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XXXII. évfolyam 40. szám

Biztonságos körforgalom 
Érd és Tárnok között
A tervek szerint egy év múlva már a sokkal biztonságo-

sabb körforgalmon át lehet majd közlekedni az Érd és 

Tárnok határában lévő Vadlúd utca és Zámori út keresz-

teződésében. A két település polgármesterei, valamint a 

kivitelező Colas cég képviselőinek jelenlétében hivatalo-

san is átadták a munkaterületet az érintett szakaszon.

CIKKÜNK A 2. OLDALON  

2023-ban felépülhet  
a Lidl Érdligeten
A környéken élők nagyon várják már, hogy megnyissa 

kapuit az áruház, hiszen a terv 2006 óta napirenden van. 

Érdliget ezen része akkor még virágzott: bolt, cukrászda, 

étterem, takarékszövetkezeti fiók működött a területen. 

Az eltelt évek alatt minden létesítmény bezárt, a Lidl által 

megvásárolt területet pedig felverte a gyom. 

CIKKÜNK A 7. OLDALON 

Járdaépítés:  
Megújul a Szabadság tér
Folytatódik a járdaépítési program. „Megkezdődött a 

Szabadság tér rekonstrukciója, a munkálatok a járdákkal 

indulnak. 580 négyzetméter – közel 200 folyóméternyi 

– járda újul meg: a töredezett, itt-ott balesetveszélyes 

aszfalt helyére gyönyörű új térkő kerül” – írja közösségi 

oldalán Csőzik László. 

CIKKÜNK A 2. OLDALON 

A Margit hídnál becslések sze-

rint 40 ezer ember tüntetett 

a tanárokért, többségében di-

ákok, fiatalok. Egy gárdonyis, 

egy VMG-s és egy szakképzős 

érdi oktató útja is ide vezetett, 

más és más kanyarokkal. Ve-

lük beszélgettünk, ki hogyan 

tud talpon maradni, és merre-

felé keresgéli a kiutakat. 
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» CIKKEINK A 4–5–6. OLDALON

Hirdessen a megújult Érdi Újságban  
és az Érd Médiacentrum többi felüle tén: 
az ÉrdFM 101.3-on és az Érd TV-ben, 
valamint a ÉrdMost-on!
Hirdetésfelvétel: Érd Médiacentrum. 2030 Érd, Diósdi út 
14. (Bejárat a Mária utca felől.) Személyesen: hétfőn 9–13 
óráig, vagy munkaidőben telefonon: +36/23 330 156 vagy 
+36/20 911 6813 (Rátky Zsuzsa) • e-mail: hirdetes@
erdmediacentrum.hu7. OLDAL

Fejlesztések
Október 5-én indult az egyeztetés 

egy szintén most ősszel startoló épít-

kezésről, a Folyondár–Törökbálinti út 

kereszteződésének fejlesztéséről.

2. OLDAL

Vízimadár
Ha lapáttal csapjuk agyon, az kímélete-

sebb vég egy vadkacsának. Gondoljunk 

erre, mielőtt a Papi földek vízimadarai 

elé szórnánk az uzsonnamaradékot. 

3. OLDAL

Napelem
Napelemerőművet tervez a közintéz-

ményeire az önkormányzat. Készül 

az érdi kiadáscsökkentő terv. A város 

többpontos javaslatot dolgozott ki.
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Átadták a munkaterüle-

tet az érdi Vadlúd utca 

és a Zámori út kereszte-

ződésében.

A tervek szerint egy év múlva 

már a sokkal biztonságosabb 

körforgalmon át lehet majd köz-

lekedni az Érd és Tárnok határá-

ban lévő Vadlúd utca és Zámori 

út kereszteződésében. Szerdán 

a két település polgármesterei, 

valamint a kivitelező Colas cég 

képviselőinek jelenlétében hiva-

talosan is átadták a munkaterü-

letet az érintett szakaszon.

A rendkívül balesetveszélyes-

nek számító csomópont átépí-

tése már sok-sok évvel ezelőtt 

felmerült. Mint azt Csőzik László, 

Érd polgármestere elmondta, 

korábban szó volt arról, hogy 

lámpás kereszteződést alakíta-

nak ki. Végül a körforgalom mel-

lett döntöttek, mert annak az 

áteresztőképessége nagyobb, és 

így a forgalmas kereszteződés-

ben kisebb lehet az esélye, hogy 

dugók alakuljanak ki:

„Annak ellenére, hogy a 

Vadlúd mindkét torkolatánál van 

egy-egy stoptábla, sajnos a szi-

gorú szabályokat nem mindenki 

tartja be, sokan kigurulnak, hogy 

belássák a területet, így rendkí-

vül balesetveszélyes a keresz-

teződés. Heti szintű az anyagi 

kárral járó karambol, az elmúlt 

években halálos kimenetelű 

baleset is történt. 

A 2019-ben megválasztott 

városvezetésnek jó pár bürokra-

tikus akadályon kellett áttörnie, 

ráadásul az előző polgármester 

ebben az esetben is átgondolat-

lan, rossz terveket hagyott ránk. 

Ide a T. Mészáros-féle városveze-

tés egy lámpás kereszteződést 

akart, pedig közismert, hogy a 

csomópont rendkívül forgalmas, 

mert a tárnokiak jórésze itt jár át 

Érdre. Ezért döntöttünk úgy – a 

szintén frissen megválasztott 

tárnoki polgármesterrel, Lukács 

Lászlóval egyeztetve –, épüljön 

itt körforgalom, mert az áteresz-

tőképessége sokkal nagyobb, 

kisebb az esélye a dugóknak.

Ugyanakkor a projekt elin-

dítását késleltette, hogy közel 

háromnegyed évig vártunk a 

kormány végső, jóváhagyó dön-

tésére is, ami az utolsó percben 

érkezett meg. De, ami volt, 

elmúlt, a lényeg, hogy zöld utat 

kaptunk, indulhat a beruházás.”

Csőzik László facebook-be-

jegyzéséből kiderül, hogy a 

következő napokban a terület 

előkészítését végzi majd a Colas, 

majd a közművek, a föld alatti 

csövek cseréje következik, de 

a beruházás igazán látványos 

része, az útépítés csak jövőre 

várható. Mind a négy csomópon-

ti ágon zebrát, modern autó-

busz-megállóhelyeket építenek. 

A kereszteződés pedig teljesen 

új közvilágítást kap majd.

erdmost.hu

Biztonságos körforgalom 
Érd és Tárnok között

Az itt kiépítendő új, lámpás cso-

mópont fontos eleme a város 

északi részében zajló közleke-

désfejlesztésnek: a cél az, hogy 

az autós forgalom gyorsabban, 

könnyebben jusson fel az M7-

esre és az M0-sra. 

Ennek jegyében egyébként a 

Törökbálinti–Felsővölgyi keresz-

teződésében lassan kész az új 

körforgalom, a kivitelező a jelek 

szerint jóval előbb végez, mint 

azt tervezte. Ehhez kapcsolódik 

majd Folyondár–Törökbálinti úti 

kereszteződés átépítése. Itt is 

cserélik a csöveket, felmarják 

az utak régi burkolatát, hogy új 

aszfaltot terítsenek. A Törökbá-

linti út mentén egyoldali járda, 

mindkét oldalon csapadékvízel-

vezető árok épül. Itt is felújítják a 

buszmegállókat, a közvilágítást. 

Rövidesen megtörténik a 

munkaterület átadása, indulhat 

a területrendezés. A nagyobb 

munkálatok viszont ennél a 

csomópontnál is 2023 tavaszá-

tól várhatóak. Addig legalább 

lezárul a Törökbálinti úti – a 

forgalmat átmenetileg szintén 

megfogó – körforgalomépítés.

erdmost.hu

Többek között felújítják az út-

sávok közti szigeteken átvezető 

járdákat és összekötik a Felső 

utcát és a Magyar Földrajzi 

Múzeumot, illetve folytatják a 

rendőrség melletti járda kiépí-

tését.

Ezzel párhuzamosan folytat-

ják a járdaépítési programot a 

Fácán közben: most a Pintyőke 

utca felől a Seregély utca irányá-

ba vezető szakasz újul meg.

„Kétéves ígéretünknek 

teszünk itt eleget, hiszen a 

közel 100 méteres járdaszakasz 

megépítését már a megválasz-

tásom után is kérték az itt lakók, 

a téma a tavalyi közmeghallga-

táson is felmerült. Itt eddig egy 

rossz állapotban lévő, alig 80 

centiméter széles járda volt, ezt 

most 1,5 méteresre bővítjük friss 

aszfaltburkolattal.”

Ezzel folytatják az iskolaberu-

házás keretében nyáron zárult 

járdafejlesztést. Akkor nemcsak 

a gyalogos közlekedést tet-

ték rendbe ezen a szakaszon, 

hanem rendezték a parkolást 

a Fácán közi oktatási intézmé-

nyeknél: 53 térköves parkoló és 

egy új autóbusz öböl készült el. 

A komplex beruházás részeként 

többször iskolázott, egy-két 

éven belül már nagy árnyékot 

vető fákat ültettek és zöldfelüle-

teket alakítottak ki.

Csőzik László hozzátette: 

nyáron is gőzerővel zajlott 

a járdafelújítás. Lassan a két 

történelmi főutca (Alsó, Felső) 

minden oldala térköves járdát 

kap. Pár hete az Alsó utcában 

a Bolyai János Általános Iskola 

körül újították meg a járdát.

Folytatták a Diósdi úton a 

térköves járda kiépítését. Most 

már egybefüggő új térköves 

járdaszakaszon lehet sétálni a 

Harangvirág és a Kakukkfű utca 

Diósdi úti torkolata között.

A Szepes Gyula Művelődési 

Központ oldalában felszedték 

a régi, repedezett járdaburkola-

tot, és azt is térköveztek.

erdmost.hu

A fejlesztések  
nem állnak le

Megújul a Szabadság tér

Ideiglenesen lezárják  
az Esküdt utcai átjárót

Október 10. és október 

22. között a gyalogosok 

és kerékpárosok sem 

kelhetnek át rajta.

Vasútépítési munkák – kitérők 

és padka építése, sínhegesztés 

– miatt ideiglenesen lezárják az 

érdi Esküdt utcai vasúti átjárót 

2022. október 10-e, hétfő reggel 

4 óra, és október 22-e szombat 

reggel 7 óra között.

Ajánlott kerülőút: Zámori 

út – Vadlúd utca – Szent István 

híd (a térképen zölddel jelezve), 

illetve Bethlen Gábor utca – 

Diósdi út – aluljáró (a térképen 

kékkel jelezve). Ez az útvonal 

a teherautók számára nem 

engedélyezett, ezek a jármű-

vek a zöld útvonalból a kékbe 

váltó Fehérvári út – Bagoly utcai 

átjáró – Kossuth Lajos utca – 

Bethlen Gábor utca irányban 

kerülhetnek.

Elvileg a teherautók az aluljá-

róban sem közlekedhetnek, de a 

Diósdi úton még igen. Az átjáró 

lezárását szükségessé tevő mun-

kákat az állami Nemzeti Infrast-

ruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásá-

ból végzik, s ezek részét képezik 

az Érd alsó és Érd állomások 

közötti vágány kiépítésének.

Az 1355 méter hosszú új pálya-

szakasz – amelyen 80 kilométe-

res sebességgel közlekedhetnek 

majd a vonatok – közvetlen 

kapcsolatot teremt a két állomás 

között. Ehhez a vágányon kívül 

új felsővezetéket, távközlési há-

lózatot és biztosítóberendezése-

ket és egy hidat is építeni kell.

A kivitelezéssel kapcsolatos 

észrevételeket a kivitelező 

konzorcium által működtetett 

panasz@vhid.hu e-mail-címre, 

illetve a +36 30 852 7059-es tele-

fonszámra várják.

Október 5-én indult az egyeztetés a kivitelezővel 

és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztővel egy másik 

fontos, szintén most ősszel startoló építkezésről, 

a Folyondár–Törökbálinti út kereszteződésének 

fejlesztéséről. 

Folytatódik a járdaépítési program
„Megkezdődött a Szabadság tér rekonstrukciója,  

a munkálatok a járdákkal indulnak. 580 négyzetmé-

ter – közel 200 folyóméternyi – járda újul meg:  

a töredezett, itt-ott balesetveszélyes aszfalt helyé-

re gyönyörű új térkő kerül” – írja közösségi oldalán 

Csőzik László. Hozzáteszi: a Szabadság tér köze-

lében több közintézmény van, fontos tehát, hogy 

rendbe tegyék a köztereket.
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1849. október 6-án Aradon vé-

gezték ki az 1848–49-es magyar 

forradalom és szabadságharc 

13 honvédtisztjét. A kivégzés a 

forradalom és szabadságharc 

kapcsán végrehajtott megtor-

lások tetőpontja volt, amiről a 

magyarság évről évre nemzeti 

gyásznap keretében emlékezik 

meg

Csőzik László beszédében 

hangsúlyozta: „A forradalom 

leverése után Magyarország 

sokáig nem tért magához, de 

aztán győzött az életszeretet, és 

minden későbbi szabadságküz-

delmünknek forrása az aradi vér-

tanúk áldozata volt. A zsarnokok 

és a diktátorok diadala mindig 

ideiglenes, a magyar szabadség 

élt, él és élni fog. Érd is kitüntett 

szerepet játszott a szabadság-

harc történetében, a a Földrajzi 

Múzeum helyén álló egykori 

Pelikán fogadóban több fővezér 

is berendezte főhadiszállását. Itt 

állomásozott Perczel Mór, majd 

Pöltenberg Ernő hadai is inne 

kapták az irányítást.”

