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Érdi újság

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja
XXXII. évfolyam 41. szám

Érden tényleg jó  
gyereknek lenni
Miközben az érdi önkormányzat szakemberei őszre már 
minden óvoda udvarán kicserélték a homokozóban a 
homokot, a Bóbita és József téri játszótéren elbontották 
a régi játékokat, a helyükre folyamatosan újak kerülnek. 
Az új eszközök nemcsak szépek, színesek, de még játszani 
is jó velük.

CIKKÜNK A 2. OLDALON  

Lehetett sejteni, milyen 
válságnak nézünk elébe
Miklós László mérnök-közgazdásszal beszélgettünk, 
aki 2002–2010 között az MVM Felügyelő Bizottságának 
elnöke, 2015–2019 között az FGSZ igazgatóságának tagja 
volt. Kicsit a múltba, és amennyire lehetséges, a jövőbe 
tekintettünk, hogy tisztábban lássuk, mi vezetett ide a 
világban és Magyarországon.

INTERJÚNK A 6. OLDALON 

Ingyenes LED-égő programot 
hirdet az önkormányzat
A programban minden érdi lakcímkártyával rendelkező 
polgár részt vehet: családonként azok jelentkezhetnek, 
akik szerződésben állnak az áramszolgáltatóval.
Ehhez nem kell mást tenni, mint az internetes felületen 
– ledcsere.erd.hu – október 15-étől megadni néhány, a 
kalkulációhoz nélkülözhetetlen adatot.

CIKKÜNK A 2. OLDALON 

Előremenekülnek, 
nem hátra
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Aki most lehúzza a rólót, többé már nem nyit ki 
egykönnyen – vallják az Érdi Újságnak nyilatkozó 
üzletvezetők és tulajdonosok. Bár a stratégiák 
különbözők, a cél azonos: a Covid után túlélni a 
gazdasági válságot is. » RIPORTUNK A 7. OLDALON

10. OLDAL

Közterület
Milliókba kerülhet az illegális közte-
rület-használat. Ám nem a büntetés, 
hanem a szabályok betartatása az 
érdi önkormányzat célja.

2. OLDAL

Kaszás Elza
Az Érdi Spartacusban versenyző fiatal 
sportoló az U16-os és az U18-as me-
zőnyben is egyéni aranyérmet nyert, 
míg csapatban bronzérmes lett.

2. OLDAL

Halottak napja
Halottak napján, illetve az azzal érintett 
időszakban – október 24. és november 1. 
között – hosszabb nyitvatartási időben 
látogatható a temető.
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Csőzik László polgármester a 
facebookon írt arról, hogy szept-
emberre teljesen felújították a 
Pöttömsziget udvarát:

„Felszedtük 150 négyzetméte-
ren az elaggott, rossz minőségű 
gumitáblákat, majd a közte-
rület-fenntartó intézményünk 
munkatársai modern, rendkívül 
biztonságos, egybefüggő és nem 
utolsó sorban esztétikus gumisző-
nyeget öntöttek ki.

Az már szinte rutinnak számít, 
hogy a bölcsi helyiségeit újrafes-
tettük, ahogy mondani szokás, 
tisztasági festést kaptak a nyá-
ron. A mi városunkban szintén 
rutinnak, évente elvégzendő 
feladatnak számít, hogy mos-
tanra minden óvodánk udvarán 
kicseréltük a homokozóban a 
homokot.”

Így folytatta: „Közben a vége 
felé közeledik két, igen népsze-

rű játszótér felújítása. A Bóbita 
és József téri játszótéren már 
elbontottuk a régi eszközöket. 
A Bóbitában a tornyos várat és a 
hintaállványt újra cseréltük, a Jó-
zsef tériben már áll a kombinált, 
csúszdás játszótorony és az új 
hintaállvány. Mindkét helyen újra-
festettük a padokat, hulladék-
gyűjtőket, megalapoztuk az új 
gumiburkolatot, hogy a követke-
ző napokban kiönthessük az új 
gumiszőnyeget. Ennek az utóbbi 
munkafolyamatnak a legnagyobb 
ellensége sajnos az eső. Azaz, ha 
jó az időjárás, akkor a jövő héten 
mindkét játszótér újra nyithat.”

A polgármester bejegyzéséből 
az is kiderül: a felújítás a Bodzafa 
téri játszótérrel folytatódik. Már 
megvették az új játékokat, ami-
ket rövidesen fel is állítják.

„Ha már szóba kerültek az 
ovik: többen kérdezték, mi van 
a Bem téri Szivárvány óvoda 
udvarával. Mivel forráshiányosak 
vagyunk, de az ügy fontos, felvet-
tünk rá hitelt. Megterveztettük, 
megjelent a kivitelező kiválasz-
tását célzó közbeszerzés. Várjuk 
az ajánlatokat, és bízunk benne, 
hogy a nap mint nap emelkedő 
építőanyagárak ellenére kapunk 
érvényes és elfogadható ajánla-
tot az építésre.”

erdmost.hu

Érden jó gyereknek lenni

Nem a büntetés, hanem 
a szabályok betartatása 
az érdi önkormányzat 
célja.

„Az önkormányzat gyakran 
szembesül azzal, hogy a lakosság 
úgy használja a város köztereit – 
leggyakrabban a házuk, kerítésük 
előtti területet –, hogy nincs 
tisztában azzal, hogy ehhez enge-
délyt kell beszerezni” – hívta fel a 
figyelmet László Ferenc, a Város-
háza kommunikációs vezetője.

Hangsúlyozta: a városren-
dészek sokszor találkoznak 
szabálytalanul elhelyezett sittes 
konténerekkel; rozsdás, rend-
szám nélküli roncsautókkal; köz-
téren pakoltatott lakókocsikkal; 
engedély nélkül tevékenykedő 
mozgóárusokkal és így tovább. 
Az engedély kérvényezése és 
megszerzése nem egy önma-
gáért való bürokratikus eljárás, 
hanem mindnyájunk érdeke.

Ne akadályozzuk a gyalogos, 
autós, kerékpáros forgalmat! 
Egy rozsdás roncsban fel lehet 
akadni, balesetveszélyes, ahogy 
az is komoly kockázatot jelent, ha 
valaki szabálytalanul állványozza 

fel a felújítandó házát – figyel-
meztetett a veszélyre László 
Ferenc.

Mint mondta, városképi szem-
pontból sem mindegy, miként 
használjuk a köztereinket. Ezt a 
célt szolgálja Érd 68/2011. (X.26.) 
önkormányzati rendelete, amely 
a közterületek használatát sza-
bályozza, illetve meghatározza, 
milyen esetekben kell engedélyt 
beszerezni.

A kérelem benyújtása a köz-
terület-használat megkezdésére 
nem jogosít, a közterület-hasz-
nálatot csak végleges engedély 
birtokában lehet megkezdeni!

László Ferenc hangsúlyozta, 
amennyiben a városrendészek 
szabálytalanságot tapasztalnak, 
természetesen először felhívják 
rá az érintett figyelmét. De a ren-
delet megsértése bírság kiveté-
sét is lehetővé teszi, ami termé-
szetes személy esetén 200 ezer, 
jogi személy (pl. cég) esetében 
akár 2 millió forint is lehet.

„Vigyázzunk egymásra, vi-
gyázzunk a városunkra!” – kérte 
búcsúzóul az érdieket László 
Ferenc, a Városháza kommuniká-
ciós vezetője.

erdmost.hu

Közeleg november 1-je, mind-
szentek ünnepe! Mint minden 
évben, idén is sokan készülnek 
az érdi temetőbe megemlékezni 
elhunyt szeretteikről. Idén is 
biztosítjuk, hogy a mozgásukban 
korlátozott személyek autóval 
hajthassanak be a Jolán köz 
8. szám alatt lévő bejáratnál a 
temető területére.

