyon szép, olvasmányos, könnyű és mégis a 
tájszólásra utaló szöveget szerkeszteni. Szárny-
próbálgatásként a folkMAGazinban már megje-
lent három rész, és lesz még három. Vannak még 
titokban várakozó szép mesekönyvek is. Ha az 
ember a nép leánya és mindig szolgálatban van, 
akkor azt nézi, hogy mi az, ami praktikus, azonnal 
bevethető és használható. Minden meseköny-
vemet úgy írtam, hogy a mesemondó versenye-
ken jól használható legyen. Rájöttem, hogy a 
legszebb, legnagyobb tündérmesék kimaradtak. 
Nem elég, hogy szóban kimaradtak a társadalom 
életéből a nagy mesék, de már le se írjuk? Gyi-
mesből elszármazott mesemondók tündérmeséit 
fogom egy kötetbe rendezni legközelebb. 

A nemzet iránti szolgálat hogyan és miért jött? 
Nem bánta meg, hogy ezzel töltötte az életét?

Nem bántam meg. Szüleim nemzeti érzelmű 
emberek voltak, mindketten nemzeti kisebb-
ségben születtek. Nem saját elhatározás volt, 
ilyen lettem. Lépésről lépésre. Mindig nagyon 
szorgalmas, nagyon érzékeny, segítőkész voltam. 
Érzékeny a nemzeti ügyekre. Végtelenül sze-
rettem a történelmet, nagyon korán kezdtem 
olvasni, őrült sokat. Sokat gondolkodtam, sok-
szor méltatlankodva is, hogy ki a fene mondhatja 
nekem, hogy csináljam ezt vagy azt. Nem tudom, 
ezt már küldetésnek lehet nevezni? Vagy hivatás? 
Tárnokon volt az első munkahelyem mint tanító 
néni. Felnőttek lettek már a kis tanítványaim. Azt 
hiszem, hogy ezt kaptam feladatomul a bölcsőm-
ben, hogy menjél leányom és talpalj, küzdj! 

Felsőnánán, a falumban, ahol felnőttem, kezd-
tem el gyűjteni ’68-ban. 1969-ben már a hivatásos 
néprajzosok látókörébe kerültem, segítettek, 
büszke vagyok rá, néha nem is érdemeltem meg 
talán. Mindjárt Diószegi Vilmos néprajzkutató 
vett a szárnyai alá. Mondta, hogy mit kell csinálni. 
Már itt laktunk Érden. Egy este eljött egy kutató-
társával, és hosszan beszélgetett velem. Két nap 
múlva kaptam levelet, hogy milyen módszereket 
kövessek. Milyen sorrendben keressem meg a 
feladatokat. Az nagyon helyes, hogy Felsőnánán 
gyűjtöttem először, kincsesbánya volt az a falu, 
nem csak nekem, másoknak is. Az is nagyon 
helyes, hogy utána Tolna és Baranya megyébe 
mentem. Amikor sorra vettük a magyarországi 
székely csoportokat, akkor a határon túli, kiraj-
zott csoportokhoz irányított, a dél-erdélyi, majd 
az al-dunaiakhoz. Aztán azt mondta: menjek el 
Kanadába. Ezen nagyon kezdtem nevetni, addig 
életemben egyszer voltam külföldön, Szlovákiá-
ban. Nem volt pénzünk, nem kaptunk vízumot. 
Nem voltam hivatásos néprajzos, és mégis min-
dent megvalósítottam. 

Moldvába is járt gyűjteni. Hogy jutott el oda?

Először itt Magyarországon mentem el a három 
baranyai faluba, ahol moldvai csángók éltek, 
akik szintén 1941 után jöttek át Magyarországra. 
Utána elmentem az első moldvai faluba, Lészped-
re. Akkor találkoztam a halottlátó asszonnyal, 
1969 júniusában. A szépségét, a gazdagságát, az 
érdekességét most látom. 

Ritkaság, hogy egy folklór együttes megéri az 
50. születésnapját, és az alapító 50 év után is 
aktív tagja.

Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkört ebben a 
házban alapítottam. Olyan személyek voltak 
jelen, mint Csoóri Sándor, Takács Imre költő, dr. 
Morvai Péter néprajzkutató, Faragó Laura és a 
testvére Klárika, énekesek. Főztünk egy jó szé-
kely ebédet, tejfeles csirkét máléval. Kitalálták, 
hogy nekem népdalkört kell alapítani, ami ellen 
nem tiltakoztam. Néha nemcsak belső sugallatból 
jön a feladat, hanem külső nyomás által is. Volt 
egy Bíró Jeromos bácsi, aki azt mondta nekem, 
„Rózsi, te, nem szégyelled magadot, már minden-
ki a tv-ben énekel, csak mi nem? Mi mindenkinél 
szebbeket tudunk, és te nem csinálsz semmit.” 
Ez a biztatás és a szidás egybeesett. Természe-
tesen ez sok nehézséget okozott, örökös lázban 
égtem a népdalkör miatt. Nagyon nehéz volt, de 
szegényebb lett volna az életem nélküle.