Aradszki András az aradi 

vértanúk erkölcsi győzelméről 

beszélt, kiemelte, hogyan ápol-

ták a feleségek kivégzett férjeik 

emlékét. Szerinte eltanulhatjuk 

tőlük, miként lehet és kell elvi-

selni a nehézségeket. 

A kormány 2001. november 

24-én nyilvánította nemze-

ti gyásznappá október 6-át, 

amikor az 1848–49-es forrada-

lom és szabadságharc leverése 

után Aradon e napon kivégzett 

tizenhárom vértanúra – Aulich 

Lajosra, Damjanich Jánosra, Des-

sewffy Arisztidra, Kiss Ernőre, 

Knézich Károlyra, Láhner (Lah-

ner) Györgyre, Lázár Vilmosra, 

Leiningen-Westerburg Károlyra, 

Nagysándor Józsefre, Poelten-

berg Ernőre, Schweidel Józsefre, 

Török Ignácra, Vécsey Károlyra 

–, valamint az aznap Pesten ki-

végzett gróf Batthyány Lajosra, 

Magyarország első független, 

felelős kormányának miniszter-

elnökére emlékezünk.

erdmost.hu
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Készül az érdi kiadás-

csökkentő terv. A város 

többpontos javaslatot 

dolgozott ki.

Az október 5-i Magyar Közlöny-

ben megjelent rendelet szerint 

„egyedi egyeztetésekre” van 

szükség az önkormányzatokkal 

az elszabaduló energiaárak 

hatásainak enyhítéséről. 

Az önkormányzatoknak olyan 

„menedzsmenttervet” kell 

benyújtaniuk, amelyben bemu-

tatják, milyen intézkedéseket 

tesznek a megnövekedett műkö-

dési költségek fedezetének bizto-

sítása, illetve a kiadások csökken-

tése érdekében, és amennyiben 

további intézkedés szükséges, 

hogyan rendelkeznek a tartalé-

kok felhasználásának ütemezé-

séről, illetve a vagyonértékesítés 

kapcsán megtenni tervezett 

intézkedésekről. A tárgyalásokat 

Balla György miniszteri biztos 

vezeti majd.

Csőzik László, Érd polgármes-

tere hivatalos facebook-oldalán 

írt arról, hogy Érden egyébként 

is készül egy ilyen terv, hiszen 

a város fő célkitűzése, hogy a 

működőképességet fenntartsák, 

a polgárok minél kevesebbet 

érezzenek az önkormányzatot 

sújtó válságból.

Az érdi menedzsmentterv 

fő elvei, Csőzik László 

szerint:

• A gyerekek semmiben szen-

vedhetnek szükséget, óvodák, 

bölcsődék nem zárhatnak be, 

ott nem takarékoskodunk!

• Mindent megteszünk, amit 

csak lehet a munkahelyek meg-

őrzése érdekében!

• Én sem, az alpolgármestere-

im sem vesszük fel év eleje óta 

a fizetésünk egyharmadát.

• A rendezvényekhez szpon-

zorokat keresünk, hogy azokat 

ne közpénzből kelljen finanszí-

rozni.

• Nálunk sem lesz ünnepi dísz-

kivilágítás.

• A sportlétesítmények egy 

részét megpróbáljuk nyitva tar-

tani, ha a kormány átvállalja a 

költségek egy részét – erről már 

tárgyaltunk a kabinet illetékes 

szakemberével.

• A takarékossági intézkedé-

seinket is tárgyaló október 17-i 

rendkívüli közgyűlésen elő-

terjesztjük, hogyan segítünk a 

mélyszegénységben élőknek.

• Folytatjuk a fejlesztéseket: a 

szakrendelő tetejére és a vízmű 

telephelyére is napelemerőmű-

vet terveztünk, hogy ezzel is 

csökkentsük a rezsiszámlánkat.

A polgármester a posztjában 

arra is kitért, hogy cinikusnak 

tartja a kormánynak azt a kéré-

sét, hogy adjanak át vagyonele-

meket a támogatásért cserébe. 

„Komolyan gondolja azt bárki, 

hogy a »családi ezüstöt«, a 

város vagyonát dobra kell verni 

azért, mert a megugrott a rezsi? 

Én nem szeretném aprópénzre 

váltani Érd értékeit. Ezer szónak 

is egy a vége: örülök, hogy a 

kormány kész tárgyalni, takaré-

koskodni egyébként is kell, de 

a kabinet javaslatai sajnos több 

sebből vérzenek. Már csak azért 

is, mert kb. az év végéig eltar-

tanak majd az egyeztetések a 

miniszteri biztossal, miközben 

a gázszerződések jó része már 

október 1-jén lejárt, napokon 

belül érkeznek a brutális szám-

lák” – írja a városvezető.

Nyilas Hajni

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Napelemerőművet tervez  
a közintézményeire Érd

2022. október 1-jén kez-

detét vette a népszám-

lálás online kitöltési 

időszaka, amely 2022. 

október 16-áig tart.

Ebben az időszakban a Köz-

ponti Statisztikai Hivatal által, 

postai úton megküldött be-

lépési kóddal van lehetőség 

a kérdőív online kitöltésére. 

Amennyiben valaki az online 

kitöltéssel élt, a kérdőív 

beküldését követően kapott 

kódot őrizze meg a népszám-

lálás végéig.

Amennyiben valaki nem 

kapott ilyen belépési kódot 

tartalmazó borítékot, a 

belepes.nepszamlalas2022.

hu weboldalon keresztül tud 

kódot igényelni ügyfélkapus 

azonosítást követően. Az ügy-

félkapus azonosítást köve-

tően más személy részére is 

van lehetőség belépési kódot 

igényelni.

Az online kitöltési időszak 

alatt számlálóbiztosok nem 

keresik fel a lakosságot! A 

számlálóbiztosi terepmunka 

2022. október 17. napján veszi 

kezdetét. A számlálóbiztosok 

egyedül keresik fel a címeket, 

a Központi Statisztikai Hivatal 

által kiállított igazolvánnyal, 

valamint érvényes fényké-

pes igazolvánnyal igazolják 

magukat.

Kérjük a tisztelt lakosságot, 

hogy éljenek az online kitöltés 

lehetőségével.

Népszámlálás 
2022

173 éve végezték ki az 1848–49-es magyar forra-

dalom és szabadságharc mártírjait. Érden a Kálvin 

téri református templom kertjében tartottak meg-

emlékezést, ahol Csőzik László polgármester és 

Aradszki András országgyűlési képviselő mondott 

beszédet.

A beszé-

deket a 

QR-kód le-

olvasásával 

hallgathatja 

meg.
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Az érdi Gárdonyi Géza Általános 

Iskola és Gimnázium tanára 

történetesen kockás inget viselt 

aznap, bár ez félig-meddig a 

véletlen műve, mondta. Nem 

sztrájkolt sem aznap, sem más-

kor. Most tulajdonképpen akart 

volna, de elbénázta, magyaráz-

za, mert az öt nappal korábban 

kötelező bejelentésről lekésett.

„Este 8-kor eszméltem, és azt 

mondták, 4-ig lehetett volna, én 

pedig próbálom követni a szabá-

lyokat. A szívem ma azt diktálná, 

hogy mindenfelé hidakat kellene 

foglalni, és elgondolkodni azon, 

hogy ahhoz képest, mi magunk 

mit éltünk meg a közoktatás-

ban eltöltött sok év alatt, most 

mi a helyzet. Ki kellene állni, 

hogy végre vegyenek észre 

minket is. Ehelyett azt érzem, 

összecsapnak a fejem felett a 

hullámok. Ami az elbocsátott 

kollégákkal történt, az bizonyos 

szempontból megfélemlítés. A 

Gárdonyiban nincs se sztrájk, 

se polgári engedetlenség, de 

délután és este többen is részt 

vesznek valamilyen demonstrá-

ción Budapesten. Erről azonban 

nem mernek hangosan beszélni. 

Ma is, amikor arról volt szó, ki 

megy Pestre tüntetni, kicsit úgy 

éreztem magam, mintha valami 

titkos konspirációban vennék 

részt. Én eleve halk ember 

vagyok, és nem tűnik föl, ha sut-

togok, úgyhogy én normálisan 

beszéltem. A többiek suttogtak. 

Ami engem illet, nem vagyok 

elégedett, de nem is szoktam 

panaszkodni, csak ha kérdeznek. 

Az iskolai teendőim és a délutáni 

másodállásom után nem fel-

tétlenül jutok oda, hogy még a 

véleményemet is kifejtsem. Nem 

annyira szoktam beszélgetni a 

kollégáimmal, általában roha-

nok, próbálom utolérni magam. 

Azért az elmúlt napokban több-

ször is feljött a téma. Voltak, akik 

azt mondták, itt is kellene sztráj-

kolni. Tisztelem azokat, akik 

megteszik, de akiknek kevesebb 

a tartalékuk, azokat a levonás 

érzékenyen érinti. Én se nagyon 

ugrálnék. Persze ha célt érnénk, 

több pénzünk lenne, de erre 

kevés esélyt látok. A kormány 

nyilatkozataiból azt veszem ki, 

hogy ilyen apróságokra, mint 

pedagógusbér, most nincs pénz. 

De egyébként nem is szeret-

nék politizálni. Őszintén szólva 

hibáztatom magamat amiatt, 

hogy nem sztrájkoltam, de azért, 

hogy meg tudjak élni, délután 

dolgoznom kell. Sokszor még 

arra sincs időm, hogy ebédeljek. 

Most megyek a másodállásom-

ba, és este 7-re tudok a Parla-

menthez érni. Ott lesznek nálam 

hangosabbak, okosabbak, akik 

talán tudnak minket motiválni, 

hogy felnyíljanak a szemek.”

„Nehogy már 2022-ben  

megijedjek a NER-től!”

Dudás László, a Kós Károly 

Szakképző Centrum történe-

lemtanára a tavaszi pedagógus-

megmozdulások idején még 

– úgymond – visszafogta magát, 

úgy gondolta, egyedül maradna 

az elégedetlenkedésével, az 

egésszel csak az iskolavezetés-

nek okozna kellemetlenséget. 

Most viszont a miskolci tanke-

rület fenyegetőzése után úgy 

érezte, elég volt.

„A kollégák hangulata is meg-

változott, elkezdtem aláírásokat 

gyűjteni, hogy szolidaritást válla-

lunk a felmentett miskolci igaz-

gatóhelyettessel és az elbocsá-

tással fenyegetett tanárokkal. 

Minden várakozásomat felülmúl-

ta, hogy a Kós Károly Technikum 

tantestületének negyede aláírta. 

Ebből még nem is lett volna 

gond, de az igazgatóm figyel-

meztetett, ha az iskola képével, 

nevével nyilvánosságra hozom 

a nyilatkozatot, fenntartónk, 

a Centrum be fog perelni. De 

milyen szolidaritási nyilatkozat 

az, ahol az aláírók nem adhatják 

nevüket, munkahelyük nevét?! 

Az aláírók szavaztak, két ember 

visszalépett, a többi vállalta a 

nevét. Ezután föltettem a face-

book-ra a képet és a szöveget, 

melyben kifejeztük, hogy „Akci-

ónk nem irányul kollégáink ellen, 

nem irányul az iskolánk vezető-

sége ellen, és főleg nem irányul 

tanítványaink ellen, sőt: tovább-

ra is az ő érdekeiket szem előtt 

tartva cselekszünk egy jobb, 

szabadabb oktatási rendszerért, 

emberi és szakmai méltóságun-

kért, a gyermekeink jövőjéért.” 

Ez után, hogy „hivatalosabbá” 

tegyük magunkat, alakítottunk 

egy PDSZ-csoportot. Már ennek 

égisze alatt kezdtem el szervez-

ni a szolidaritási sztrájkot, és 

nagy meglepetésemre kilencen 

csatlakoztak hozzá, ami a tanári 

kar több mint 10 százaléka. 

Amikor kiderült, hogy kirúgták 

a Kölcsey Gimnázium tanárait, 

ketten a hír hatására csatlakoz-

tak, igaz, két kolléga visszalé-

pett. Az október 5-i sztrájkban 

országosan 300-nál több iskola 

több ezer tanára vett részt. Nem 

mondanám, hogy a szervilizmus 

tartotta vissza a többieket, in-

kább valami rosszul értelmezett 

megfelelni vágyás. A mi igazga-

tónk például nagyon szerethető 

ember, jól végzi a dolgát, kezeli 

az iskola körül folyamatosan 

keletkező problémákat. Sokan 

úgy érzik, szolidárisnak kell 

lenniük vele. Ráadásul úgysem 

érünk el semmit a sztrájkkal, 

csak kellemetlenséget okozunk 

az igazgató úrnak, az iskolának, 

a kollégáknak. Sokan féltik is az 

egzisztenciájukat, „megeléged-

nek” azzal, hogy hagyják őket 

tanítani. Nem akarnak ugrálni, 

és ha megkérdezem, mi lesz 

néhány év múlva, azt mondják, 

„nem tudom”. Én viszont azt 

mondtam: ha főiskolásként részt 

mertem vállalni a Fidesz megala-

Idén kiderült, hogy közvetlenül az állatok világnapja után a tanároknak is világ-

napjuk van. Néhányan már előre meg is kapták az eligazítást, hogyan készül-

jenek a jeles ünnepre: pár nappal előtte elbocsátó végzést adott a kezükbe 

tankerületük. Sokakat megfélemlített, másokat inkább felbőszített sorstársaik 

azonnali hatályú felmentése. A Margit hídnál becslések szerint 40 ezer ember 

tüntetett a tanárokért, többségében diákok, fiatalok. Egy gárdonyis, egy VMG-

s és egy szakképzős érdi oktató útja is ide vezetett este, más és más kanyarok-

kal. Érden tanító tanárokkal arról beszélgettünk, ki hogyan tud talpon marad-

ni, és merrefelé keresgéli a kiutakat. 