Ehhez nem kell mást tenni, 
mint behajtási engedélyt kérni 
a temetői gondnoki irodában 
(Jolán köz 6.)
•  október 21-éig a 8–15.30 óra 

közötti;
•  október 24–28-ai napokban a 

8–16 óra közötti;
• október 29.–november 1-jei 
napokban a 8–20 óra közötti 
nyitvatartási időben.
Halottak napján, illetve az azzal 
érintett időszakban – október 
24. és november 1. között – 
hosszabb nyitvatartási időben 
látogatható a temető. 

Milliókba kerülhet 
az illegális  
közterület-használat

Temetői nyitvatartás

Az ünnepi 
nyitvatartást 
a QR-kód 
leolvasásával 
nézhetik 
meg:

Miközben az érdi önkormányzat szakemberei őszre 
már minden óvoda udvarán kicserélték a homoko-
zóban a homokot, a Bóbita és József téri játszóté-
ren elbontották a régi játékokat, a helyükre folya-
matosan újak kerülnek. Az új eszközök nemcsak 
szépek, színesek, de még játszani is jó velük.
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Ingyen LED-égőket osztanak 
a lakosságnak, közölte Csőzik 
László polgármester. Az akció 
segítségével a régi, Wolfram-
szálas körtéket modern és 
rendkívül energiatakarékos, 
80–85 százalékkal kevesebb 
villamosáramot fogyasztó 
izzókra lehet cserélni.

A polgármester facebook- 
posztjában arról írt, hogy a 
LED-égők komoly spórolási 
lehetőséget biztosítanak. Ha 
5 darab 100 W-os „hagyomá-
nyos” izzót ugyanekkora meg-
világítást biztosító 12 W-os új 
égőre cserélnek, napi 4 óra 
használat mellett évente 

akár 17 600 forintot taka-
ríthatnak meg, ami komoly 
előrelépés a mai energiaárak 
fényében.

A programban minden érdi 
lakcímkártyával rendelkező 
polgár részt vehet: családon-
ként azok jelentkezhetnek, 
akik szerződésben állnak az 
áramszolgáltatóval.

Ehhez nem kell mást tenni, 
mint az internetes felületen 
– ledcsere.erd.hu – október 
15-étől megadni néhány, a kal-
kulációhoz nélkülözhetetlen 
adatot. Többek között fel kell 
tölteni a személyi és a lakcím-
kártyáról készült fényképet, il-

letve az utolsó villanyszámlát, 
és hogy melyik szobában hány 
égő ég. Ezek alapján az égő-
csereprogramot lebonyolító 
partner, a CYEB Kft. rendszere 
kiszámolja, hogy hány LED- 
izzó jár a háztartásoknak.

A regisztráció október 15-étől 
indult és november 30-áig tart. 
Ezt követően Érdre szállítják 
a várhatóan több ezer izzót, 
majd két helyszínen – a Vá-
rosházán (a Budai út 8. szám 
alatt) és Parkvárosban, az új 
Parkvárosi Közösségi Házban, 
az Interspar parkolójával 
szemben kiosztják azokat.

erdmost.hu

Ingyenes LED-égő programot 
hirdet az önkormányzat
A programban minden érdi lakcímkártyával rendelkező polgár részt vehet
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A Törökbálinti út Szövő utcától a Fel-
sővölgyi utcáig tartó útszakaszának 
rekonstrukciója, illetve a körfogalom 
kialakítása 866 596 095 Ft-os EU-s 
támogatásból valósul meg. A munka-
területet 2022. március 17-én adták át,  
a projekt befejezése 2023. április vé-
gén várható. 

A beruházás keretében 362 méternyi út épül meg. A 
munkálatok a tervezett ütemben haladnak, sőt egy 
kicsit még előrébb is tartanak. Már elkészült a körfor-
galom, de a Felsővölgyi út továbbra is lezárva marad, 
valamint a Tetőfedő utca Törökbálinti út felőli vége 
lezárásra kerül, ezen szakaszon a Törökbálinti útra 
történő ki- és behajtás nem lehetséges. A Törökbá-
linti úton az időközben kiépített új körforgalom két 
kivezető szakaszán a forgalom kétirányú, de egysá-
vos, jelzőlámpás irányítás mellett. Szeptemberben, 
iskolakezdéskor a jelzőlámpás, de egysávos körfor-
galom okozott némi fennakadást, az érdi parkvárosi 
részen reggelente és délután dugók alakultak ki. A 
polgármester azonban hamar egyeztetett az ingázók 
budapesti bejutását részben fékező Törökbálinti úti 
építkezés kivitelezőjével, a Strabaggal, és a cég a 
reggeli időszakban már nem jelzőlámpákkal, hanem 
walky talkys jelzőőrökkel kezelte a félpályás útlezá-

rást. Ebből az érdi polgárőrök is kivették a részüket, 
akiknek Csőzik László külön posztban köszönte meg 
a helytállást: „Köszönöm a derék polgárőröknek, hogy 
a kérésemre 3 héten át ott voltak esőben, szélben a 
vártán, és jelzőőrként engedték le a nagy forgalmat, 
ezáltal biztosítva a dugók felszámolását.”

A körforgalom megépítése mellett fontos hangsúlyozni 
a járdaépítési munkálatokat, ugyanis a Törökbálinti 
úton mostanáig nem voltak folyamatos, egységes 
járdafelületek. Most kiépül a gyalogjáró, és a körforga-
lomnál a gyalogos átvezetés. Ráadásul a körforgalom-
ban és az itt létesített kiemelt gyalogátkelőhelyeken 
is biztosítják a közvilágítást. A munkálatok nagyon 
jól haladnak, civil szemmel a járdák nagy része és a 
buszmegállók is szinte készen vannak.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy az épülő részeken 
füvesítenek, fákat és cserjéket is ültetnek.

Jó tudni, hogy 2022. novemberig a Törökbálinti– 
Takács és a Törökbálinti–Tekercselő kereszteződés 
csak időszakosan lesz lezárva. A Törökbálinti úton az 
új körforgalomtól a Tiszafa-Takács utca keresztező-
désig továbbra is egy sávban, de két irányban zajlik 
a közlekedés jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. 
2022. december – 2023. februárban, a téli időszakban 
várhatóan nem lesz munkavégzés. 2023 márciusában 
várhatóan javában zajlanak majd az aszfaltozási mun-
kák a teljes szakaszon, jelzőőrös irányítás mellett. 

A Strabag az építési szakaszon található ingatlanok 
megközelítését mindvégig biztosítja, de természetesen 
előfordulhatnak fennakadások. A lakossági panaszok 
és észrevételek bejelentésére az alábbi elérhetőségek 
állnak rendelkezésre: e-mail-cím: erdkorforgalom@
strabag.com / telefon: 06 1 358 5211

(x)

A tervbe vett érdi csomópont-átépí-
tések közül az egyik legfontosabb 
a Fehérvári–Zámori jelzőlámpás ke-
reszteződés teljes körű felújítása, ami 
idén június 14-én startolt el. A teljes 
kivitelezés 2023 júniusáig tart, és több 
ütemben zajlani. A Fehérvári–Zámori 
körforgalom kiépítésének projektjét az 
EU 1 307 000 000 Ft-tal támogatja.

A Fehérvári–Zámori kereszteződés régóta Érd közle-
kedésének egyik neuralgikus csomópontja. Ráadásul 
nemcsak az érdiek nyűgösek errefelé, a tárnokiaknak 
is kijut bőven az idegeskedésből, mert ők leginkább 
ezen az útvonalon igyekeznek hazafelé.

Jó hír érdinek és tárnokinak egyaránt, hogy a jelző-
lámpás kereszteződést körforgalommá építik át, akkor 
aztán egy csapásra megoldódik mindenki gondja.

Június 14. óta a munkálatok óriási tempóban halad-
nak. 