És az asszonyoknak milyen jó volt, hogy a tu-
dásukat, ami a torkukban meg a fejükben van, 
mások is elismerik.

Büszke vagyok rá. Mi minden helyet megjártunk. 
Most már ők is megöregedtek, nehéz próbákra 
járni. De azért még most is el-el megyünk, meghí-
vásunk van Bécsbe, a Stefánia-palotába, a Várkert 
bazárba. Nagy a büszkeségem és az örömöm, 
hogy vannak már köztünk olyan gyerekek, akik 
ugyan nem székelyek, de gyönyörűen éneklik a 
dalainkat. Juhász Gáborné Galambos Regina ve-
zeti most a kört, én tanácsadó vagyok, ez így jól 
is van. Nagyon lelkes és sok mindent megtanult, 

elment népdalkörvezetői tanfolyamra. Életem 
egyik legjobb ötlete volt a népdalkör megalapí-
tása. Akkor is rengeteg örömöt lelek benne, ha 
nem én vagyok a vezető. Hatalmas élményem 
az is, hogy beválasztottak a Magyar Művészeti 
Akadémiába, a népművészeti tagozatba. Az egyik 
legnagyobb elismerésem a Népművészet Meste-
re cím. 

Bartos Csilla

Fél évszázad az érdi kultúra  
szolgálatában
1941 májusában a bukovinai székelyeket Bácskába telepítették, onnan 1944 októberében me-
nekülniük kellett. 1945 márciusában a Völgységben, Felsőnánán telepítették le a családot. Itt 
végezte el az általános iskolát, majd a szekszárdi Garay János Gimnáziumban tanult tovább. A 
Kaposvári Felsőfokú Tanítóképzőben szerezte meg a tanítói oklevelet. 1962-ben szüleivel Érdre 
költözött, és Tárnokon lett tanító. Bukovinai székelyek a történelem országútján című könyve 
most jelent meg. Kóka Rozália mesemondó, népdalénekes, néprajzkutató portréja. 

Bajmokon született 1943. március 12-én, édesapja 
bukovinai székely, édesanyja bácskai magyar. Ma-
gyar Örökség-díjas mesemondó, népdal- és nép-
mesegyűjtő, népdalénekes, néprajzkutató, újságíró, 
író, a Népművészet Mestere. 1971-ben alakította 
meg, és máig aktív tagja az Érdi Bukovinai Székely 
Népdalkörnek. 1987-ben jelent meg első könyve, 
a bukovinai székely, gyimesi és moldvai népi sze-
relmes történeteket tartalmazó Egy asszon két vét-
kecskéje. 1991-ben ő és népdalköre hagyomány-
őrző tevékenységéért Európa-Díj a Népművészetért 
kitüntetést kapták. 1964 óta a Magyar Néprajzi 
Társaság; 1989 óta a Lakatos Demeter Csángóma-
gyar Kulturális Egyesület tagja, a Vass Lajos Népze-
nei Szövetség alapító titkára, örökös tiszteletbeli 
elnöke. Kutatási területe a bukovinai székelyek, 
moldvai csángók néprajza. Néprajzi gyűjtéseket 
végzett Erdélyben, Moldvában, Bukovinában, a 
Belgrád mellett élő al-dunai és a kanadai bukovinai 
székelyeknél. A Magyar Földrajzi Múzeumban a 
bukovinai székely néprajzi gyűjtemény létrehozója 
(1988). A bukovinai székelyek hazatérésének 50. 
évfordulóján a Bukovinai Székely Világtalálkozó 
szervezője (Érd, 1991. május 9–12). 

Életem 
egyik legjobb 

ötlete volt 
a népdalkör 

megalapítása.

Névjegy



Mikor kezdtél el baseballozni?

Már hatéves koromban szerve-
zett mérkőzésen játszottam, és 
bekerültem az All Starok közé 
a Little League-ben, ahol San 
Franciscót három évig képvisel-
tem. Aztán a középiskolában 
töltött négy évemből kettőt a 
csapat kapitányaként játszottam, 
és háromszor is megkaptam az 
All League elismerést. Később 
sportoltam több amatőr ligában, 
két különböző államban is.

Hogy kerültél Érdre?