„Tanár úr, 
csak így  
tovább!”
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

kításában, és nem féltem, hogy 

kirúgnak, nehogy már 2022-ben 

megijedjek a NER-től.

„Nekem a munkám,  

nekik a gyerekeik”

Míg tavasszal mindössze pár ta-

nár sztrájkolt az Érdi Vörösmarty 

Mihály Gimnáziumban, most 

35, köztük Maróti Zsolt Viktor 

történelemtanár, a sztrájkbizott-

ság vezetője. 14-en fejezték ki 

szolidaritásukat névvel, hárman 

név nélkül, polgári engedetlen-

kedő nem volt. 

„Amikor néhány héttel ezelőtt 

néhány gimnázium képviselői ta-

lálkoztak egy kávéra a budapesti 

Grundon – mondja a történelem-

tanár –, én is elmentem, és jót 

beszélgettünk arról, mit lehetne 

tenni, miután a pedagógustár-

sadalom kimerítette a lehetősé-

geit. Elmondtuk a televízióban, 

elmondtuk újságnak, az intéz-

ményvezetőnek, sztrájkoltunk, 

„polgári engedetlenkedtünk”, 

flashmoboltunk, ezek semmit 

sem értek. A hat pontban, amit 

megfogalmaztunk, azt hiszem, 

ma minden pedagógus egyetért: 

az oktatásban dolgozók bérének 

méltányos rendezése, az intéz-

ményi autonómia visszaállítása, 

a kötelező óraszám rendsze-

rének átalakítása, méltóbb 

oktatási környezet kialakítása, a 

sztrájkjog korlátozásának eltör-

lése, valamint szélesebb szakmai 

párbeszéd az oktatás minősé-

géről, tartalmiságáról. Láthatja 

úgy egy, a pályája csúcsára ért 

mesterpedagógus, hogy a tanári 

bérek elfogadhatók, de havi 

160 000 Ft nettóval senkit nem 

lehet erre a pályára csábítani. 

Hét olyan diákkal foglalkoztam 

mentortanárként, akik tanárnak 

készültek, ma egy van a pályán 

közülük, és ebben nem csak az 

anyagiak játszanak szerepet. Mit 

tehetünk még? Akik a polgári 

engedetlenséget választották, 

azokat vagy elbocsátották, vagy 

komolyan megfenyegették. 

Sokan emiatt félnek erőteljeseb-

ben tiltakozni. Úgy gondolom, a 

legfontosabb az, hogy a peda-

gógusok eljuttassák az üzenetet 

a társadalomnak arról, hogy 

milyen lehetne az oktatás, és 

hogy ők miben tudnak segíteni. 

Nekem a munkám, nekik a gye-

rekeik vannak benne ebben az 

oktatási rendszerben.”

„Nincs tanár, nincs jövő!”

A fenti rigmust skandálták a 

diákok a tüntetésen, meg hogy 

„Fizessétek ki a tanárainkat!”. 

Egyelőre sokan vannak, akiket 

nem sikerült megfélemlíteni, 

véli a három tanárból kettő, és 

biztatónak érzik, hogy sokan a 

tanárok mellé álltak most, akik 

eddig nem.

„Meglátjuk, miként alakul 

a folytatás – fűzi hozzá Dudás 

László. – 14-én ismét sztrájk 

lesz. Sok függ attól, mit lépnek 

a tankerületi vezetők, lesz-e 

retorzió. Az biztos, hogy a 

diákok országosan is jelentős 

kiállásával új dimenziók nyíltak 

meg. Nagyon jól csinálják, hiszen 

így sokkal inkább eljut a szülők-

höz a probléma, és lassan egyre 

többen megértik, hogy itt tíz év 

múlva már nem lesz, aki tanítsa 

a gyerekeiket, és erre lehet, 

hogy megmozdulnak. Akkor 

pedig valamit muszáj lesz lépni. 

Kérdés, hogy megint megpróbál-

nak keménykedni, még kirúgnak 

embereket, vagy hajlandók 

lesznek tárgyalni. Attól tartok, 

hogy most még a kirúgások 

idejét éljük.

A legfogósabb kérdés szá-

momra az, hogy mit mondha-

tunk a diákoknak. Én magamtól 

nem szólok semmit, de amikor 

kérdezték, miért van „sztrájk” 

feliratú jelvény rajtam, akkor 

válaszoltam. Azok a diákok, 

akik kint voltak a Margit hídon, 

többségében gimnazisták, 

méghozzá az elit iskolákból. Job-

ban érdeklődnek a társadalmi 

kérdések iránt, de a mi tech-

nikumunkban is egyre többen 

fölfigyelnek. Néhány diákom 

rendszeresen lájkolja a posztja-

imat, és biztat, hogy „tanár úr, 

csak így tovább!”. Vékony jégen 

táncolunk, hiszen ugye jogos 

igény, hogy tanórán ne politizál-

junk. De vajon a sztrájkszervezés 

politizálás? A politika szó eredeti 

jelentése: a város ügyeivel való 

foglalkozás. Az oktatás ügye 

nem pártpolitikai kérdés, hanem 

közügy.”

Maróti Zsolt Viktor borús jö-

vőképe szerint tíz év múlva lesz 

majd néhány jól működő iskola 

– mint például reményei szerint 

a Vörösmarty –, a többi pedig 

gyerekmegőrzőként funkcionál 

majd. Vagy, mint a Madách Imre 

Gimnázium, tételes listát készíte-

nek az iskolák arról, milyen több-

letmunkák (iskolai programok, 

versenyfelkészítés) folytatásá-

hoz mekkora havi támogatást 

várnak a szülőktől.

„Azt mondják, most nincs 

pénz a pedagógusbérekre, mert 

háború van, válság, infláció. Más 

munkakörökben viszont azonnal 

el tudnak helyezkedni a tanárok, 

hiszen aki ebben az oktatási 

rendszerben helytáll – amelyben 

pénteken bejelentik, hogy hétfő-

től átállunk a digitális oktatásra, 

és erről maga a kormányzat 

mondja utólag, hogy sikertörté-

net volt –, az jó esélyekkel indul 

a munkaerőpiacon. A pedagógus 

egyik leginkább versenyképes 

tulajdonsága az alkalmazkodás, 

ahány osztály, annyi gyerek és 

annyiféle módszer, mindig, ami-

re épp szükség van. Ám ma az 

oktatásban az alapvető feltéte-

lek hiányoznak. Aki ma pályakez-

dőként lelkiismeretesen tanít, az 

is el fogja hagyni a pályát, mert 

nem lát perspektívát, és legko-

rábban öt év múlva lesz képzett 

pedagógus. Óriási a tanárhiány, 

ehhez képest kirúgnak mester-

pedagógusokat…?! Márpedig 

aki erőből tárgyal, utasításokkal 

nem fog sikert elérni.

Mi lesz, ha kirúgnak?

A három tanárból kettő úgy érzi, 

nincs veszítenivalója. 

„Ha elküldenek, nagyon 

fogom sajnálni – mondja Dudás 

László. – Úgy érzem, jó kapcso-

latom van a kollégáim többségé-

vel, és főleg a diákjaimmal. Két 

érettségiző osztályom is van, 

annyit tudok tenni értük, hogy 

elküldöm nekik a jegyzeteimet, 

amit fel tudnak használni az 

érettségihez. A közeli Sparban 

most éppen négy nyitott pozíció 

van, ha felvesznek, többet fogok 

keresni és több szabadidőm 

lesz. 

Egy 11-dikes 

diákom 

többet 

keres árufeltöltőként, 

mint én két diplomá-

val, és a pedagógusok 

átlagbére csupán a 

magyar diplomás 

átlagbér 58 százaléka. 

De nem ez a legfonto-

sabb. Nagyon fog 

hiányozni a tanítás.

 33 éve álltam először a kated-

rára, de most azt kellett mon-

danom, elég volt! Később még 

az is lehet, hogy továbbállunk a 

feleségemmel együtt valahová, 

ahol az árufeltöltőket is jobban 

megbecsülik…”

„Nincs mitől félnem, hiszen 

jogszerű sztrájkba kezdtem – 

véli Maróti Zsolt Viktor. Betar-

tottam a képtelen szabályozást 

a sztrájkbizottság tagjaként és 

vezetőjeként, elvégeztük az 

igazgatómmal a munkabeszün-

tetés előkészítésével együtt 

járó idegőrlő papírmunkát, az 

iskolavezetés pedig megszer-

vezte a helyettesítéseket, hogy 

egy diák se maradjon felügyelet 

nélkül. Mindenki feszült volt 

ettől a helyzettől, pedig a célunk 

közös: egy jó oktatási rendszer. 

A sztrájk ilyen keretek közt 

értelmetlen. Annak van értelme, 

hogy most itt vagyunk sok ezren 

a Margit hídnál, töltődve a kö-

zösségi összetartozás érzésétől. 

Talán egy ekkora demonstráció 

láttán végre sokan megértik, 

hogy az oktatás közügy. Ha 

nem, hát sok kollégám néhány 

éven belül nyugdíjba megy, én 

pedig nem azért lettem tanár, 

hogy tüntessek és sztrájkoljak. 

Én tanítanék! A facebook-olda-

lamon igyekszem megmutatni, 

micsoda örkényi-hrabali-kafkai 

abszurd a magyar iskolarend-

szer világa. Ha minden eszköz 

elfogyott, akkor még mindig ott 

a polgári engedetlenség mint 

végső eszköz. Veszítenivalóm 

tényleg nincs már, legfeljebb az 

a 32 csillogó szempár. Mindenki-

nek megvan a maga motivációja 

arra, ha nem tesz semmit: annak 

is, aki egyedül nevel három gye-

reket, és túlélő üzemmódban 

létezik, annak is, aki azt mondja, 

úgyse lesz jobb, annak is, aki fél, 

meg annak is, aki a másikra vár. 

És annak is, aki szerint minden 

jól van így. Én őket mind-mind 

megértem. Történelemórán is 

azt tanítom, hogy a cselekede-

tek mögött álló történetek sok-

félék, de nem mindig ismerjük 

meg a valódi motivációt. Régóta 

olvasható egy idézet az isko-

lánk melletti Széchenyi-szobor 

talapzatán, de a szülők által szer-

vezett villámcsődületen végre 

igazán megértettem: Tőlünk 

függ minden, csak akarjuk.”

Mihalicz Csilla
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Korábban polgári engedetlenkedtek, 

október 5-én, a pedagógusok világ-

napján pedig sztrájkoltak is a Peda-

gógiai Szakszolgálat érdi munkatár-

sai, országszerte sok más tanárhoz 

hasonlóan. Önök miért vettek részt a 

sztrájkban, és hányan tiltakoztak? 

A tantestület nagyjából fele, húsz ember 

tudott aktívan csatlakozni a sztrájkhoz, 

tizenegy, a munkát felvevő kolléga pedig 

támogató nyilatkozatban állt ki mellet-

tünk. Mi, gyógypedagógusok, fejlesztő-

pedagógusok, pszichológusok ugyan-

azért sztrájkolunk, amiért szeptember 

26-án úgymond engedetlenkedtünk is: 

szeretnénk felhívni a közoktatás lesújtó, 

megalázó helyzetére, a korszerűtlen, 

diákokat és tanárokat egyaránt túlterhe-

lő oktatási elvárásokra. 

És persze tiltakozunk a hatalmi meg-

félemlítés, a tanárok lekezelése ellen 

is. Szeretnénk, ha párbeszédet foly-

tatnának velünk, figyelembe vennék a 

kéréseinket. 

Milyen személyes indokai vannak?

Négy gyermeket nevelek, mellette logo-

pédusként dolgozom a szakszolgálatnál 

– munkám során közel ötven gyerekkel 

foglalkozom tanévenként. Így kétszere-

sen is érdekelt vagyok az rendszer meg-

reformálásában, a munkakörülmények 

és bérezés javításában. Mert lássuk be, 

most siralmas, kőkorszaki körülmények 

között tanítunk: a terápiás eszközeink 

elavultak, az újakat saját költségen sze-

rezzük be. Tényleg gyökeres reformokra 

lenne szükség ahhoz, hogy valami is 

változzon.

Mit ért kőkorszaki körülményeken?

Ami a legszembetűnőbb, a szakszolgálat 

épülete. Mállik a vakolat a falon, a szülők 

viszolyognak bejönni hozzánk. Bent sem 

jobb a helyzet: a bordásfal már nem biz-

tonságos, nem engedjük fel rá a kicsiket, 

az ablakokat pedig lassan ki sem merjük 

kinyitni, mert azonnal leszakadnának. A 

legalapvetőbb fejlesztő eszközökből is 

hiány van: saját fizetésünkből teremtjük 

el elő a napi munkavégzéshez nélkü-

lözhetetlen kellékeket. Én vásárolom a 

füzetlapot a szakértői vizsgálatokhoz, 

én veszek normális minőségű ceruzát, 

hogy a gyerekek rajzolni tudjanak. Ha 

nem veszek ragasztót, vagy a gyerek 

nem hoz be otthonról, nem tudjuk be-

ragasztani füzetébe a feladatlapot sem. 