És hogy mi lesz a hozadéka az egész felhajtásnak? 
Nem kevés, higgyék el. Az új körforgalomnál például 
több lesz a zebra, az út és a járda összekötése aka-
dálymentes lesz a mozgásukban korlátozottak számá-
ra is, az úgynevezett taktilis jelek – speciálisan kiöntött 
térburkoló elemek – segítségével pedig a gyengénlá-
tók is biztonságosan közlekedhetnek majd, ráadásul 
új, kulturált buszmegállókat is telepítenek.

Fontos tudni, hogy a kivitelezés ideje alatt – jelzőlám-
pás forgalomirányítás mellett – az alábbi forgalomkor-
látozások lesznek érvényben:

Teljes időtartamban: előreláthatóan 2023 áprilisáig 
felpályás jelzőőrös forgalomterelés várható munka-
időben (7-től 17 óráig) a munkálatokkal érintett terület 
egy-egy szakaszán.

2022. október 1. – november 30.: szintén félpályás 
lámpás terelés várható a Fehérvári úton a tűzoltóság 
és a Szajkó utcai kereszteződés között az Érdi Köz-
terület-fenntartó Intézmény (ÉKFI) telephelye felőli 
oldalon. 

2022. december 1. – 2023. május 15.: félpályás lám-
pás forgalomterelésre lehet számítani a Szajkó utcai 
kereszteződés és a tűzoltóság között az út ÉKFI-fel 
szemközti oldalán. 

2023. május 15. – június 15.: a Szajkó utcai csomó-
pont két ütemben félpályás tereléssel lesz megépítve. 
A projekt keretében a Zámori út egészen a Vadlúd 
utcáig megújul, mellette az érdi oldalon járda épül. A 
csapadékvíz-elvezető árok rendbetételére, valamint az 
út alatt futó 50 éves azbesztcementvízvezeték-csövek 
cseréjére is sor kerül.

És ezzel még nincs vége. 
A következő lépésben átépítik a balesetveszélyes 
Zámori út–Vadlúd utca csomópontot is. Október 5-én 
átadták a munkaterületet az érdi Vadlúd utca és a 
Zámori út kereszteződésében.

A tervek szerint egy év múlva már a sokkal biztonsá-
gosabb körforgalmon át lehet majd közlekedni Érd 
és Tárnok határában lévő Vadlúd utca és Zámori út 
kereszteződésében is. Október 5-én a két település 
polgármesterei, valamint a kivitelező Colas cég képvi-
selőinek jelenlétében hivatalosan is átadták a munka-
területet az érintett szakaszon.

(x)

Jól haladnak a munkálatok

Ez az egyik legjelentősebb  
érdi útépítési projekt
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A tanév kezdete óta a tanárok 
kétféleképpen tiltakoztak az 
egyéb akcióik mellett a közok-
tatás problémái miatt: polgári 
engedetlenséggel és sztrájkkal. 
A kettő között az a különbség, 
hogy a sztrájk jogszabályban 
rögzített törvényes tiltakozás, a 
polgári engedetlenség nem.

Október 14-én a reggel Érden 
is élőlánccal indult, a Teleki 
Sámuel Általános iskola előtt 
tüntettek többen a Szivárvány 
Óvodába járó szülőkkel együtt. 
A Bolyai János Általános Isko-

la parkolójába korán reggel 
az SZMK-s szülők a főbejárat 
mellett található parkolóba 
szerveztek békés demonstráci-
ót. A szülők petícióval készültek, 
mert úgy érezték, ki kell álljanak 
a pedagógusok mellett, akiknek 
jó része valóban arra tette fel 
az életét, hogy gyermekeiket, 
a jövő generációját tanítsa, 
nevelje, gondozza tehetségüket, 
és számukra jó példát mutatva 
segítse őket kilépni a nagybetűs 
életbe. „Sokuk hivatástudata 
még a megalázó körülmények 

ellenére is kitart, és továbbviszi 
őket. Pont őket nem hagyhatjuk 
cserben.”

Többen transzparensekkel 
érkeztek, de mindenkinek a 
tenyerébe rajzolták a szolidari-
tás jelképét: a piros körben egy 
felkiáltójelet, amit Koncz Zsuzsa: 
Ha én rózsa volnék című dalára 
mindnyájan magasba emeltek. 
Fájóan szomorú látvány volt, 
ahogy egymásba kapaszkodva, 

könnyek között énekelték, hogy 
„Akkor lennék boldog, ha kife-
szítenének, S nem lennék játéka 
mindenféle szélnek.”

A Szikra Tehetséggondozó 
Egyesület az Érdi Tankerületi 
Központ előtt tartott békés 
demonstrációt, melynek a végén 
egy petíciót adtak át a tanke-
rületnek. A gyerekeik oktatása, 
fejlesztése véleményük szerint 
komoly veszélyben van, s mivel a 

speciális nevelési igényű gyer-
mekeik nem tudnak kiállni a 
velük foglalkozó szakemberek 
„védelmében”, így ők, a szüleik 
adtak hangot nekik.

A beszédek többször meg-
akadtak, mert az érintett gyógy-
pedagógusok és szülők hangos 
sírásban törtek ki.

A Szikra arra hívta fel a figyel-
met, hogy a gyógypedagógiai el-
látás siralmas helyzete nemcsak 
egy szűk réteg ügye, hanem az 
egész társadalomé! Mert egy 
közösség állapotát az mutatja 
meg leginkább, hogyan bánik a 
kiszolgáltatott tagjaival, ezért 
egy tükröt is vittek az Érdi Tan-
kerületi Központ elé, amire azt 
írták: „Bele tudsz még nézni?”

Érden is több iskola és óvoda, valamint a Szikra 
Tehetséggondozó Egyesület csatlakozott a Peda-
gógusok Szakszervezete által meghirdetett októ-
ber 14-i tanársztrájkhoz, miután az elmúlt hetekben 
a tankerületek újabb határt átlépve, kirúgással 
fenyegető levelekkel kezdték bombázni a polgári 
engedetlenségben résztvevő pedagógusokat, sőt 
megkezdődtek a kirúgások is. Könnyek, kétségbe-
esés, bizonytalanság. Ez jellemezte a szolidaritási 
akciókat Érden.

Szolidaritás 
és polgári  
engedetlenség

FO
TÓ

:  
N

Y
IL

A
S 

H
A

JN
I

N Y I L A T K O Z A T

Mi, az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI alulírott dolgozói, magánemberként, a következő nyilat-
kozatot tesszük:

A sztrájk alapjog!
Ettől a jogtól fosztott meg minket a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdések-

ről szóló 2022 évi V. törvény 13. § (15) bekezdése, melynek értelmében a sajátos nevelési igényű, illetve a 
beilleszkedési és magatartási zavaros gyermekek esetében valamennyi foglalkozást és fejlesztést a sztrájk 
időtartama alatt is változatlan feltételekkel el kell látni. Ezért 2022. október 14-én polgári engedetlenséggel 
lépünk fel a közoktatás mai magyarországi állapota ellen, vagyis:

1. Követeljük egy önálló Oktatási Minisztérium felállítását.
2.  Követeljük, hogy a döntéshozók egyeztessenek az oktatásban részvevőkkel vagy azok érdekvédelmi 

szervezeteivel.
3.  Követeljük a 2020-as NAT újraértelmezését, átalakítását.
4. Követeljük a diákok és a pedagógusok terheinek csökkentését.
5. Követeljük az iskolák, a felszerelések korszerűsítését.
6. Követeljük a pedagógus életpályamodell eltörlését. 
7.  Követeljük a Tankerületek jogköreinek minimali-

zálását vagy megszüntetését, az iskolaigazgatók 
döntési jogköreinek visszaállítását.

8.  Követeljük az oktatásban résztvevők (pedagó-
gusok, pedagógiai munkát segítő szakemberek) 
anyagi elismerését, bérük jelentős növelését.

9.  Követeljük a SNI-, BTMN-tanulók helyzetének azon-
nali megoldását. 

10.  Követeljük az olyan előkészítő évfolyamok létre-
hozását az összes általános iskolában, melyekben 
kizárólag készség- és képességfejlesztés történik 
gyógypedagógusok irányításával.