San Franciscóban üzleti tanács-
adóként dolgoztam, és hétvé-
genként egy amatőr csapatnál, a 
San José Marlinsnál játszottam. 
Egyszer egy ütőketrecben, a 
csapattársával edző férfi mesél-
te, hogy Ausztriában játszott, 
de most Magyarországra készül. 
Megkérdeztem, hogy csinálta, 
aztán megadott egy weboldalt, 
amely összeköti a játékosokat 
és edzőket egymással. Ekkor 
elhatároztam, hogy megpróbá-
lom, kapcsolatba kerültem Terry 
Lingenhoellel, az érdi klub alapí-
tójával, aki szintén használja ezt 
az oldalt. Sok minden történt az 
életemben, de mindig is az volt 
az álmom, hogy teljes munkaidő-
ben a baseball-lal foglalkozzam, 
így hát elfogadtam Terry ajánla-
tát, és néhány hónappal később 
ide jöttem.

Milyen célokat tűztél ki?

Mindenekelőtt szeretném fej-
leszteni a játékosok képességeit. 
Bízom benne, hogy bajnoki címet 

tudunk szerezni Érdnek, de a fő 
cél, hogy megszerettessem a 
sportágat a játékosokkal.

Mennyire vagy elégedett az 
idénnyel?

Amikor a bajnokság kezdete 
előtt leültünk Terryvel, beszélget-
tünk róla, mi is számít sikernek. 
Világossá tette, hogy a bajnok-
ságra kell koncentrálni, de az első 
számú prioritás, hogy építsük fel 
a játékosainkat. Az előző sze-
zonban alulteljesítettünk, ami az 
én személyes felelősségem is, 
ennek ellenére büszke vagyok 
arra, ahogy zártunk. Kezdetben 
azt éreztem, nem állunk készen 
rá, hogy szembenézzünk néhány 
csapattal, de végül bebizonyí-
tottuk, hogy ott a helyünk a 
legjobbak között. Hozzáteszem, 
van még mit bizonyítanunk, de 
tudom, hogy ez a csapat készen 
áll a kihívásokra.

Pecsuvácz Péter
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Az előzménye az volt, hogy 
Gubacsi Zoltán teljesen egyértel-
műen a labdát elrúgva mentett, 
ennek ellenére a bíró kisebb 
bizonytalankodás és hosszú 
másodpercek után megítélte a 
büntetőt. Bár Kertész Ferenc jó 
irányba mozdult, nem tudta vé-
deni Mayer Milán tizenegyesét 
(0–1), így az Érdi VSE több mint 
280 játékperc után megkapta 
első gólját az új idényben.

Az érdiek a hátrány után egyre 
veszélyesebben játszottak és 
szép támadásokat vezettek, 

de csak a vendégek védelmét 
dolgoztatták meg, Mikler Dánielt 
nem. Aztán egy óra játék után 
összejött az érdi egyenlítés, ami-
kor Farkas Bálint első kísérletét 
még blokkolták a védők, de a 
labda visszakerült az érdi táma-
dóhoz, aki Mikler mellett okosan 
passzolt a hosszú sarokba (1–1).

Az érdiek öröme azonban 
nem tartott sokáig, hiszen a 63. 
percben visszavette a vezetést a 
Rákóczi: Mayer Milán 18 méterről, 
középről egy lapos lövéssel vette 
be Kertész Ferenc kapuját (1–2).

A 81. percben hasonlóan 
érdekes szituáció után a három 
játékmegszakítását kihaszná-

ló, és Kálmán Szilárd sérülése 
miatt emberhátrányban játszó 
Kaposvár is összehozott egy 

tizenegyest az érdieknek, miköz-
ben a csereként beálló Kocsis 
Barnabást egyből piros lappal 
kiállította a játékvezető. A meg-
ítélt büntetőt azonban Szabó 
Richárd kihagyta.

A hajrában is maradt puska-
pora a hazaiaknak. Előbb Né-
meth Gábor Vince fejesét védte 
bravúrral Mikler, aki egy szöglet 
után is hárítani tudott. Miután 
Kürti Zsolt csak centiket tévesz-
tett a ráadásban, a Somogy 
megyei csapat előnyét megőrizve 
a 2–1-es sikerrel megszerezte 
első győzelmét, míg az Érdi VSE 
először veszített pontokat az új 
idényben.

Az Érdi VSE legközelebb 
augusztus 21-én lép pályára, 
akkor 11 órától a ZTE FC második 
csapata fogadja.

Forrás: Érdi VSE

Vesztett az Érd a Kaposvár ellen 
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Bár az első percekben jobbára mezőnyben zajlott a 
játék, a 9. percben érthetetlen büntetőt adott Újhelyi 
Tamás játékvezető. 

A Kaposvár elleni hétközi 
vereség után hamar visszatért 
a győzelem útjára az Érdi VSE, 
amely Farkas Bálint két góljával 
győzött 2–0-ra a Zalaegersze-
gi TE FC második csapatának 
vendégeként, olvasható a klub 
honlapján.