És egy garnitúra ceruza, egy csomag 

papír ezer forint, de magamnak veszem 

a minőségi, korszerű tankönyveket is, 

4-5 ezer forintért. Ja, és én fizetem be a 

tanfolyamok költségét.

Ez nem a városi intézmény vagy az 

azt felügyelő Ceglédi Tankerület 

dolga lenne?

Ahogy tudom, náluk erre nincs forrás. 

Lehet, hogy egy egyházi intézménynél 

támogatják az eszközvásárlást, tovább-

képzést. Nálunk a fejlesztőpedagógus 

fizeti ki az 50-60 ezer forintba kerülő, 

harmincórás kurzusokat – ebből hét év 

alatt pedig 120 órát kell teljesítenünk. 

De ott van a kötelező szakvizsga ára is: 

a legolcsóbb helyen is 1,5 millió forint, 

amit szintén mi teremtünk elő.

Ezt mekkora fizetésből teszi?

Öt éve dolgozom pedagógusként. A 

fizetésemet 23 ezer forintos pótlékkal 

kell kiegészíteni, hogy elérje a garantált 

bérminimumot, tanári bérem ugyanis 

hivatalosan alacsonyabb annál (bár volt 

rá kormányzati ígéret, a tanárok fizetése 

2014 óta nem követi a minimálbér emelke-

dését – K. T.)

Vagyis bruttó 260 ezer forintot kap, 

plusz a családi adókedvezményt. 

Hogyan tud, tudnak megélni ebből, 

és még finanszírozni a logopédusi 

felkészülést is?

Nem szeretnék panaszkodni, a férjem 

is dolgozik. Az persze így sem titok, 

hogy nehéz ennyiből kijönni, különösen 

most, a válság idején, ön is látja, hogyan 

drágulnak napról napra az élelmiszerek, 

ugrik meg a villanyszámla. Egy pálya-

kezdő pedagógusnak szerintem nem is 

sikerülne önállóan boldogulnia.

Szeptember 26-án 18 kollégájával 

együtt vett részt a 2-4 órás polgári 

engedetlenségi akcióban. A hasonló 

megmozdulások miatt Budapesten 

több tanárt elbocsátottak. Önöket 

érte valamilyen retorzió?

Nem rúgtak ki senkit. De a tiltakozók kö-

zül személyenként mindenki felszólítást 

kapott a Ceglédi Tankerülettől: ajánlott 

tértivevényes levelet, postai úton, saját 

címre kézbesítve – a „levelezés” így 

valószínűleg többe került, mint amennyi-

vel érdi tagintézményünk egy tanévben 

szabadon gazdálkodik. Az üzenetben az 

állt, hogy tartózkodjunk ettől a maga-

tartástól, és a gyerekek fejlődéshez, ta-

nuláshoz való jogát ne korlátozzuk. Mi, 

az elmúlt évek tapasztalata alapján úgy 

látjuk, hogy nem ez a pár óra kimaradás 

korlátozza a gyerekek, tanulók jogait, 

hanem sok egyéb, rajtunk kívülálló, az 

oktatás jelenlegi helyzetéből, támoga-

tottságából adódó probléma.

Nem is tartanak a kirúgástól?

Én nem félek tőle, mert azt sem látom, 

hogy ki lépne a helyünkre. Évek óta 

szakemberhiánnyal küzdünk, ha valakit 

elküldenek, akkor a területén megszűnik 

a szaktanítás, senki nem fog helyettesí-

teni minket. 

A mostani sztrájkot viszont törvénye-

sen tartották. 

Igen, ám ez a törvényesség rengeteg 

papírmunkával is járt. Már öt nappal 

a sztrájk előtt be kellett adnunk egy 

szándéknyilatkozatot, névsort, órarendi 

adatokat – mindezt egyenként, minden 

résztvevő kitöltötte. Aztán a sztrájk 

napján ugyanezt még egyszer be kellett 

küldenünk, jelenléti ívekkel, támogatói 

nyilatkozatokkal rendkívül rövid idő 

alatt. Az adminisztráció sok órát elvitt, 

és minden társunktól komoly elhatá-

rozást, fegyelmezettséget igényelt. A 

jelenlegi helyzetben egyszerűbb nem 

sztrájkolni, mint törvényesen tiltakozni. 

Talán nem véletlenül.

Úgy gondolja, hogy a tanári tiltakozás 

meghatja vagy legalább elgondolkod-

tatja a kormányt, az oktatásért is fele-

lős Pintér Sándor belügyminisztert?

Válaszként hadd mutassam meg, mi a mi 

helyi sztrájkunk jelképe: egy kis fecske. 

Arra emlékeztet, hogy egy fecske nem 

csinál nyarat, de ha sokan vannak, a drót 

is leszakad alattuk. Azt szeretném, hogy 

mi, változást akaró pedagógusok és 

szülők, érezzük át a „fecskeségünket”, 

értsük meg, hogy csak együtt érhetünk 

el változást. Ezért is megyek el ma 

kollégáimmal a budapesti tüntetésre (a 

beszélgetést szerdán, október 5-én vettük 

fel – K. T.) Fontos, hogy itt, Érd-szerte 

több iskolában is megmozdultak a szülői 

és pedagógusközösségek: például a 

Vörösmarty Mihály Gimnáziumban is 

sztrájkoltak a tanárok, órák előtt pedig 

több száz fő részvételével tartottak 

flashmobot. 

Milyen visszajelzéseket kapott, mióta 

vállaltan részt vesz?

Abszolút pozitív megerősítést kaptam a 

barátoktól, kollégáktól és szülőktől. Sen-

ki sem mondta, hogy ezt nem kellene 

tennem. Ugyanakkor azt is szeretném 

hangsúlyozni: mi nem a saját tagintéz-

ményünk vagy a tankerület ellen harco-

lunk, azért küzdünk, hogy az oktatásügy 

általánosan nyomorult helyzetére hívjuk 

fel a figyelmet. 

Koncz Tamás

Sok fecske alatt a drót is leszakad
Üzenik a sztrájkoló pedagógusok
A változáshoz összefogás és tömeges tiltakozás kell – mondja Dóry 
Erika, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézményé-
nek logopédusa. Dóry és társai sztrájkkal, polgári engedetlenséggel 
figyelmeztettek a közoktatás tarthatatlan helyzetére.
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Sok olvasónk kérdezi: mikor 

indulhat meg az építkezés a 

Fürdő utca melletti, sok éve 

parlagon heverő területen. 

Megint utánajártunk.

A környéken élők nagyon várják már, 

hogy megnyissa kapuit az áruház, hiszen 

a terv 2006 óta napirenden van. Érdliget 

ezen része akkor még virágzott: bolt, 

cukrászda, étterem, takarékszövetkezeti 

fiók működött a területen. Az eltelt évek 

alatt minden létesítmény bezárt, a Lidl 

által megvásárolt területet pedig felverte 

a gyom. 

Előbb a világválság, utóbb pedig a plá-

zastop állta útját az építkezésnek. Mivel 

400 négyzetméternél nagyobb alapterü-

letű boltról van szó, az építési engedély-

hez szükség volt szakhatósági engedélyre 

is, amit a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhi-

vatal vezetője ad ki, országos hatáskör-

ben. Erre azonban évekig várni kellett, az 

idei év azonban változást hozott. A 2022-

es választás előtt jelezte Aradszki András 

országgyűlési képviselő, hogy a Lidl még 

az idén elkezdheti az építkezést Érdlige-

ten. Igaz, értesüléseink szerint Debrecen 

akkor még nem adta ki a szakhatósági 

engedélyt, így építési engedélye sem volt 

a cégnek. Majd júniusban Szűcs Gábor al-

polgármester számolt be arról lapunknak, 

hogy tudomása szerint végre jogerős 

építési engedélyt kapott a Lidl, és ősszel 

várhatóan megkezdik az építkezést. 

Mivel már benne járunk az őszben, ám 

a Lidl munkálatai még nem kezdődtek 

meg, levélben kértünk tájékoztatást a 

cég sajtóosztályától. Az alábbi választ 

kaptuk: „A Lidl Magyarország érdligeti 

áruházának kivitelezése a tervek szerint 

várhatóan a következő naptári év első 

felében kezdődik. Az új áruház megnyitá-

sával kapcsolatban pontosabb informáci-

ókat a későbbiek során tudunk közölni.”

Á. K.

2023-ban felépülhet 
a Lidl Érdligeten

ki végigsétál a Papi földek záport-

ározója mellett kialakított úton, 

kedves látványra lehet figyelmes: 

a tó menti füves területen tőkés récék, 

nyári libák totyognak (sőt, legutóbb egy 

barna récét és más különleges madarat is 

láttunk a vadkacsák között). A madarak 

körülbelül egy éve jelentek meg a tónál, 

tehát nem telepítették őket, hanem 

beköltöztek a kellemes élőhelyre. Szelí-

dek, láthatóan megszokták az emberek 

közelségét, bár azért tartják a távolságot 

- egészen addig, míg a látogatók oda nem 

dobnak nekik egy kiflicsücsköt, a gyerek 

uzsonnájából maradt kölesgolyót vagy 

más „csemegét”, mert akkor minden 

óvatosságot feledve csapnak le a finom 

falatokra, és szemlátomást nem zavarja 

őket az ember közvetlen közelsége sem. 

A látogatók – különösen a gyerekek – 

ilyenkor boldogan nézik a „kiéhezett” 

szárnyasokat, akiket, lám, most sikerült 

jóllakatni. 

Csakhogy ez egyáltalán nem így van. 

Sőt: 1. dacára, hogy egy pillanat alatt „rá-

buknak” a kiflicsücsökre, ezek az állatok 

nem éhesek; 

2. ha azok volnának, sem lenne szabad 

péksüteménnyel etetni őket, mert a 

kiflivégtől, puffasztott rágicsáktól nem 

jóllaknak, hanem megbetegednek, illetve 

elpusztulnak; 

3. olyan helyre szoktatjuk a madarakat, 

ahol semmi keresnivalójuk. 

„Közép- és hosszú távú hatását tekintve 

a vízimadarak (egyébként teljesen feles-

leges) etetése valójában állatkínzásnak 

minősül” – fogalmazott lapunknak Orbán 

Zoltán, a Magyar Madártani és Természet-

védelmi Egyesület (MME) szóvivője. Direkt 

fogalmazott ilyen sarkosan: mint mondta, 

a vízimadarak etetése több szempontból, 

és nem csak az állatokra káros. 

A vízimadarak 

életmódja és téli 

túlélési szabályai 

alapvetően eltérnek az 

énekesmadarakétól: eteté-

sük öngyilkos viselkedésvál-

tozást, sérüléseket, járvá-

nyos megbetegedéseket, 

rengeteg szenvedést okoz a 

madaraknak, emellett szeny-

nyezzük a vizet, a vízpartot, 

és veszélyeztetjük az embe-

ri egészséget is.

 A récék, ludak, hattyúk tápláléka 

alapvetően a parton legelt fű és lágyszárú 

növény, ami télen-nyáron rendelkezésre 

áll. A mesterséges táplálás néhány hét 

alatt rendkívül veszélyes módon kikap-

csolja a természetes táplálkozást és a 

téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási 

viselkedést is. Nem beszélve arról, hogy 

a folyamatosan fogyasztott kiflicsücsök 

– és a kacsaetető automatákban találha-

tó pellet (!) – emésztőszervi gyulladást, 

valamint súlyos hiánybetegséget okoz, 

ami a fiókák röpképtelenségével jár. 

Orbán Zoltán hangsúlyozta: a vízima-

darakkal szemben az énekesmadarak 

etetése nem okoz viselkedésváltozást, de 

ott sem mindegy, mivel, mikor és hogyan 

etetjük őket. 

És most vonatkoztassunk el a madarak 

jóllététől: a kiflicsücskök, rágcsák eldobá-

lása színtiszta élelmiszer-pazarlás, patká-

nyinváziót okozhat, növeli a zsúfoltságot 

és az agressziót a madarak között, ráadá-

sul az önfenntartó életre nem alkalmas te-

rületekre is nagy mennyiségű vízimadarat 

vonz. Érdemes kiemelni azt is, hogy a ma-

dáretetés elősegíti a fertőző betegségek 

(mint például a madárinfluenza) állatról 

emberre történő terjedését, és a bedobált 

„falatok” rontják a víz minőségét is. 

Tudnunk kell továbbá, hogy a nyáron 

etetett madarak télen nem vonulnak el, 

mivel elkényelmesednek, illetve megbe-

tegszenek. És mit csinál az ember, ha egy 

elesett vadmadarat lát? Azt gondolja, 

hogy éhezik, ezért aztán megeteti. Ez 

tehát egy ördögi kör, a mesterségesen 

etetett (és elpusztuló) madarak száma 

pedig egyre nő…

„Az emberek sajnos nem tudják, 

milyen káros a vízimadarak etetése. A 

figyelemfelhívó plakátok, táblák kihelye-

zése viszont láthatóan hasznos: az MME 

ténykedésének köszönhetően már keve-

sebben vetnek morzsát, egyéb eleséget 

a vízimadarak elé” – tudtuk meg Orbán 

Zoltántól. Az MME honlapjáról letölthető 

egy kinyomtatható és kihelyezhető plakát, 

ami érthetően és tömören elmagyarázza 

a veszélyeket. Jó lenne, ha pár ilyet a Papi 

földek tavacskája mellé is kihelyezné-

nek az illetékesek, mert alig negyedóra 

alatt két hölggyel is találkoztunk, akik a 

kacsákat etették. Egyikük búzát hozott. 