Hiszünk az érdemi párbeszédben! Kiállunk a megfé-
lemlítettek, a véleményüket vállalni nem merők, a meg-
hurcoltak, az azonnali hatállyal munkából felmentettek 
mellett. 

Alulírottak, 2022. 10. 14-én az első tanítási órán a 
munkát nem vesszük fel. A polgári engedetlenség a de-
mokrácia része, ez az egy eszközünk maradt. A nap többi 
részében az összes feladatunkat ellátjuk, napirendnek 
megfelelően, a tanórákat és a kötött munkaidő nevelés-
sel-oktatással le nem kötött részét is.

Hangsúlyozzuk, az engedetlenséget nem az iskola 
vezetősége ellen, nem a fenntartó, nem a szülők és főleg 
nem a diákok érdeke ellen szervezzük, hanem a minőségi 
közoktatásért!

Az érdi ÉSZC Kós Károly Technikumának 11 pedagógusa is szolidaritási 
sztrájkot tartott október 14-én. Bár a sztrájkot ellehetetlenítő intézkedések 
a technikumi „oktatókat" nem érintik, az oktatásügy többi problémájával 
(az oktatás jövőjét fenyegető szégyenletes bérek, a diákok és pedagógusok 
túlterheltsége, az iskolák autonómiája, a szabad tankönyvválasztás stb.) 
őket is ugyanúgy sújtják.

S Z O L I D A R I T Á S I  N Y I L A T K O Z A T

Mi, az Érdi Móra Fe-
renc Általános Iskola 
és EGYMI alulírott 
dolgozói, magánem-
berként, minden po-
litikai állásfoglalástól 
elhatárolódva, a 
következő nyilatko-
zatot tesszük:

Tőlünk elvették a sztrájkjogot, de maximálisan támogatjuk a mun-
kabeszüntetésben résztvevő kollégákat! Veletek vagyunk! Egyet-
értünk veletek, minőségi közoktatást akarunk! Maradni és tanítani 
szeretnénk, egy olyan iskolai rendszerben, ami a diáknak és tanárnak 
egyaránt jó, hasznos és emberséges. Hallatni akarjuk a hangunkat a 
magukért kiállni nem tudó SNI-s és beilleszkedési, tanulási, maga-
tartási nehézséggel küzdő gyerekekért, akiket fokozottan sújt a mai 
közoktatás minden hibája, tanuljanak akár a mellőzött szegregáció-
ban, akár a hiányosan működő integrációban. 

Szolidaritásunkkal kiállunk:
» a minőségi nevelésért és oktatásért
» a szakmai feltételek biztosításáért
» a társadalmi és anyagi megbecsülésért
» a minden embert megillető életminőségért
»  a megfélemlítettek, a véleményüket vállalni nem merők,  

a meghurcoltak, az azonnali hatállyal munkából  
felmentettekért.

Október 14-én, pénteken, az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola tanárai 
az alábbi két nyilatkozatot juttatták el szerkesztőségünkbe:

 Hajduné Tótfalusi Krisztina
 Debertolis Erzsébet
 Matán Zsófia
 Illés Erika
 Vigh Beáta
 Némethné Domonkos Alexandra
 Májné Monostory Luca
 Tapasztóné Farkas Krisztina
 Halmos Zsuzsa
 Felkerné Müller Mónika
 Takács Krisztina

 Selmeczi Judit
 Aranyosi Zsuzsanna
 Monostory Éva
 Schmidt Mónika
 Lőczi Tímea
 Szimandlné Székely Szilvia
 Csizmadia Anna
 Fekete Beáta
 Alkerné Ivánku Ágnes
 Lukács-Jéger Szilvia
 Tóthné Csehovics Mónika

Aláírók:

Aláírók:

 Detki Dominika
 Faragó Zsuzsanna
 Illés István
 Kalla Virág 
 Nagy Fruzsina
 Pettermann-né Juhász Marianna
 Rókás Zsuzsa
 Sas Bernadett
 Sudár Andrásné
 Szabó Eszter
 Szatmári Ilona Gabriella
 Szűcs Hajnalka
 Zala Márton
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

rosz József nyolcvan-
ötödik évében jár. Az 
M7-esen túli területen 

lakik, Érd legfelső csücskében. 
Egyedül él, de van (pontosabban 
már csak volt) egy nagy becsben 
tartott öreg autója. 

Jóska bácsi világéletében 
fuvarozott, különféle cégeknek 
dolgozott. Mint mesélte, a dí-
zelmotor állandó zajától nagyon 
rosszul hall, de még vezet. Kell 
is, mert messze a bolt, a busz-
megálló. Igaz, a benzin meg 
drága, és Jóska bácsinak nagyon 
be kell osztania kilencvenezer 
forintos nyugdíját.

Jóska bácsi fával fűt, kert-
jében takaros halomban áll a 
bontási hulladékból származó 
fa. Minden esztendőben igényel 
tűzifa-támogatást az önkor-
mányzattól. Idén is leautózott 
a Városházára a múzeumi kort 
megélt Fiatjával – amit nagyon 
szeret és becsül –, csakhogy 
haza már nem jutott az autóval. 
Mikor beindította a motort, a 
kocsiban felcsaptak a lángok. 
Szerencsére a tűzoltók gyorsan 
kiérkeztek és megfékezték a 
lángokat, Jóska bácsi sértet-
lenül megúszta, a motortér 

viszont kiégett. Jóska bácsit az 
egyik közeli szomszédja vitte 
haza, akivel az elmúlt évtize-
dekben összebarátkozott, még 
dolgoztak is együtt, Bölöny 
Józsefnek ugyanis kertépítő 
cége volt. 

„Jóska végtelenül jóindula-
tú ember, mindenkinek csak 
segített világéletében. Sokan 
visszaéltek a jóindulatával. 
Mivel nehezen jár, beteges, sok 
gyógyszert szed, segítünk neki, 
amiben tudunk. Szeretnénk most 
is támogatni, hogy ez a baj érte. 
Először is nagy gondot jelent, 
hogy kihúzza a telet tüzelővel, 
illetve élelemmel. És itt van az 
autó kérdése is. Aggódunk érte, 
mi lesz vele télen. Nem szívesen 
fogad el támogatást, inkább ő 
segített másokat mindig. Mi is 
annyi segítséget kaptunk tőle, 
hogy szeretném viszonozni. 
1969. óta gyűjtök sörös relik-
viákat, van egy társaságunk is, 
több mint száz taggal, amelynek 
alelnöke vagyok, sokan ismernek 
országszerte. Gyűjtést szervez-
tem, és két nap alatt már több 
mint nyolcvanezer forint össze-
gyűlt Jóska részére. Ő erről nem 
tud, meglepetésnek szánjuk. 

Nagyon jó lenne, ha tudnánk 
neki venni egy másik használt 
autót, de ha nem sikerül, ez az 
összeg segít neki abban, hogy 
átvészelje a telet” – mondta 
Bölöny József, akivel először a 
lakásában beszélgettünk, majd 
átsétáltunk Jóska bácsihoz, aki 
nehéz helyzete ellenére mosoly-
gós, életvidám ember, igyekszik 
a jót meglátni a rosszban is. A 

balesetével kapcsolatban rögtön 
azt hangsúlyozta: milyen jó, 
hogy nem az alagútban csaptak 
fel a lángok, így könnyebb volt 
oltani.

Arra a kérdésre, hogy jön ki az 
alig kilencvenezer forintos nyug-
díjából, csak legyintett nevetve: 
„Minek az a sok pénz, csak 
gondot jelent az embernek!”. 
Kellemes gondot, tehetnénk 

hozzá. Ezt a kellemességet azon-
ban Jóska bácsi nemigen ismeri, 
inkább az ellenkezőjét, most 
például azt számolgatja, mennyi 
tüzelővel húzhatja ki idén. Ho-
gyan készül neki a télnek? „Két 
pár kesztyűvel, az jó lesz a hideg 
ellen” – mosolygott. Kis kályhá-
ja fűti ki az egész lakást. Hogy 
vásárol be magának egyedül, 
autó nélkül, az már más kérdés. 
„Gyalog jöttem a boltból, ötször 
meg kellett állnom. Hiába, öreg-
szem” – mondta. 