Az érdi focisták 3 győzelem-
mel indították a szezont, majd 
szerdán a Kaposvár ellen elszen-
vedték első vereségüket (lásd 
fentebb cikkünket).

A tudósítás szerint a korai 
kelés és a hosszú túra ellenére 
az első játékrészben kifejezetten 

jól játszott az érdi csapat, de a 
hazaiak is lendületes támadáso-
kat vezettek, így kiegyenlített 
játékot hozott a félidő. 

Eleinte a második félidőben 
sem változott a játék képe, de 
közel egy óra játék után már 
góllá érett az érdiek számos 
akciója, amikor is egy szögletet 

követően Farkas Bálint fejelt az 
egerszegi kapuba. Ezután a ZTE 
FC II egyre inkább átvette az irá-
nyítást, ennek ellenére a hazaiak 
egyenlítése helyett a hajrában is-
mét Farkas Bálint kapott remek 
indítást és gyönyörűen emelt a 
hazai kapuba.

„Nagyon örülök, hogy győ-
zelmet tudtunk aratni Zalaeger-
szegen, főleg az ellenfelet látva, 
mert nagyon jó focit játszott, 
gyorsak, bátrak voltak, tehát a 
végelszámolásnál ez minden-
képp egy értékes győzelem 
lehet. Igaz, hogy taktikailag kissé 
megfontoltabbak voltunk, mint 
ellenfelünk, de szerintem épp ez 
hozta meg a sikert – nyilatkozott 
a meccs után Ebedli Zoltán, az 
Érdi VSE vezetőedzője.

Forrás: Érdi VSE

Zalaegerszegen győzött az Érd
2-0-ás győzelmet aratott 
az Érdi VSE a labdarúgó 
NB III Nyugati csoportjá-
nak ötödik fordulójában.

(1
5/

20
22

)

San Franciscótól  
a Mecset utcai  
baseballpályáig
Az amerikai tréner az NB I-es és NB II-es felnőtt férfi-
csapat, az Aeros és az Angels szakmai munkáját viszi, 
de mellette az U15-ös korosztályt is segíti. Stephen 
Nemyvel, az Érdi Baseball és Softball Club edzőjé-
vel beszélgettünk az életéről, Érdet és a helyi klubot 
érintő kérdésekről.
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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 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. 
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság 2022. 
augusztus 18-i számában.

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

Szociális Gondozó Központ - Érd 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

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

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

csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megterem-
téséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének 

formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása. 
Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Felsőfokú szociális alap-

végzettség, közösségi szociális 
munkás vagy felsőfokú egészség-
ügyi végzettség mentálhigiénés 
végzettséggel, viselkedéselem-
ző, pszichológus, bővebben a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. 
sz. melléklete alapján,

• Magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvőké-
pesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

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

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

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

adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2022, valamint a munkakör megnevezését: 
családsegítő.

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

keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos! Kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig! Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. 

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

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

Érdi Újság - 2022. július 06. / Érdi honlap - 2022. június 30.

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.



12 |  2 0 2 2 .  a u g u s z t u s  2 3 . K Ö Z É R D E K Ű

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)

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

GARÁZSVÁSÁR szeptember 3-4. 
8-18 óra között. Orgona u. 4. 
Érdliget. (185/2022)

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

10-ES DRÓTKÖTÉL, 3 X 50 M  
FÉL ÁRON ELADÓ.  
T: 06/203 810 948 (186/2021)

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)
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
02

2)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343

(7
/2

02
2)

F E L H Í V Á S

(1/2022)

Ha örökbe fogadná a képen látható 
kutyusokat, vegye fel a kapcsolatot az 
alapítvány munkatársaival.
Telefon: 06/30 276 6071 
vagy 06/30 910 6987, 
E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt pedig megtalálja 
a www.siriusalapitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és Természetvédelmi 
Alapítvány, Érd. Adószám: 18707379-
1-13, Bankszámlaszám:  10403136-
49534949-49521015

Nele
Jóindulatú, értelmes, 7 év körüli, ivar-
talanított, németjuhász jellegű szuka 
kutyus. Más kutyákkal is kijön, nagyon 
ragaszkodó természetű.

Safranek
Barátságos, közepes testű kan kutyus, 
8 hónap körüli. Vidám, mozgékony, 
még nevelést igényel. Szukákkal általá-
ban jól kijön.
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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. rende-
let alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 28. pont 

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 hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság 2022. 
augusztus 18-i számában.

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

(1
9/

20
22

)

GAZDIKERESŐ

Rambo
7 év körüli, 
barátságos, kö-
zepes termetű, 
jóindulatú 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.
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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.

K
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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.
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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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