„Tudom, hogy nem szabad, de azért…” – 

a fiatal anyuka nem fejezte be a mondatot, 

valószínűleg arra gondolt: szegénykék, ne 

maradjanak éhen. Elmondtam neki, amit 

a szakembertől megtudtam a vadkacsák 

etetésének hátrányairól és következmé-

nyeiről, és köszönettel fogadta. Nem így 

az az asszony, aki egy szakajtó kukoricát 

szórt gyakorlott mozdulattal a vadkacsák 

elé. Neki is elmondtam, milyen veszé-

lyekkel jár a tőkés récék etetése. „Tavasz 

óta mindennap kijövök ide etetni őket – 

válaszolta erre. – És addig etetni is fogom 

őket, amig ki nem írják, hogy nem szabad” 

– mondta határozottan, hozzátéve: ez 

csak kukorica…

Se kenyér, se búza, se kukorica – hang-

súlyozta erre Orbán Zoltán. Mindegy, 

mivel etetjük őket, az öngyilkos visel-

kedésváltozást minden mesterségesen 

adott táplálék kiváltja. „Soha, semmikor 

és semmivel ne etessük a vízimadarakat!” 

– mondta el ismét. 

 Remélhetőleg, ha egy-két magyarázó, 

illetve tiltó tábla kikerül, sokan átértékelik 

majd a vadkacsák etetését. Ez nemcsak a 

madarak, hanem a park használóinak és 

gondozóinak érdeke is, hiszen az állatok 

ürülékét most rendszeresen takarítani 

kell a futópályáról. Ha kevesebb eledelt 

kapnak, várhatóan inkább a part közelé-

ben bóklásznak majd a récék, ahol, vall-

juk be, sokkal szebben és kedvesebben 

mutatnak, mint a futópályán.

Ádám Katalin

Ha lapáttal csapjuk agyon,  

az kíméletesebb vég egy 

vadkacsának, 

mint ha péksüteménnyel 

etetjük. Gondoljunk erre, 

mielőtt a Papi földek 

vízimadarai elé szórnánk  

az uzsonnamaradékot,  

vagy akár a búzát, kukori-

cát. A mesterséges táplálás 

ugyanis öngyilkos  

viselkedésváltozást idéz  

elő a vadmadaraknál.
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A tárnoki horgásztó Érd 

határában, a sóskúti 

úton könnyen, gyorsan 

elérhető a horgászok, a 

vízpartot és a zöld oá-

zist kedvelők számára. 

Valódi természetvédelmi környe-

zetet alakítottak itt ki a hor-

gásztó kezelői, a Tárnok Völgye 

Horgász Egyesület vezetői. Kiss 

Gábor Kálmán, az egyesület 

elnöke idén februárban kapott 

bizalmat a közgyűléstől az egye-

sület vezetésére.

Az idei rendkívüli aszály sem 

tette tönkre a horgásztavat 

körülölelő zöldnövényzetet, 

köszönhetően annak, hogy a 

mikroklímában a tó vize biztosí-

totta a megfelelő páratartalmat. 

A horgásztó másfél hektáros 

vízfelülete csak a napi 1-2 centi-

méteres párolgásban veszített 

a víztestből. A hatvanas évek-

ben folytatott tőzegbányászat 

következtében kialakult tó 

medrét elsősorban csapadék 

és talajvíz töltötte fel, majd a 

későbbiekben néhány forrás is 

előtört, így biztosított a vízután-

pótlás az aszályos időszakban is. 

A vízmélység 1,5-2 méter között 

változik, ami a tó halállomá-

nyának egészséges, biztonsá-

gos környezetet biztosít. A tó 

közepén úszó nádfal szeli ketté 

a vizet, így a horgászok mindkét 

oldalon zavartalanul tudnak 

hódolni a hobbijuknak. Az egye-

sületben 270 horgász fizeti be 

a tagdíjat. Ami a tagság korösz-

szetételét illeti, a 70 gyermek-, 

ifjúsági horgász mellett a közép- 

és az idősebb korú horgászok 

foglalják el rendszeresen a 66 

horgászhelyet.

Aszály ide, aszály oda, a halak 

jól érzik magukat a tárnoki hor-

gásztóban. Itt – ellentétben sok 

más horgásztóval – nem volt hal-

pusztulás a nagy melegben sem. 

A nádfal kiváló búvóhelyet nyújt 

az állománynak. A kéthetente 

történő telepítéssel nem csök-

ken a halállomány létszáma, így 

egyensúlyban marad a telepítés-

halfogás aránya. A természetes 

szaporulat nem jelentős, mert a 

két kíméleti területen kívül nincs 

alkalmas hely a halak leívására. 

Pontyból 4-6 mázsát telepítenek 

kétheti rendszerességgel, de e 

mellett amurt, ragadozó halat 

(szürke harcsát, süllőt), fehér ha-

lat, keszegféléket is behelyeznek 

a tóba. A keszegfélék a ragado-

zó halak számára is nyújtanak 

táplálékot. 

A haltelepítéssel kapcsolatban 

az elnök elmondta, hogy eddig a 

Dinnyési Halgazdaságtól vették 

a pontyot, de ott a nyár elején 

már jelentősen megemelkedett 

a ponty ára. A haltermelők 

számára is jelentősen megdrá-

gultak a termelési költségek, a 

takarmányárak, ami az ár eme-

lésére kényszerítette a termelő-

ket. Ez kihatással van a horgász 

egyesületek gazdálkodására 

is, ahol idén nyáron tagdíjat 

ugyan nem emeltek, de a napi 

jegy árát kénytelenek voltak 

feljebb srófolni a tógazdálkodás 

fenntarthatósága érdekében. 

Az egyesület jelenleg az Atta-

lai Tógazdaságtól vásárolja a 

halat. A Tárnok Völgye Horgász 

Egyesület sem profitorientáltan 

gazdálkodik, de a tó karbantar-

tására, az eszközök beszerzé-

sére, a halőrház fenntartására, 

a halőrök béreinek, az energia-

költségek kifizetésére is gondol-

niuk kell.

A pandémia időszakában 

bebizonyosodott, hogy a 

horgászat családi programmá 

vált. Megszaporodtak a családi 

piknik rendezvények, a hor-

gászhelyeket teljes mértékben 

lefoglalták. Nem véletlen, hogy 

a tárnoki polgármesteri hivatal 

távlati fejlesztési terveiben 

a Benta-völgy fejlesztése is 

szerepel, amely völgy végén 

a tárnoki horgásztó is elhe-

lyezkedik, ezért az egyesület 

vezetése a saját fejlesztéseiket 

illesztik a hivatali tervekhez. Az 

a céljuk, hogy a tavat ne csak a 

horgászok fedezzék fel, hanem 

rekreációs helyként is betöltse 

szerepét a tárnokiak, a sóskú-

tiak és az érdiek részére is. Sok 

ötlet van a fejlesztésre, akár 

kerékpárútvonalat is kapcsol-

hatnak a tóhoz, de sok futó, 

kutyasétáltató is gyakran fordul 

meg a tónál. Játszótér kialakítá-

sa is szerepel a tervben, persze 

csak úgy, hogy a horgászok nyu-

galmát ne zavarhassa meg sen-

ki. A tervek megvalósításához 

anyagi forrásokra is szükség 

van, ebben a MOHOSZ segítsé-

gére is számíthatnak, például az 

eszközök (szivattyúk, nádvágó, 

fűnyíró eszközök, éjjellátó ka-

merák stb.) beszerzésekor.

Az egyesü-

let évente 

két alkalom-

mal szervezi meg a 

horgásztagok számára 

a versenyt, ezek a 

versenyek mindig telt 

házzal zajlanak. 

Az Érd és Környéke Horgász 

Egyesület minden évben bérli 

a tavat a saját horgásztalálko-

zójának a megrendezéséhez, 

ami azt is elárulja, hogy az érdi 

horgászok is jól ismerik a vizet, 

gyakran, szívesen veszik meg a 

napijegyet. Persze nem minden-

ki távozik elégedetten, mert 

aznap nem volt kapása, fogása. 

Egy horgász sosem elégedett, 

de a horgászszerencse minde-

nütt forgandó, mondta az elnök.

Hajtun György

A Benta-völgy gyöngyszeme 

Fenyvesi Csaba a büntető eljá-

rásjog és kriminalisztika tudo-

mányos kutatója, több egyetemi 

büntető eljárásjogi és krimi-

nalisztikai tankönyv, valamint 

monográfia fűződik a nevéhez. 

Ráadásul szenvedélyes utazó 

is, több mint 140 országban járt 

már. Erre a különleges előadásra 

Kubassek János, a Földrajzi  

Múzeum igazgatója kérte fel. 

Csőzik László polgármester, 

aki Pécsett a tanítványa volt, 

ismerősként köszöntötte, és 

meleg szavakkal méltatta volt 

tanára munkásságát, humorát, 

kiváló előadásait, amiből most 

Érden is ízelítőt kaphatott a 

közönség.

 „A Földrajzi Múzeumban 

rendszeresen találkozom Kubas-

sek Jánossal, tartottunk Pécsett 

ugyanott előadást, és külföldi 

utazásokkal kapcsolatban már 

volt közös munkánk. Mindket-

ten nagy világjárók vagyunk. 

Benne született meg ennek az 

előadásnak az ötlete, miután 

hallotta, milyen lelkesen beszél-

tem Fekete Istvánról. Kérésére 

állítottam össze ezt az előadást, 

bár nem vagyok Fekete István-

szakértő” – hangsúlyozta az 

Érdi Újságnak Fenyvesi Csaba. 

Elmondta, a kriminalisztika – a 

bűnüldözés szakszerű tudo-

mánya – hét kérdésre keresi a 

választ: mi történt, hol, hogyan, 

ki, kivel és miért követte el? Ez 

tehát a nyomozás tudománya, 

míg a kriminológia a bűnözés és 

deviáns viselkedés társadalmi 

és pszichológiai vizsgálatával 

foglalkozik. Fenyvesi Csaba 

hangsúlyozta azt is: Fekete 

István életének nincs kriminalisz-

tikai motívuma – „a kriminalista 

szemüvegén keresztül vonok 

párhuzamokat az életfelfogásá-

val, könyveivel, állatszereteté-

vel” – magyarázta a professzor, 

aki 1985 óta foglalkozik krimi-

nalisztikával, és idén a Magyar 

Érdemrend Lovagkeresztjével 

tüntették ki.

Interaktív, humoros és játékos 

előadását makettekkel, filmbe-

játszásokkal, fotókkal tarkította, 

és ez a másfél óra nemcsak 

Fekete István életútjából és mű-

veiből villantott fel érdekes rész-

leteket és anekdotákat, hanem 

egy-egy kriminalisztikai érdekes-

séget, illetve híres bűnügyet is 

felelevenített – természetesen 

nem Fekete István életének 

vonatkozásában, hanem egy-egy 

momentumhoz lazán kapcso-

lódva. Ahhoz az anekdotához 

például, miszerint egy napon 

Fekete István felesége a szalon-

nát az író hegedűjének egyik 

húrjával szeletelte fel, remekül 

hozzákapcsolható volt például 

az a történet, amelyben Fenyve-

si Csaba kifejtette, hogyan jött rá 

egy magyar származású, az USA-

ban élő tudós a híres Stradivari-

hegedűk titkára (ezt megosztjuk 

az olvasóval is: Stradivari vegyi 

anyagokkal kezelte hangszereit, 

ami hatással volt a hangminő-

ségre is). Megtudhattuk azt is, 

hogy egyes állatok – mint példá-

ul a patkány – milyen felbecsül-

hetetlen segítséget nyújthatnak 

a kriminalisztikában (gondol-

junk csak a kutyákra, amelyek 

kiszagolják a robbanó- és a 

kábítószereket). Szó volt arról is, 

mióta alkalmaznak igazságügyi 

célból DNS-vizsgálatot, hogyan 

lehetett rekonstruálni a több 

évszázada kihalt dodó madár 

hangját, és hogyan tudtak lebuk-

tatni egy hallgatózó betörőt az 

ajtón hagyott fülnyoma alapján. 

Az előadáson természetesen 

nemcsak a kriminalisztika világa, 

hanem Fekete István élete és 

munkássága is feltárult, aki, mint 

Fenyvesi Csaba hangsúlyozta, 

nem csupán ifjúsági író volt, csak 

a szocialista rendszerben nem je-

lenhetett meg más témájú köny-

ve. Valójában elhallgattatott író 

volt, aki író-olvasó találkozókon 

egyáltalán nem, hang- és filmfel-

vételeken pedig alig-alig szere-

pelt. A közönség azon tagjai, 

akik keveset olvastak tőle, most 

biztos kedvet kaptak hozzá, 

ahogy ahhoz is, hogy kedvenc 

bűnügyi filmjeiket, sorozataikat 

egy kicsit más szemszögből 

nézzék ezek után. 

Ádám Katalin 

Vuk és a krimi
Hogy függ össze Fekete István író és a kriminalisz-

tika? A Magyar Földrajzi Múzeumban kaphattak vá-

laszt a kérdésre azok, akik eljöttek Fenyvesi Csaba, 

a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar tanárának előadására, aki a kriminalista néző-

pontjából tekintett a gazdag életműre, illetve Fekete 

István életútjára. 
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Mohácsi Katalin képeiből nyílt 

kiállítás az idősotthonban.  