Kérdeztük volna arról is, mit 
szól a barátja által szervezett 
gyűjtéshez, de hát ez megle-
petés lesz. Remélhetőleg ez az 
összeg segít majd abban, hogy 
Jóska bácsi gond nélkül vészelje 
át a telet.

Ádám Katalin

Azért vannak a jó barátok…
Szomszédja rendezett gyűjtést a sok nehézséggel 
küzdő Orosz Józsefnek, akinek a minap felgyulladt 
matuzsálemi kort megért autója. Ez a Fiat tette 
mostanáig lehetővé, hogy az idős ember ellássa 
önmagát. Most már az sincs.

O

Aki szeretne segíteni,  
az alábbi számlaszámra  

küldhet pénzt:
Számlaszám: Bölöny József, 

11600006-00000000-62397575 
Közlemény: Orosz József részére

Mennyire rugalmas a lélek, 
egyáltalán, fejleszthető-e a 
személyiség hatvan év felett?

Ez nem kor kérdése. Van, akit 
ez nyolcvanévesen is érdekel, 
van, akit már húszévesen sem. 
Pont ez a baj: önmagunkkal, a 
személyiségünkkel nem foglal-
kozunk. Nem vagyunk boldogok, 
sem békések, és nem értjük, mi-
ért nem működnek a dolgaink.

A reklámok azt sugallják, 
hogy az idősek boldogan és 
felhőtlenül élnek, miután 
már nem kell dolgozniuk és a 
gyerekek is kirepültek. Ez így 
van a valóságban is?

Nem, ugyanis nem a munka és 
a gyerekek elengedése jelenti a 
boldogságot. Ezek nem terhek. 

Minden, amire vágyunk, minden 
jó tulajdonság és érték bennünk 
van, csak ilyen vagy olyan okból 
ezeket nem használjuk, nem 
mutatjuk meg sem magunknak, 
sem másoknak, miközben az 
életnek ez az alapja. 

A fizikai állapot romlása nem 
nyomja rá a bélyegét az idő-
sek hangulatára?

Attól függ, ki hogy fogja fel. 
Tudomásul kell vennünk, hogy a 
testünk nem úgy működik, mint 
korábban – ugyanakkor sok min-
dennel karban lehet tartani. Az 
életünk értelmét fiatal- és idős-
korban egyaránt az adja meg, ha 
számunkra értelmes dolgokkal 
foglalkozunk. Ha így teszünk, a 
test romlását is nagyon jól tud-
juk kezelni. Érzékeljük, hogy már 

nem tudunk úgy menni, fogni, 
emelni, egyáltalán, működni, 
ahogy régen. De ettől a sze-
mélyiségünk még nem fejlődik 
vissza – sőt. Nem véletlenül 
beszélnek az öregek bölcsessé-
géről. 

A lelkiállapotunk kihat a 
fizikumunkra? Aki elégedet-
tebben, boldogabban él, az 
egészségesebb is? Jobban 
viseli a betegségeket?

Én inkább úgy mondanám: 
jobban kezeli. Ami a kérdés első 
felét illeti, érdemes megnézni, 
mostanság hány fiatalnak van 

olyan betegsége, amivel régeb-
ben csak idősebbek küzdöttek? 
Hányan halnak meg fiatalon? 
Ezek a kérdések azonban mélyre 
vezetnek. Hogy visszakanya-
rodjak: mindannyiunkban ott 
vannak a jó tulajdonságok, és 
ha ezekre alapozunk, az életünk 
minősége megváltozik.  

Egy nemzetközi program 
hazai koordinátoraként érke-
zett Érdre. 

1995-ben, az ENSZ megalaku-
lásának ötvenedik évében egy 
civil szervezet egy széles körű 
nemzetközi felmérés eredmé-
nyei alapján összeállított egy 
listát, hogy mi az a tizenkét 
érték, amit a legalapvetőbbnek 
tartunk ahhoz, hogy minőségi 
életet éljünk. Ide tartozik töb-
bek közt a béke, a szeretet, a 
felelősség, a tolerancia, a hűség, 
az egyszerűség, az egység, az 
együttműködés. Az UNICEF, 
látva a listát, azt szorgalmazta, 
hogy ezt a vizsgálati eredményt 
az oktatásban is kamatoztassák, 
és egy-két éven belül rájöttek 
arra is, hogy ezek az alapvető 
értékek minden korosztály szá-
mára fontosak és szükségesek. 
Így indult útjára a Living Values 

Education (LVE) program, amely-
nek a magyarországi koordináto-
ra vagyok. Az LVE létrejöttének 
leglényegesebb indítéka, hogy 
a bennünk lévő jót, illetve belső 
értékeinket „élővé”, a minden-
napjaink részévé tegyük, és így 
egy olyan értékrendet mutas-
sunk gyermekeinknek, ami az 
életüket minőségivé teszi.

Hány alkalomból állnak ezek 
az interaktív foglalkozások? 

Nincs meghatározva, ameddig 
érdeklődés van. Bárki bármikor 
csatlakozhat. Havonta egyszer 
találkozunk, beszélgetünk, adok 
házi feladatot is. 

Mint egy tanár?

Igen, hiszen nyugdíjas mate-
matika–fizika szakos tanár va-
gyok. Egy görög kollégám révén 
ismerkedtem meg a program-
mal, és 1999-ben csatlakoztam. 

Reáltárgyakat tanított, mégis 
a lélek dolgaival foglalkozik?

Igen, és ez számomra termé-
szetes. Azt viszont sajnálom, 
hogy ezek a programok nem 
annyira keresettek, mint ameny-
nyire szükség van rájuk.

Ádám Katalin

Az érték a mérték
Új, személyiségfejlesztő foglalkozás-sorozat indult a 
Szepes szervezésében, Belső értékeink nyomában cím-
mel. Fried Zsófiával, a foglalkozások vezetőjével 
beszélgettünk arról, külső körülmények vagy egy belső 
értékrend nyomán lesznek-e boldogok az idősek.
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Orosz József és Bölöny József
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A hírekben, reklámokban az infláció 
szó már csak a „háborús” szóösszeté-
telben szerepel, és az Oroszországra 
kivetett szankciókkal magyarázza 
a kormány. Ha valóban ez okozza a 
nehézségeket, miért nem engedünk a 
szankciókból?

Az inflációnak sok oka van, köztük bel-
politikaiak is, és ezek korábbra nyúlnak 
vissza. A jelenlegi helyzet a kormány 
gazdaságpolitikájának a következménye. 
Ilyen például az, hogy a kivetett extra 
adókat a kereskedők az árak emelésével 
kompenzálták – ez hatásában olyan, 
mintha megnövelte volna az áfát.

Milyen extra adókra gondol?

A választások után a kiskereskedelemre 
kivetett árbevétel-arányos adóra, a bizto-
sítási adóra, a termékdíjak növelésére – az 
úgynevezett extraprofit adóra, amely-
nek összesen két eleme, ami valóban az 
extraprofitot sarcolja: az egyik a MOL-ra 
kivetett adó, a másik a bányajáradék. Az 
összes többi lényegében burkolt áfa vagy 
jövedékiadó-növelés. A másik hajtóereje 
az inflációnak az energiaárak drasztikus 
növekedése: a vezetékes gáz ára 121, az 
elektromos energiáé 28,9, a palackos gázé 
45, a tűzifáé pedig 43,8 százalékkal nőtt.

A kormánymédiában az jelent meg, 
hogy az ársapkáknak köszönhetően 
Magyarországon a legalacsonyabb az 
energiaárak költsége a térségben. Ez 
alighanem igaz, ugye?

A 480 Ft-os üzemanyagár Magyarország 
háborús nyeresége.

Ezt hogy érti?

Az Oroszország elleni olajembargó 
ugyan csak januártól lesz bevezetve, de 
Oroszország március óta diszkont áron, 
hordónként 35 $-ral olcsóbban adja a 
vezetéken érkező olajat. Ebből lehet 480 
Ft-on tartani az üzemanyag árát, és ebből 
van a MOL-nak 500 milliárd forint nyere-
sége negyed év alatt –aminek egy részét 
aztán az állam elveszi tőle extraprofit adó 
formájában. Így szerez háborús nyere-
séget a kormány abból, hogy az oroszok 
kénytelenek olcsón eladni a csővezeté-
ken szállított olajukat.

A Kőolaj-exportáló Országok Szerve-
zete (OPEC) úgy döntött, hogy novem-
bertől napi kétmillió hordóval csök-
kentik a termelést, így sokkal kisebb 
lesz a kínálat, ami alaposan fölhajtja 
az árakat. Elemzők szerint dízelhiány 
lehet. Mit gondol erről?

Drágul az üzemanyag, az biztos, különö-
sen, ha a forintárfolyam tovább romlik. 
Az olajtermelő országok még az első olaj-
válság után fogtak össze, hogy nagyobb 

nyereségre tegyenek szert. Miután a 
kőolaj korlátozottan áll rendelkezésre, és 
csak néhány országban van nagy mennyi-
ség, az ő megállapodásuk határozza meg 
a piaci árat. Ezek az országok belpolitiká-
jukban 80-90 $-os olajárszintre rendez-
kedtek be. Ebben az évben is ekörül volt 
a kőolajár, de volt már 120 dollár is egy 

hordó olaj. Dízelhiánytól nem kell tartani, 
de a kínálat szűkössége növeli az árakat.

Meddig tartható még a 480 Ft-os 
üzemanyagár?

Ameddig van a kormánynak háborús 
nyeresége.

Vagyis ameddig tart a háború?

Nem. Háborús nyereség addig van, amed-
dig az európai olajembargó tart, és az 
nem vonatkozik a csővezetéken szállított 
kőolajra. 

Ezek szerint a kormánynak érdeke az 
olajembargó fenntartása, miközben az 
ellenkezőjét hirdeti? Miért?

Orbán Viktor azt mondta, hogy atom-
bombával felérne a magyar gazdaságra, 
ha az Adriáról kellene olajat venni. Azzal 
a feltétellel fogadta el az EU-ban az olaj-
embargót, hogy Magyarország a csőveze-
tékes olaj vonatkozásában mentességet 
kapjon, és továbbra is kedvezményesen 
hozzájuthasson. Ez a mentesség bizto-
sítja, hogy Magyarország hordónként 35 
$-ral olcsóbban vásárolhatja a kőolajat. 
Így lehet 480 Ft-os üzemanyagár mellett 
extra nyeresége a MOL-nak, és így garan-
tálja az olajembargó jelenlegi formája a 
kormány háborús nyereségét.

Miért drágább Szlovákiában és Cseh-
országban a benzin, ha ők is diszkont-
áron vásárolnak?

Azért, mert ott az egész nyereséget elve-
szi az olajcégektől, és közcélokra fordítja 
az állam, és nem adja oda az autósoknak.

Miért ment ebbe bele a többi tagor-
szág?

Az EU egységének fenntartása érdeké-
ben tudomásul vették, az ajánlat szerint 
2024 végéig. Mi ezt még nem fogadtuk 
el, ragaszkodunk hozzá, hogy ne legyen 
határidő. 

2024 végéig csak nem tart el ez a 
háború!?

Azt nem lehet tudni. Az Ukrajna elleni 
támadás villámháborúnak indult, de még 
nem látni a végét. Mindenesetre azt biz-
tosan kijelenthetjük, hogy nem a magyar 
emberek fizetik meg a háború árát, sőt, 
a magyar autósok, különösen a több 
gépkocsival rendelkező családok sokat 
nyernek a csővezetékes olajra vonatkozó 
olajembargó alóli mentességgel.

Elterjedt vélemény lett – a kormány-
propaganda nyomán –, hogy az orosz 
szankciók nem hatásosak…

De igen, hatásosak, hiszen az orosz 
költségvetés bevétele látványosan 
csökkent. Nagyon sokféle szankció van, 
ami érzékenyen érinti Oroszországot, az 
olajembargótól, az orosz nemzeti bank 
és az oligarchák külföldi vagyonának 
befagyasztásától, a fegyvergyártáshoz 
szükséges fejlett technológia exportjá-
nak tilalmán át a szénhidrogén-kutatást 
segítő termelési eszközök tilalmáig, és 
még sorolhatnám. Az orosz olajembargó 
ennek a csomagnak csak egy eleme. Aki 
szerint ezek a szankciók nem hatásosak, 
az mondja meg, hogy melyiket kellene 
megszüntetni és miért!?

Azért mondják hatástalanoknak a 
szankciókat, mert a háború még nem 
ért véget.

Oroszország hatalmas ország, és most 
felhasználja a teljes háborús készletét, 
amit 30-40 év alatt összerakott. Lélek-
számban, gazdasági erőben, katonai 
potenciálban is háromszor akkora, mint 
Ukrajna, tehát sokáig bírja. Nem tudjuk, 
hogy az orosz GDP mennyivel csökkent, 
csak azt, hogy mit állít erről a kormány.

Gyakran hallani, hogy a háborút való-
jában az USA – az egyik legnagyobb 
cseppfolyós gáz (LNG) előállító – pro-
vokálta, hogy versenytársát kiiktatva 
több gázt tudjon eladni Európának. 
Mit gondol erről?

Vajon lehet Amerika gazdasági érdeke-
ként tekinteni arra, hogy Oroszország 
nem foglalhat el akadálytalanul egy 
önálló országot? Putyin azt követelte, 
hogy Oroszország volt befolyási terüle-
téről vonják ki a NATO csapatokat. Ha 
ez megtörténik, 24 óra alatt elérheti a 
Balti-tengert, lerohanhatja Lengyelor-
szágot és visszafoglalhatja a volt szovjet 
blokkot. Nem is titkolja, hogy Ukrajnát a 
birodalom részévé szeretné tenni. Nem 
Amerikának fontos, hogy ezt megakadá-
lyozzuk, hanem Európának. 

Ami pedig az LNG-t illeti, Ausztrália a 
legnagyobb termelő, a második Katar, a 
harmadik az Egyesült Államok. Az ezek-
ben az országokban működő gázkeres-
kedő cégek bárhol el tudnak adni, mert 
hiány van. Különösen nagy fogyasztó 
Japán, Kína, Dél-Korea, India. A termelők 
tehát nem szorulnak rá, hogy háborúval 
bővítsék a piacaikat, fordítva, Európa 
szorul rá arra, hogy bárkitől bármennyiért 
vásároljon gázt, miután a Gazprom – 
szerződéseit megszegve – nem szállítja a 
kialkudott mennyiséget. 

Hogyan lehet felkészülni az energia 
további drágulására?

Azt mondja a miniszterelnök, hogy minden 
magyar család havi 181 000 Ft támogatást 
kap az energiaárakból. Javasolom min-
denkinek, hogy ezt kérje el a kormánytól, 
mert ha a kétévi „támogatást” odaad-
nák, abból meg lehet csinálni a lakások 
hőszigetelését, és utána nem okozna a 
mostanihoz hasonló nagy gondot a piaci 
gázár sem. 

Ebből nyilván nem lesz semmi.

Pedig lenne miből. Németh Szilárd bemon-
dott egy 240 Ft-os villamosenergia-árat az 
átlagfogyasztási küszöb fölötti mennyi-
ségre. Az MSZP meg is kérdezte, hogy ezt 
ugyan mi indokolja, ha Paks továbbra is 
12 forintos áron biztosítja az MVM-nek az 
áramot, fedezve a teljes lakossági igényt. 
De ha meg is emeli a szolgáltató a villa-
mos energia árát, miért emelte két-há-
romszorosára a rendszerhasználati díjat, 
miközben ma 20 százalékos az infláció. 
A hálózati vállalatok éves adózás utáni 
nyeresége eddig is elérte a 70-100 milliárd 
Ft-ot – ez nem elég? A miniszterelnök 2014-
ben nonprofit energiaszolgáltatást ígért!