A festményeiből áradó élet-, 

természetszeretet, harmónia 

elbűvöli a szemlélőt – hát, ha 

még azt is tudja, hogy az alko-

tó csupán két éve vett először 

ecsetet a kezébe.

ohácsi Katalin hatvanhat éves 

volt, amikor festeni kezdett. 

Egy rokonhoz hívták házavató-

ra, és nem volt ötlete, mit vigyen ajándék-

ba. Gondolta, fest egy képet. Az ajándék-

nak nagy sikere volt. Így kezdett festeni, 

csupán a barátoknak, szeretetből, hogy 

örömet okozzon. Két év alatt akvarellek 

és olajfestmények egyaránt kerültek ki a 

keze alól. Amit az érdi kiállításon lát-

hatunk, annak szinte mindnek van már 

gazdája (egyiknek a Szociális Gondozó 

Központ, hiszen az idősotthonnak is aján-

dékozott egy képet). 

„Az ötlet a semmiből jött, korábban 

még színezni se szoktam soha. Igaz, több 

kreatív hobbim is volt, illetve van: tortasü-

tés, varrás, lakberendezés – elvégeztem 

egy lakberendező tanfolyamot is–, de a 

festés új időtöltés” – mondta lapunknak 

a kiállításmegnyitón Mohácsi Katalin, akit 

régi ismerősként üdvözöltek a Szociális 

Gondozó Központban, hiszen több mint 

tíz évig volt a munkatársuk, sőt, nyugdí-

jasként is visszatért hozzájuk dolgozni. 

Most már második éve pihen, így van 

ideje kipróbálni egy-két kreatív tevékeny-

séget. Alkotni nagyon szeret – beszélni 

már kevésbé.

„Ez az első kiállításom, de már ezt is 

megbántam, mert nem szívesen beszélek 

magamról. Másokért bármikor kiállok, de 

nem szeretek a reflektorfényben lenni. 

Szeretem az állatokat, a vidéket, de a fel-

hajtást, azt nem” – tette hozzá nevetve. 

Annyit azért még elmondott magáról, 

hogy hatvanesztendősen végigjárta az El 

Camino zarándokutat, és azóta is vissza-

visszamegy Órbigoba, a zarándokszállás-

ra, ahol önkéntes munkát vállal. „Két év 

múlva, ha hetven leszek, szeretném újra 

végigjárni a Caminót, aztán nyolcvanéve-

sen ismét” – jegyezte meg Katalin.

Képeit útjai, kirándulásai is inspirálták: 

több festménye a tengert ábrázolja, van, 

amelyik a Balatont vagy épp zarándokútja 

egy-egy helyszínét. Előfordul, hogy fény-

kép alapján, máskor emlékezetből fest. 

Alkotásai témáját megszabja az is, kinek 

készíti meglepetésként, egyik festménye 

például három barátnőt ábrázol, akik a 

vízparton pihennek. Mint mondta, a képet 

még nem látták a hölgyek – alig várja, 

hogy lássa az örömüket, meglepetésüket. 

„Mohácsi Katalin a maga és barátai, 

családtagjai örömére készített képei 

egyszerre tükrözik az ő szemléletmódját, 

és alkalmazkodnak a megajándékozott 

világképéhez” – mondta az október 

hatodikai megnyitó ünnepségen Szűcs 

Gábor alpolgármester, hozzátéve: az 

olyan krízisidőszakban, mint amilyen 

a mai, érdemes a szép és maradandó 

dolgokba kapaszkodni. „Nekünk is meg 

kell tennünk a magunkét, hogy a nehéz 

körülményeket átvészeljük – ennek 

vannak pénzügyi, gazdasági eszközei, de 

a kultúra, a művészet és az egymásra való 

odafigyelés szintén nagyon fontos. Se-

gítségükkel könnyebbé, elviselhetőbbé, 

kiegyensúlyozottabbá tehetjük életünket 

és környezetünket.” 

A kiállításmegnyitón Kiss Sándor szociál-

pedagógus beszélgetett Mohácsi Katalin-

nal életéről, alkotásairól, illetve Horváth 

István szavalt, énekelt és gitározott.  

Ádám Katalin

A képeket október 30-áig tekinthetik meg 

az érdeklődők, szerdánként 17–19 óra 

között a Topoly u. 2. szám alatt. A szerda-

itól eltérő dőpontot is lehet egyeztetni, a 

06/20/333-6031-es telefonszámon.

Fekete-fehértől  
a tobzódó színekig
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Pintérné Bernyó Piroska intézményve-

zető elmondta, az alsó tagozatosokat 

ültették le az aulában, a felsősök és a 

középiskolások az iskolarádión keresztül 

hallgathatták Pomázi Zoltán mintegy 

háromnegyedórás koncertjét, amelyen 

olyan slágerek csendültek fel, mint az 

Ákombákom, a Bóbita, a Mackó Lackó,  

A nagyi dunnája – és megannyi más örök-

zöld gyerekdal.

Az Érden élő énekes-zeneszerző 

gyakran fellépett óvodákban a Covid 

előtt. Arról kérdeztük, hogy telt ez a két 

járványveszélyes év.

„Meghalt sok közeli ismerősöm, bará-

tok, zenész kollégák. Fellépéseink nem 

voltak, mindent lemondtak, bár nyaran-

ta azért lehettek koncertek. Volt azért 

ennek az időszaknak pozitív hozadéka 

is: rengeteg dalt írtam, főleg versmegze-

nésítéseket. Ezeket lassan közzéteszem, 

illetve felhasználom irodalmi esteken, 

például a Latinovits Zoltán-emlékmű-

soromon. 1975-től haláláig dolgoztam 

a színművésszel, napi két fellépésünk 

volt, mindig telt ház előtt. Ezek a fellé-

pések nyomokat hagytak bennem. Most 

rekonstruáltam azt a műsort, amit akkor 

én – mint a Tolcsvay-trió legfiatalabb tag-

ja – húszévesen, és Latinovits Zoltán 45 

évesen közösen adtunk elő. Ezek Ady- és 

József Attila-versek voltak. Közéjük tet-

tem azokat a dalokat, amelyeket valaha a 

Tolcsvay-trióban játszottam, de olyanok 

is vannak, amelyeket ki kellett cserélni, 

mert ami valaha sláger volt, ma már nem 

az” – mondta Pomázi Zoltán. Hozzátette: 

még egy műsora megy folyamatosan, ez 

a Tétova óda című zenés könyvbemutató, 

Radnóti Miklós megzenésített verseivel. 

Generációk ismerik Pomázi Zoltán 

gyerekműsorait. „A gyermekkoncertek 

műfaját, egy kis túlzással elmondhatom, 

én találtam ki. 1976 környékén meghívott 

az Országos Rendező Iroda Zánkára, 

ahol vezető színészek csináltak gyer-

mekműsort. Nem volt vezérfonala – a 

színész kijött, elmondott egy verset, majd 

lement. Legnagyobb megdöbbentésemre 

odaállt a művész, és elszavalta Weöres 

Sándor Kisfiúk témáira című ciklusából 

azt, hogy „Jobbra át/balra át/én masíro-

zok legelöl/temetjük a nagymamát.” Ez 

mi?! Mit képzelnek, ez gyerekeknek való?! 

Gondoltam meghökkenve, majd kiálltam 

a Száncsengővel. Ez akkor vadonatúj 

dalom volt. És azt láttam, hogy a gyere-

kek éneklik velem. Megkerestem Halász 

Juditot – akinek akkor már megjelent a 

Kép a tükörben című gyermeklemeze –, 

azzal az elképzelésemmel, hogy van egy 

zenekar, a Bojtorján, amelyik kísérné őt, 

ha megzenésített gyermekverseket adna 

elő. Nagyon nem akarta, de valahogy 

mégiscsak rábeszéltük, Bródy János is 

segített” – idézte fel a kezdeteket Po-

mázi Zoltán. A siker olyan nagy és tartós 

volt, hogy huszonhárom évig dolgoztak 

együtt, majd a zenész-énekes egyedül 

tartott gyermekkoncerteket – Érden is 

nagyon sok fellépése volt. 

„Ma már nem vállalom. Lehet, bele-

öregedtem, hiszen 2006 óta körülbelül 

3000 óvodai fellépésem volt az ország 

különböző pontjain, és azt láttam, hogy 

nagyon megváltozott minden, főleg a 

gyerekek. Nem biztos, hogy ezt tovább 

szeretném csinálni. Lemezt nagyon szí-

vesen írok – pár éve elkészült az Új Boj-

torján albuma, a Gyerekkorom legszebb 

nyara, ami inkább kiskamaszoknak szól 

–, előtte pedig a Cinege cipője című le-

mezem, a Mackó Lackó és barátai. Ezek 

most is elérhetőek. Hogy mi motivált 

most, hogy mégis fellépjek? Az, hogy 

érdi vagyok, tíz percnyire lakom. Kedve-

sen megkértek, és én eljöttem” – tette 

hozzá az énekes. 

És mennyire jól tette – hiszen a négy-

száz alsó tagozatos gyerek csillogó 

szemmel énekelt, tapsolt –, és a koncert 

után Pomázi Zoltán is megerősítette: 

ide tényleg érdemes volt eljönni. Annál 

is inkább, mert a zene az a „hordozó”, 

amivel minden gyerekhez el lehet juttatni 

a verseket, főleg akkor, ha azt egy olyan 

előadótól hallják, mint Pomázi Zoltán, aki 

nemcsak előadja a dalokat, hanem bevon-

ja és megénekelteti a gyerekeket is. 

Ádám Katalin 

Ő találta ki a gyerekkoncert műfaját
Pomázi Zoltán, a Bojtorján és az Új Bojtorján frontembere adott 

koncertet a Gárdonyi iskolában, a zene világnapja alkalmából. 

Az iskolában már hagyomány, hogy megemlékeznek erről a jeles 

napról, és most, a Covid-veszély után ismét élő műsorral lepték 

meg a gyerekeket. 



10 | 2 0 2 2 .  o k t ó b e r  1 1 . S P O R T H Í R E K

Jégkorong

Sághy Lara és Pászti Amira 

személyében két Kárpáti Farka-

sok-jégkorongozó vett részt a 

magyar U16-os válogatott össze-

tartásán, a budapesti Tüskecsar-

nokban.

A Kárpáti Farkasok mindkét 

játékosa nagy örömmel csatlako-

zott a nemzeti csapat bő kereté-

hez, és a felmérésekkel teletűz-

delt foglalkozásokon hasznos 

tapasztalatokkal gazdagodott.

„Nagyon jó és egyben fárasztó 

is volt. Tetszettek a felmérések, 

amelyeken igyekeztem maximu-

mot nyújtani. A száraz kevésbé, 

a jeges nagyon tetszett, remek 

volt a társaság is. Nagyon 

örülök, hogy megadatott ez a 

lehetőség, hogy behívtak, és 

hogy megkapom a lehetőséget, 

hogy bekerüljek a válogatottba” 

– nyilatkozta az U16-os összetar-

tás kapcsán Sághy Lara.

„Nagy élmény volt számomra, 

hogy Larával ott lehettem az 

U16-os keretben. Részt vettem a 

női U18-as összetartáson is, ami 

elég kemény volt. Reggel jeges 

felméréseken vettünk részt, 

utána meg száraz teszteken. A 

délutáni jeges edzésen gyakorla-

tokat csináltunk, a végén pedig 

játszottunk. Számomra ez is 

óriási élmény volt, hiszen két év 

után újra itt lehettem, és nagyon 

remélem, hogy az elkövetkezen-

dő hónapokban is részt vehetek 

ezeken a programokon” – ava-

tott be a foglalkozások rejtelme-

ibe Pászti Amira.

Vívás: Bronzérmes  

Nogula Mór

A Danubius Regionális Sport 

Club vívópalántája az újonc 

fiú kategóriában érte el ezt a 

remek eredményt. Ujjady Árpád 

edző tízfős csapatából Pásztor 

Patrik ötödik lett ugyanebben 

a versenyszámban, míg Balogh 

Dominik hatodik helyen végzett 

a törpicik mezőnyében.

„Egy hajszálon múlt az érdi 

döntő lehetősége, hiszen Patrik 

a negyeddöntőben, hosszab-

bításban egy tussal kapott ki a 

Balaton Vívóklub versenyzőjétől, 

aki utána Mórt búcsúztatta az 

elődöntőben. Ha Patrik nyert 

volna, akkor a két klubtárs 

egymással vívhatott volna a 

kettőbe jutásért. Elégedettek 

lehetünk így is, hiszen mindkét 

fiú magabiztos vívást mutatott 

be, melyet hibátlan selejtezőkör-

rel kezdtek. 

Érdi szempontból másik 

eredményes versenyszámunk 

a törpicik fiúversenye volt, ahol 

Balogh Dominik volt érintett. 

Dominik kicsit visszafogottabb, 

három-három győztes és vesztes 

asszóval kezdte a selejtezőjét, 

de a táblán sokkal magabizto-

sabb vívással jutott a legjobb 

nyolc közé.

Szezonkezdésnek ez nem volt 

rossz, de azon fogunk dolgozni, 

hogy ezek az érmek még fénye-

sebbek lehessenek az évben” – 

értékelt Ujjady Árpád vívóedző.

Visszatért a Playoff  

az Érd TV YouTube-ra

Kicsit megújulva és megszépül-

ve, ismét látható a Playoff című 

sportműsor az Érd TV-n. Pecsu-

vácz Péter műsorvezető első 

vendége Ebedli Zoltán, az NB 

III-as Érdi VSE futballcsapatának 

edzője, akivel a hét győzelmet 

(is) számláló jó bajnoki szereplés 

kerül fókuszba.