Rövid távon a takarékosság az egyet-
len, amit tehet a lakosság, valamint a 
hőszigetelés: először a mennyezet és a 
falazat szigetelése, a nyílászárók cseréje, 
és csak utána érdemes napkollekto-
rokra költeni. A háztartások költségeit 
szigeteléssel akár a harmadával lehet 
csökkenteni, anélkül hogy fázni kellene. 
A Regionális Energiakutató Központ szá-
mításai szerint is a lakóépületek hőszige-
telése lenne a széndioxid-kibocsátás és 
az energiafelhasználás leghatékonyabb 
csökkentése.

Elvitte a Covid az állami támogatást, 
mondhatjuk?

Nem. Az Orbán kormány hivatalba lépé-
sekor a KSH adatai szerint 2010-ben 107 
forint volt a földgáz köbmétere, 2012 ben 
132, ezt csökkentették két lépésben 101 
forintra, ami akkor is annyi maradt, ami-
kor az MVM leányvállalatának közel 100 
milliárdos extra profitja keletkezett 2017-

Nagyjából lehetett sejteni,  
milyen válságnak nézünk elébe

z inflációs ráta 20, az energiaárak emelkedése 60 szá-
zalékos. Az orosz olajra kivetett szankciók még csak 
februártól lépnek életbe, a java tehát előttünk van. 
Miklós László mérnök-közgazdásszal beszélgettünk, 

aki 2002–2010 között az MVM Felügyelő Bizottságának elnöke, 
2015–2019 között az FGSZ igazgatóságának tagja volt. Kicsit a múlt-
ba, és amennyire lehetséges, a jövőbe tekintettünk, hogy tisztábban 
lássuk, mi vezetett ide a világban és Magyarországon.
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ben. Ha a „rezsicsökkentésből” származó 
hasznát a kormány odaadja támogatás 
formájában a lakások hőszigetelésére, 
vagy legalább kamatmentes hitelt bizto-
sít hozzá, az emberek igénybe vették vol-
na, látva a 2010 előtti panelprogramból, 
hogy érdemes. De a kormány stadionok-
ra, kihasználatlan autópályákra, túl nagy 
mennyiségű, sokszor használhatatlan 
lélegeztetőgépekre költött.

Az átlagfogyasztási küszöbérték meg-
határozása és az a feletti fogyasztás 

többletköltsége helyeselhető, igaz? 
Hisz különben senki nem takarékos-
kodna.

A differenciált árazás indokolt, de nem 
ilyen mértékben, és az átlag megha-
tározása sem körültekintő, bár az az 
ígéret hangzott el, hogy a rezsicsökken-
tés a világpiacinál olcsóbb gáz árának 
emelése nélkül biztosítható. Az pedig 
elgondolkodtató, hogy az átlagfogyasz-
tás feletti drága gáz esetében a 27%-os 
áfa több mint az olcsóbb gáz köbmé-

terára. Ez azt jelenti, hogy rengeteg 
vidéki ember nyakába óriási terhet rak 
a kormány, és ezt még megfejeli az 
extra adóval. Hiszen míg a nagyvárosi 
társasházi lakásokban bele lehet férni 
az átlagfogyasztásba, a korábban épült 
családi házak lakói, ha a hőszigetelést 
külön nem csinálták meg, 80-100 ezer 
Ft-os számlákat kapnak, pedig nem 
pazarolnak. Érden is ez a helyzet. Tehát 
nem istencsapása és nem a „háborús 
infláció” következménye, ami most 

történik. Nagyjából lehetett sejteni, 
milyen válságnak nézünk elébe, és föl 
lehetett volna rá készülni, ha nem hite-
tik el közvéleménnyel, hogy az energia 
ára az idők végezetéig – függetlenül a 
világpiaci ártól – alacsony marad, akkor 
sokan nekiálltak volna új autó vásárlása 
helyett a hőszigetelésnek, nyílászárót 
cserélnek, napelemet szerelnek föl, 
ahogyan most az áremelkedések hatá-
sára. Csak most már többe kerül.

Mihalicz Csilla

Aki most lehúzza a rólót, töb-
bé már nem nyit ki egyköny-
nyen – vallják az Érdi Újságnak 
nyilatkozó üzletvezetők és 
tulajdonosok. Bár a stratégiák 
különbözők, a cél azonos: a 
Covid után túlélni a gazdasági 
válságot is.

Kihúzott fagyasztóláda, újragondolt 
étlap; áremelés vagy éppen vevőcsaloga-
tó akciók – változatos módon próbálják 
ellensúlyozni növekvő kiadásaikat az Érdi 
Újság által megkérdezett étteremtulajdo-
nosok.

A megugró energia- és üzemanyagára-
kat a vendéglátó szektor is megszenvedi: 
bár a rezsiszámlák még meg sem érkez-
tek, a lapunknak válaszoló vendéglősök a 
korábbihoz képest hétszeres áramszolgál-
tatási díjjal, tíz-tizenháromszoros gázdíjjal 
számolnak, és ennek megfelelően tervezik 
következő féléves működésüket is.

Poirot nem reklámozza magát

Még csak az elején vagyunk ennek a 
válságnak, de mindenképpen szeretnénk 
túlélni. Mondhatnám úgyis, hogy előre-
menekülünk – mondja Kendi Géza, a Poi-
rot étterem egyik tulajdonosa. A Poirot 
esetében ez a kiadások lefaragását és 
Kendi szerint még megfizethető értékű 
áremelést jelent – utóbbi nélkül nehezen 
maradnának versenyben. 

„Visszafogjuk a hirdetéseinket, amit 
lehet, csak időszakos jelleggel használunk 
az energiaigényes konyhai eszközökből. 
Átgondoljuk a beszállítói szerződéseket, 
hogy ezeken is spórolhassunk. Elbocsátani 
egyelőre senkit sem szeretnénk, de új 
munkaerőt sem tudunk felvenni” – részle-

tezi a tulajdonos. Kérdésünkre elmondja: 
az év első felében 20 százalékkal, a követ-
kező időszakban további tíz százalékkal 
növelik áraikat, a kínálat és a szolgáltatá-
sok minőségét azonban megőrzik, és nem 
mondanak le a rendezvények megszer-
vezéséről sem. Az eddigi visszajelzések 
alapján a vendégek is megértik a drágulás 
okait, még nem volt jelentős viszaesés a 
forgalomban, persze a lakossági fogyasz-
tók is csak most kezdenek szembesülni a 
horribilis számlákkal.

A lehúzott roló nehezen nyílik

Közel harmadával emelte árait idén a 
Kajakunyhó is. „Novemberre várjuk a 
rezsiszámlát, úgy saccoljuk, hogy az 
eddigi összeg háromszorosát fogjuk 
fizetni, plusz félmillió forintot minden 
hónapban a villany és gáz után” – in-
dokolja a drágítást Földvári Mihály, az 
étterem tulajdonosa. –A rezsiköltség 
mellett pedig ott van 20 százaléktól akár 
100 százalékig dráguló alapanyagár, az 
étolaj, hús, amit mindenképpen meg kell 
vásárolnunk”. Földváriék ott és azon pró-
bálnak spórolni, amin csak lehet: kitolták 
a fűtési szezon kezdetét, és csak indokolt 
esetben használják a nagy energiaigényű 
eszközöket. 