A felfrissült díszletű Playoff 

első adása már elérhető az Érd 

TV YouTube-csatornáján, a jövő-

ben pedig hetente érkeznek a 

friss és aktuális tartalmak.

Úszás:  

Csillogó érmek

Nincs okuk panaszra az Érdi Vízi-

sport Kft. fiatal úszóinak, miután 

szép számmal söpörték be a do-

bogós helyezéseket a budapesti 

Tüskecsarnokban megtartott 

utánpótlás viadalon.

Eredmények:
Csitári Izabella: 200 m hát 3. hely,  
200 m gyors 2. hely
Dudás Vilmos: 50 m gyors 3. hely,  
200 m gyors 3. hely,  
200 m mell 1. hely
Tóth Hunor: 50 m gyors 3. hely,  
200 m mell 2. hely
Szaniszló Bence: 200 m hát 2. hely
Virág Botond: 200 m mell 3. hely
4×50 m MIX gyorsváltó 3. hely  
(Csitári Izabella, Kóbory Sára,  
Tóth Hunor, Fekete-Nagy Ábel)

Softball: Ádáz csata  

a bajnoki címért

Két mérkőzést tudott le a soft-

ball NB I bajnoki döntőjéből a 

Jánossomorja Rascals vendége-

ként az Érdi Baseball és Softball 

Egyesület felnőtt női csapata, 

a Wildcats, amely hazai pályán 

ünnepelhet aranyérmet.

A Röntgen Kanizsa Ants csa-

patát 2–0-s összesített ered-

ménnyel kiejtő Érd Wildcats a 

legjobb négy között a Budapest 

Red Wolves ellen is mindkét 

mérkőzését megnyerte, ami azt 

jelentette, hogy az érdiek a Já-

nossomorja Rascals ellen vívták 

a bajnoki finálét.

A párharcot az alapszakasz-

győztes Rascals kezdhette hazai 

pályán, és az első mérkőzést 

11–4-re meg is nyerte, de a má-

sodik felvonás kiélezett csatát 

és 9–8-as érdi győzelmet hozott. 

Ennek értelmében a felek 1–1-ről 

várják a bajnoki címről döntő, 

harmadik mérkőzést, melyet az 

érdiek hazai pályán játszhatnak.

Rövidpálya
Pecsuvácz Péter szakírónk ezen a héten is össze-

gyűjtötte az aktuális, érdi csapatokat és verseny-

zőket érintő sporteseményeket. Ezúttal jégko-

rong, úszás, vívás, softball és futsal, illetve foci 

kerül terítékre.
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Kikaptunk a NagykanizsátólFutsal: Alulmaradt  

az Asterix

3–1-es vereséget szenvedett az 

Asterix Érd a Tihany vendége-

ként, a férfi futsal NB II Nyugati 

csoport 6. fordulójában. A ven-

dégcsapat jól tartotta magát az 

első félidőben, 1–1-es döntetlent 

mutatott az eredményjelző a 

nagyszünetben.

Az eredmény nem feltétlenül 

tükrözi, de szoros mérkőzésen 

maradt alul az érdi együttes a 

Balaton partján. A házigazda 

csupán az utolsó előtti percben 

tudta bebiztosítani a győzelmet.

„Tegnapi ellenfelünkkel, az 

NB II felsőházához tartozó 

Tihanyi FC-vel olyan mérkőzést 

sikerült játszanunk, amelyen 

mindkét csapat mindent 

megtett a győzelemért. Bátran 

kijelenthető, hogy nüanszokon 

múlott a sikerünk, de végül a 

második félidő közepén egy 

szabadrúgás variációnak kö-

szönhetően, amelynek elvég-

zése során ellenfelünk „zárás” 

helyett a futsal új technikai 

elemét, az „ölelést” alkalmazta, 

a házigazda vette át a vezetést. 

A végjátékban kapus nélküli 

játékunk meghozta a tiszta 

lövőhelyzeteket, de sajnos, 

mint ahogyan a mérkőzés teljes 

időtartama alatt, most sem sike-

rültek a befejezések. A bajnoki 

39. percében pedig ellenfelünk 

egy oldalberúgást követően, 

kihasználva pillanatnyi dekon-

centráltságunkat, üresen álló 

kapunkba ívelte a labdát. Hétről 

hétre fejlődünk, és amennyiben 

játékosaink pozitív hozzáállása 

megmarad, úgy kitűzött céljain-

kat el fogjuk érni” – nyilatkozta 

a bajnoki után Haffner György 

vezetőedző.
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A sereghajtó Zsámbék elleni 

idegenbeli fiaskón a 12. fordu-

ló előtt ötödik helyen álló FC 

Nagykanizsa elleni hazai rang-

adón kellett javítania a hatodik 

Érdi VSE-nek. A találkozó első ti-

zenöt perce azonban esemény-

telen játékot hozott, a vendé-

gek pedig első lehetőségeikből 

rögtön előnybe kerültek, ami-

kor egy jobb oldali szöglet után 

a labda a hosszún találta meg 

Józsa Ádámot, akinek tizen-

hatoson kívüli lövését Kertész 

Ferencnek kellett kitolnia a léc 

alól, de az újabb szöglet után 

viszont Lőrincz Bence közeli 

fejesébe csak beleérni tudott az 

érdi kapus, védeni már nem.

Bár a kapuk a folytatásban 

sem sokszor forogtak veszély-

ben, a 34. percben Pallagi 

Botond bal oldali szöglete után 

Farkas Bálint fejesét Hajagos 

Tamásnak kellett bravúrral 

védenie. A 40. percben viszont 

a vendégek jobb oldali beadása 

után Pleszkán Tibor egy újabb 

fejessel duplázta meg a Kanizsa 

előnyét.

A szünetben kettőt is cserél-

tek a hazaiak és sokkal nagyobb 

lendülettel érkeztek ki a máso-

dik félidőre, de hiába jöttek sor-

ra a lehetőségek, a vendégek 

kapujára már kevésbé voltak 

veszélyesek az érdiek. A 60. 

percben azonban a csereként 

beálló Kürti Zsolt átlövésénél 

nagyot kellett nyújtóznia Haja-

gosnak a védéshez.

A hátralévő időben is az 

érdiek akarata érvényesült, 

de a hajrában Farkas Bálint 

elhibázott nagy helyzete előtt a 

vendégek is lezárhatták volna a 

lényegi kérdéseket, de Kertész 

résen volt. A végjátékban pedig 

Molnár Dániel megkapta máso-

dik sárga lapját, az érdiek pedig 

emberhátrányban már nem tud-

tak szépíteni és 2–0-s vereséget 

szenvedtek a Nagykanizsától 

hazai pályán.

„Az első félidőben magunkra 

húztuk ellenfelünket, a játék 

minden elemében fölénk nőtt a 

Kanizsa, ennek ellenére szépít-

hettünk is volna, de ők fejel-

tek két gólt, azonban nekünk 

is volt két nagy helyzetünk, 

amiből nem tudtunk betalálni. A 

szünetben rendet kellett tenni 

a fejekben és ez sikerült is. Gra-

tulálok a Nagykanizsának, most 

ő volt a jobb”

– fogalmazott Ebedli Zoltán.

Az Érdi VSE-re a 13. forduló-

ban is hazai rangadó vár, hiszen 

október 16-án, vasárnap 13 órá-

tól a Practical VLS Veszprémet 

látja vendégül az Ercsi úton.

Forrás: Érdi VSE

Két teljesen ellentétes 

félidőt produkált az NB 

III Nyugati csoportjá-

nak 12. fordulójában a 

játéknap előtt ötödik 

helyezett FC Nagykani-

zsa és a hatodik helyen 

álló Érdi VSE az Ercsi úti 

Sporttelepen.
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APRÓHIRDETÉS
EGÉSZSÉG

FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 

VÁLLALOM garanciával. Házhoz me-

gyek! Hívjon bizalommal!  

Telefon: 06/20 980 3957 (196/2022)

ALBÉRLET

TETŐTÉRI KÜLÖN BEJÁRATÚ SZO-

BA, közös fürdő- és konyhahasználat-

tal, kulturált egyedülálló személynek 

kiadó. Bérleti díj 45000+ rezsi. Tel.: 

06/70 409 3839  (212/B/2022)

BÚTOROZOTT SZOBA KIADÓ 1 FŐ 

RÉSZÉRE. Tel.: 06/70 220 18-59 (208/2022)

KIADÓ KÜLÖN BEJÁRATÚ ÖSSZ-

KOMFORTOS 48 M2-ES SZUTERÉN 

(előtér, nappali, konyha, fürdő, wc, 1 

hálószoba, két ember részére. Bérleti 

díj 90 000 + rezsi. Tel.: 06/70 409 3839

 (212/A/2022)

ÁLLÁS

ÉRDI CÉG KERES FŐÁLLÁSÚ NEM 

DOHÁNYZÓ MUNKATÁRSAT. Előírás: 

tűzvédelmi és munkavédelmi előadó 

középfokú végzettség, "B" kategóriás 

jogosítvány. Fényképes jelentkezése-

ket az erdimunkavedelem@gmail.com 

e-mail címre várjuk. (213/B/2022)

SZOLGÁLTATÁS

NYUGDÍJAS KŐMŰVES MESTER 

VÁLLAL kőműves, burkoló és kisebb 

famunkákat. Tel.: 06/20 921 71 96 

 (214/2022)

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORSSZOLGÁ-

LAT: csap, szifon, WC-tartály, radiátor, 

elzáró szerelése. Fürdőszobák teljeskö-

rű felújítása burkolással.  

Tel.: 06/70 642 75 26 (46/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

val. Tel.: 06/ 30 608 89 63 (33/2022)

EGYÉB

DUNYHÁKAT, PÁRNÁKAT,  

HASZNÁLT TOLLAT, mindenféle ha-

gyatékot magas áron vásárolunk.  

Tel.: 06/20 420 2095 (199/2022)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-

PÁRT, motorkerékpárt, retró tárgyakat 

vásárolok. borbelyimre69@gmail.com.  

Tel.: 06/20 924 4123 (26/4/2022)

FOGYÓKÚRA ÉS DOHÁNYZÁSLE-

SZOKTATÁS ÚJSZERŰEN, természet-

gyógyász segítségével. Telefon: 06/20 

976 33 54, www.termeszetgyogyasz-

diosd.hu (182/2022)

NERCBUNDA kitűnő állapotban, ame-

rikai, barna, félhosszú kedvező áron, 

igényesnek eladó. Méret: M  

Tel. 06/ 30 240-2744 agnes.8020@

gmail.com (216/2022)

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

vásárolok készpénzért kis és nagy 

hanglemzeket, műsoros kazettákat. 

Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      

 (31/2/2022)

RÉGISÉGEK, HAGYATÉKOK felvá-

sárlása azonnali készpénzfizetéssel, 

ingatlan kiürítéssel együtt.  

Tel.: 06/20 525 12 11 (209/2022)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

(
1
9

/2
0

2
2

)

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 weboldalon. 

Sirius Állat- és Természetvédelmi Ala-

pítvány, Érd. Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám:  10403136-49534949-

49521015

Iringó

Kedves, közepes testű, embercentri-

kus szuka kutyus, 6 év körüli. Érden 

találták, de eredeti gazdája nem 

jelentkezett. Ivartalanítva fogadható 

örökbe.

Blanka

1 év körüli, közepes termetű keverék 

szuka. Embercentrikus, vidám, mozgé-

kony kutyus. Kan kutyákkal általában 

kijön, ivartalanítva vihető el.

GAZDIKERESŐ

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (
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Szociális Gondozó Központ - Érd 

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

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

ESETMENEDZSER 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, Érdi járás területe 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők szemé-
lyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. szeptember 13-i számában.

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

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ 
vásárlok festményeket, aranyakat, 

ezüsttárgyakat, kitüntetéseket, 
porcelánokat, órákat, kristályokat, 
papír- és pénzérméket, bútorokat, 

gyűjteményeket stb. 
Teljes hagyatékért díjtalan kiszállás 

értékbecsléssel, vidékre is. 

06-30/400-3645  
zsolnay08@gmail.com
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KIÁLLÍTÁS:

Október 15. szombat 16:00

Szegedy Tamara „Világom gyermekei”  

c. kiállításának megnyitója

Október 14. péntek 10:00

Bábszínház

RENDSZERES PROGRAMOK:

•Meridián torna – kedd 8.00, péntek 14.00

•Bukfenc babatorna – kedd 9-10 óráig

•Zumba Zsolttal – kedd, csütörtök 18.30 

•Senior torna – szerda, péntek 8.30

•Tao Csikung – szerda, péntek 8:30-9:30

•Kerekítő – páros szerda 10.00, 10.45 

•Szenior örömtánc – szerda 14:00-15:00

•Így tedd rá! – szerda 16-17 óráig

•Ringató – csütörtök 9.00, 9.45

•Rajz- és Festőklub – csütörtök 15:00-18:00  

•Pamacsoló Pamacska – péntek 10-10.45

•Pilates – péntek 15-16 óráig

•Gyerek jóga – péntek 16-17 óráig

Szepes Gyula Művelődési Központ   

2030 Érd, Alsó u. 9. 

  Tel.: 06-23/365-490 

www.szepesmk.hu

A Szepes Gyula Művelődési Központ „Idősen, 

aktívan Érden” ingyenes idősügyi program-

sorozata az alábbi eseményekkel várja az érdi 

65 év felettieket:

Október 12-én, szerdán 

Gyaloglóklubba invitáljuk a mozogni vágyó 

időseket. 

A Kálvária-hegyre vezet a séta, találkozó 

9.15-kor a Termálfürdő előtt, ahová a séta 

után vissza is tér a társaság.

A Parkvárosi Közösségi Házban (Gépész utca 

14.) senior gerincjógával (csütörtök 10.00) 

és 3-1-2 meridiántornával (kedd 8.00 és 

péntek 14.00) várjuk az érdeklődőket.

Október 11-én, kedden belső értékeink nyomá-

ba eredünk az önismereti, személyiségfej-

lesztő foglalkozás-sorozatunkkal; a 2. alka-

lom 10 órától lesz a régi Parkvárosi Közösségi 

Házban (Bajcsy-Zsilinszky út 204-206).

 Október 13-án, csütörtökön 13 órakor közkívá-

natra megismételjük a tavaszi nagy sikerű 

ófalusi helytörténeti sétát! A Minaretnél 

várjuk az érdeklődőket, hogy egy kellemes 

séta keretében megismerjük Ófalu értékeit a 

Minarettől a kastélyig. Túracipő ajánlott! 

Esőnap: október 14. 13.00

FÖLDRAJZI MÚZEUM 

Érd, Budai út 4, 2030 

(06 23) 363 036

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

Kelet-Afrika csodavilágában

Ez az időszaki kiállítás a Magyar Földrajzi 

Múzeumban őrzött Sáska László hagyaték 

fotóiból, dokumentumaiból és tárgyaiból ad 

közre néhány becses darabot. 

A gyűjtemény legnagyobb részét özvegye, 

Sáska Mária ajándékozta a múzeumnak. 

A mázsányi súlyt kitevő anyagot a Magyar 

Tudományos Afrika Expedíció juttatta haza a 

tanzániai Arushából 1988-ban. 

Dr. Sáska László lányától, Endrédi Istvánné-

tól kapott dokumentumok szintén ebben az 

évben gazdagították tovább a gyűjteményt.

A kiállítás megtekinthető  

2023. szeptember 24-ig.

Mit adnak nekünk a barlangok?

A barlangok szerepe az emberek világában

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

kiállítása

2022. december 30-ig látható.

Kik azok a barlangászok? Mit csinálnak a föld 

alatt? Mit nevezünk barlangnak? Vajon ezek, 

hogy alakultak ki? Hányféle barlang van? 

Hogyan kapcsolódnak életünkhöz? Hogyan 

befolyásolják egészségünket? Egyáltalán mit 

adnak nekünk a barlangok? Ezekre a kérdé-

sekre kaphat választ, aki végig járja a Barlan-

gok és Karsztok Nemzetközi Éve alkalmából a 

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat által 

rendezett kiállítást.

CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.  

Tel.:06 23 365 470

Október 19. 17 óra

Felnőttkönyvtár:

Pergel Antal Vitézek és szamurájok c. köny-

vének bemutatója

Október 26. 12 óra

Őszi családi kézműves délután

Előzetes regisztrációt kérünk!

Parkvárosi Fiókkönyvtár: Radnóti útja Bortól 

Abdáig, Előadó: Tóth Péter Lóránt

Október 26. 10 óra

Gyermekkönyvtár: A három kecskegida – 

Bölöni Réka bábelőadása

ÉRDI GALÉRIA 

2030 Érd, Alsó utca 2.  

Tel.: 06 23 360 143 / www.erdigaleria.hu

Plasztikus Geometria

Serényi H. Zsigmond Munkácsy-díjas festő-

művész kiállítását láthatják.

Megtekinthető október 22-ig.
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HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh 

-Esperes Ákossal
18.00 Memories
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Jazzpresszó 
21.00 Sztárportré

KEDD
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh
 -Esperes Ákossal
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Apád-anyád
21.00 Jazzpresszó ism. 

SZERDA
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh
 -Esperes Ákossal
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Rockbarlang 
 Gidófalvi Attilával 

CSÜTÖRTÖK
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh
 -Esperes Ákossal
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Filmszerész
21.00 Apád-anyád ism. 

PÉNTEK
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
14.00 Majdnem szombat, 

pláne délután 
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Play Off
 – Az ÉrdFM 101.3 

sportműsora 
 Pecsuvácz Péterrel

SZOMBAT
05:00 Hetedhét ism. 
6.00 Budáskenyér Best of 
12.00 Play Off ism. 
16.00 Apád-anyád ism. 
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Sztárportré ism.

VASÁRNAP
05:00 Hetedhét ism. 
06.00 Budáskenyér Best of 
12:00 Play Off ism. 
16.00 Apád-anyád ism.  
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Starsky és hát jazzklub 
22.00 Jövőnéző ism.

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

2030 Érd, Gépész utca 14. 06(23) 746-118 

kozossegihaz@szepesmk.hu
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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 lénye-

ges feladatok:
A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyé-

nek, családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi 
integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez 

kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok 
igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Felsőfokú 

szociális alapvég-
zettség, közösségi 
szociális munkás vagy 
felsőfokú egész-
ségügyi végzettség 
mentálhigiénés 
végzettséggel, visel-
kedéselemző, pszi-
chológus, bővebben 
a 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 2. sz. 
melléklete alapján,

• Magyar állampol-
gárság, büntetlen 
előélet, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, cselek-

vőképesség. 
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, 
motivációs levél, 
iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány-
másolat, erkölcsi 
bizonyítvány, hozzá-
járulási nyilatkozat 
a személyes adatok 
pályázati eljárással 
összefüggő kezelé-
séhez. 

• Nyilatkozat, amely 
szerint a pályázó nem 
áll cselekvőképessé-
get érintő gondnok-
ság alatt. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:  
Ű2022. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@

szocgond.hu 
e-mail-címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 

pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Érdi Újság - 2022. október 05.
Érdi honlap - 2022. október 01.

Fészek Gyermekvédő Egyesület Gyermekek Átmeneti Otthona

PÁLYÁZATOT HIRDET

CSALÁDGONDOZÓ /
GYERMEKVÉDELMI 

ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

Foglalkozás jellege: határozatlan idejű munkaviszony
teljes (9.00 - 17.00), vagy részmunkaidőben 

 
Munkavégzés helye: Érd, Karolina u. 3.

 
Munkakörhöz tartozó feladatok: gyermekek szükségleteinek felmérése, a 
gondozási-nevelési folyamat megtervezése, a megvalósulás nyomon köve-
tése és segítése, a teljes körű ellátás biztosításának elősegítése. Illetmény 

és juttatások: Kjt szerint + pótlékok + cafeteria. 

Pályázati feltételek: Felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus vagy 
mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, pedagógus, gyógypedagógus 

védőnő, hittantanár

Pályázat benyújtásának feltételei: fényképes önéletrajz, végzettséget 
igazoló tanúsítvány, motivációs levél.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton Kisnémet Dávidné 
részére az info@feszekegyesulet.hu e-mail címre.

Munkakör betöltésének időpontja: 2022. december 1.
Vezetői gyakorlattal rendelkező B. kat. jogosítvány szükséges 

Fészek Gyermekvédő Egyesület Gyermekek Átmeneti Otthona

PÁLYÁZATOT HIRDET

GYERMEKFELÜGYELŐ
munkakör betöltésére

 
Foglalkozás jellege: határozatlan idejű munkaviszony keretében, folyamatos 

munkarendben (06.00 – 18.00 ; 18.00 – 06.00 tartó műszak)
 

Munkavégzés helye: Érd, Karolina u. 3.
 

Munkakörhöz tartozó feladatok: Gondozott gyermekek ellátása koruk és 
szükségleteik figyelembevételével, a gyermekek felügyeleténekés az otthon 

zavartalan működésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: Kjt szerint + pótlékok + cafeteria. 

Pályázati feltételek: Szakirányú végzettség: kisgyermekgondozó, kisgyer-
meknevelő, házi időszakos gyermekgondozó, gyógypedagógiai segítő 

munkatárs, gyermek- és ifjúsági felügyelő I., óvodai dajka, dajka, gyermek-
otthoni asszisztens.

Pályázat benyújtásának feltételei: fényképes önéletrajz, végzettséget 
igazoló tanúsítvány, motivációs levél.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton Kisnémet Dávidné 
részére az info@feszekegyesulet.hu e-mail címre.

Munkakör betöltésének időpontja: 2022. november 1. 

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

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

ÓVODAI ÉS ISKOLAI 
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ 

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2024.01.06–ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, Érdi járás területe 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a közne-
velési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény 

pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi 
szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek 

keretében segíti a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beillesz-
kedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái 
fejlesztésében, a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához 
kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek 

teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, a gyermek családját a gyermek 
óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyer-
meket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, prevenciós eszközök alkal-
mazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és a jelzőrendszer működését. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőfokú szociális 

szakképzettség, mentálhigiénés 
szakképzettség, iskolai szociális 
munkás, család- és gyermekvédő 
tanár, család- és gyermekvédő 
pedagógus, család- és gyer-
mekvédelem szakos pedagógus, 
ennek hiányában gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó okle-
véllel rendelkező: nevelőtanár, 
pedagógus, pedagógiai előadó, 
pszichopedagógus, okleveles 
emberi erőforrás tanácsadó, 
mentálhigiénés szakképzettség, 
óvodapedagógus, tanító, gyógy-
pedagógus, 

• Magyar állampolgárság, büntetlen 

előélet, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvő-
képesség. 

• A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:

• Hasonló munkakörben - Legalább 
1-3 év szakmai tapasztalat, 

• A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motivációs 
levél, iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat, erkölcsi bi-
zonyítvány, hozzájárulási nyilatko-
zat 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. december 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen 

keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, 

illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Érdi Újság - 2022. október 05. / Érdi honlap - 2022. október 01.

Szociális Gondozó Központ - Érd 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 

GONDOZÓ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony 

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:

A gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelé-
nek fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő biztosítása. A 

speciális szakmai és közegészségügyi előírások betartásával területi 
gondozási feladatok ellátása. Személyes higiénével kapcsolatos 

feladatok, a gondozási környezetében végzett feladatok, élelmezés, 
egészségügyi ellátási feladatok. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, 

Általános ápoló és 
asszisztens, Szociális 
gondozó ápoló, bőveb-
ben 1/2000.(I.7.) SzCsM 
rendelet 3. számú 
melléklete alapján 

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

• A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, 
igazolások:

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

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.

hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallga-
táson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 
amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt 

feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság - 2022. október 05.
Érdi honlap - 2022. október 01.

TÁJÉKOZTATÁS A BURSA HUNGARICA  
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI  

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATRÓL 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2022.(IX. 28) számú határozata alapján 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatait meghirdeti a 
2023. évre vonatkozóan. Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok az Érden lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok az Érden lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű, 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középis-
kolások; vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizettek jelentkezhetnek; akik a 2023/2024. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. 

Az „A” típusú ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 

határideje: 2022. november 3. 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva mellékletekkel együtt, kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkor-
mányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A benyújtás módjai: 

Személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza fsz. Érd, 
Alsó u. 3.) vagy postai úton Polgármesteri Hivatal, Humán-szolgáltatási Főosztály 
(2031 Érd, Pf.: 31.) címre történő megküldéssel. 

A részletes pályázati kiírások és a kötelező mellékletek letölthetőek a következő el-
érhetőségen: www.erd.hu/Közérdekű információk/Pályázatok/Tanulmányi ösztöndíj 
pályázatok/Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022 

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 

Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály

VAGYONGAZDÁLKODÁSI 
ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Ellátandó feladatok: - Önkormányzati döntések előkészítése és végrehajtása a hatályos 
jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével.
- Szerződések (adásvételi, csere, bérleti stb.) szerkesztése. 
- Jogalkalmazási-jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás készítése. 
- Telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
- Kisajátítási feladatok előkészítése, versenytárgyalások árlicit lebonyolítása. 
- Nyilvántartások vezetése, adminisztrációs feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzat rendel-
kezései az irányadók. 

                        
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Jogász, vagy okleveles igazgatás 

szervező végzettség, vagy köz-
gazdász végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Jogi vagy közigazgatási szak-

vizsga
• Informatikai ismeretek
• Adatvédelmi ismeretek
• Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldá-

si képesség, 
• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 

terhelhetőség, stressz tűrés.  
• A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
• 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz 

• iskolai végzettséget igazoló okira-
tok egyszerű másolata 

• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022.10.24.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022.10.15.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a Személyzeti Osztály munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu 

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.10.23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.erd.hu – 2022.10.03.

Érdi Újság -
facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022.10.03.

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

erkölcsi bizonyítvány.
Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályáza-
ti adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-54/2022. feltüntetni szíveskedjen.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést,- a gyer-

mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. 

§-a alapján –, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév rendjéről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet munkanapjain biztosítja 

a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-

lő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére.

Az őszi szünet időtartama alatt

2022. november 02-től november 04-ig

11.00 – 12.00 óra között

biztosított a szünidei gyermekétkeztetés azon gyermekek számára, akiknek szülei 

igényelték a déli meleg étkezést.

Az étkezés helyszínei: Érdi Kincses Óvoda étkezője

2030 Érd, Edit u. 3.

vagy az

Érdi Szivárvány Óvoda étkezője

2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmek benyújtására postai úton, 

vagy személyesen a Humán-szolgáltatási Főosztályon ügyfélfogadási időben (2030 

Érd, Budai út 8.) valamint a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán 

(2030 Érd, Alsó u. 3.) van lehetőség.

Érd, 2022. szeptember 06.

r. Feik Csaba

 jegyző 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ŐSZI SZÜNIDEI 
GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
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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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