A nehézségek ellenére a Kajakunyhó 
kapuja továbbra is nyitva áll. „Bezárni 
biztos nem fogunk, és leépítést sem 
tervezünk, amíg a vevőkörünk elfogadja 
az emelt árakat. A Covid óta tudjuk, hogy 
az a vendéglátós, aki válságban lehúzza a 
rolót, jó eséllyel később sem tud kinyitni, 
hiszen elküldte az összeszokott, képzett 
csapatot, ami nélkül egy étterem nem 
működhet.” – mutat rá a tulajdonos. 

Bár Földvári helyi szinten még nem 
hallott étterembezárásról – és lapunk 
sem szembesült hasonló esettel –, a 
fővárosban és Pest megyében már egyre 

többen adják fel a küzdelmet. Ez főként 
az álláskeresők számában érhető tetten: 
míg a pandémia kifutása után a munka-
erőhiány volt a fő probléma, most renge-
teg, leépítés miatt elküldött vendéglátós 
keres munkát, Érden is. 

Földvári Mihály eddig úgy tapasztalta, 
hogy a Kajakunyhótól nem pártoltak el a 
vendégek. Csak a házhoz szállításban lát 
néhány százalékos visszaesést, főleg az 
idősebb vásárlók miatt, akik drágábban 
már nem szívesen rendelik meg az ebé-
det, vacsorát.

Az is jó, ha nem veszteségesek

Áremelés helyett vevőcsalogató akciók – 
a Festal inkább ezzel a taktikával próbálja 
megőrizni vendégeit. „Ebben a nehéz 
időszakban nem törekedünk nagy profit-
ra, az is jó, ha nem leszünk vesztesége-
sek. Bőségtál akciót hirdetünk, telefonos 
pizzavonalat indítunk a házhoz szállítást 
kedvelő vásárlóknak” – részletezi Bagi 
Zoltán ügyvezető, hogyan alkalmazkod-
nak az új helyzethez. Üzletpolitikájuk 
egyszerű: amelyik vendég bejön az étte-
rembe, az hagy is ott pénzt, akit viszont 

elriasztanak a magas árak, semmit sem 
fizet.

A Festal a kínálat és a logisztika terén is 
igyekszik visszafogni a kiadásokat: átírták 
az étlapot, idő és energiaigényes fogások 
helyett könnyebben, olcsóbban elké-
szíthető, de ízletes ételeket ajánlanak. 
Korábban kilenc fagyasztóval üzemelt az 
étterem, ma már csak hármat használnak 
aktívan, ugyanakkor heti hat napon át 
várják a beszállítókat, hogy mindig friss 
alapanyaggal dolgozhassanak. „Nem 
emelünk az árakon, és az állandó csapat-
ból sem küldünk el senkit. Jobban be-
vonjuk viszont a tanulóinkat a munkába, 
legyen szó felterítésről vagy takarításról, 
ami nekik is értékes tapasztalat” – mond-
ja az étterem ügyvezetője.

A megszólaltatottak mellett más 
éttermeket is megkerestünk: volt, aki 
csak későbbre ígért választ, más, mint a 
Centrál Borház üzletvezetője, nem akart 
nyilatkozni. Ám kérdésünkre annyit Nagy 
is hangsúlyozott: nem adják fel a Centrált, 
továbbra is nyitva tartanak.

Sehol az állami mentőöv

A rezsibirkózás tehát csak most kezdődik, 
hiszen novembertől nőhetnek igazán az 
éttermek kiadásai. Aki a következő hóna-
pokat túléli, egy morbid verseny győztese 
lehet: a szűkülő vendéglátói piacon keve-
sebb üzlet látja el majd a vendégkört, te-
hát a szereplők esélyei javulnak, ráadásul a 
munkaerőhiány miatt sem kell aggódniuk. 

A megszólalók ugyanakkor hiányolták 
az állami segítséget és fejlesztési forráso-
kat: hiába pályázna most napelem-telepí-
tési támogatásra egy bár vagy étterem, 
aktuális nehézségeiken ez nem segítene. 
Ráadásul megfeneklett a tavaly decem-
berben kiírt állami tender is: a nyertesek 
csupán fele kapott idáig támogató okira-
tot a kormánytól, ám pénzt még ők sem 
láttak. Volt, aki arra panaszkodott az Érdi 
Újságnak, hogy a kormány nem biztosít 
hatósági ársapkát vagy rezsitámogatást 
a vendéglátóiparnak, pedig az jelentő-
sen hozzájárul az ország GDP-jéhez, és 
számos munkahelyet is biztosít. Mentőöv 
nélkül ugyanis éttermek tömege dőlhet 
be hamarosan, ami pincérek, pultosok, 
szakácsok tízezreit szabadítja majd rá a 
piacra és – álláskeresési járadék formájá-
ban – az államkasszára is.

Koncz Tamás

Előremenekülnek, 
nem hátra
Ez még nem az utolsó vacsora
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A Tesco-Global Zrt. 2016 
óta minden évben két-
szer, tavasszal és ősszel 
is kiírja az „Ön választ, 
mi segítünk” nevű pályá-
zatot, ami a helyi kö-
zösségek támogatását 
tűzte ki célul.

Ez jelentheti a helyi közösségek 
lakókörnyezetének megszépíté-
sét vagy a helyi közösségi élet 

fejlesztését. De lehet pályázni 
a rászoruló gyermekeknek, fia-
taloknak és felnőtteknek szóló 
oktatási, képességfejlesztési el-
képzelésekkel is. Ugyanakkor az 
egészséges életmóddal, illetve 
egészségmegőrzéssel kapcsola-
tos ötleteket is szívesen várják.

Az idei őszi fordulóban három 
érdi pályázó is elnyerte a kiíró, 
valamint a vásárlók tetszését, 
így a Szikra Tehetséggondozó 
Egyesület, a Meseház Alapítvány, 
valamint a 2030 Egyesület is 

pénzjutalomban részesült, amit 
október 12-én kora délután vehet-
tek át az érdi Tesco áruházban. 

A több tízmillió forint keretér-
tékű és országosan meghirdetett 
pályázaton az egyetlen különdíj 
mellett helyi szinten három 
díjat osztanak ki. Hogy ki kapja 
ezeket, arról első körben egy 
belső, szakmai bizottság dönt, 
tagjai körzetenként választják ki 
a három legjobb pályázatot.

Ezután jöhetnek a vásárlók, 
akik minden vásárlás után egy 

darab zsetont kapnak, amit az 
áruházakban kihelyezett ponto-
kon dobhatnak be a kiválasztott 
és támogatott szervezet és 
pályázati program mellé.

Egyébként a Szikra és a 2030 
Egyesület sem először nyert 

ezen a pályázaton, de rajtuk 
kívül is voltak már korábbi érdi 
támogatottak, mint például az 
Érdi Környezetvédő és Város-
szépítő Egyesület vagy épp az 
Érdnyugat Egyesület.

erdmost.hu

Három érdi szervezet  
700 ezer forintot nyert 
a Tesco pályázatán

Az erős embereké volt az érdi 
focipálya október 15-én délután. 
A családi programok, szórakozta-
tó és ügyességi versenyek délben 
kezdődtek, három órától pedig 
a fiatal versenyzőké volt a terep. 
Hat számban mérkőztek meg 
egymással, és a közönség mellett 
a szervező, ifjabb Fekete László 
is buzdította őket – sőt, az egyik 
számban (százötven kilót kellett 
átvinni a pálya egyik oldaláról a 
másikra, természetesen időre) be 
is szállt a versenybe.

Román győzelem született a 
Nemzetközi Erős Emberek Után-
pótlás Versenyén.

A nyertest nyelvi nehézségek 
miatt nem tudtuk meginterjúvol-
ni, mikrofon elé állt azonban a 
második helyezett, Kovács Zsolt. 
A harmincöt esztendős fiatal-
ember hentesként dolgozik, és 
február óta űzi ezt a sportot. 

Ezen a versenyen érte el a leg-
jobb helyezést mostanáig. „Nem 
sokat edzek, megvan az alkatom 
hozzá szerencsére, persze, azért 
készülni kell. Vannak otthon 
szerszámaim, sziklák, golyók… 
A kamionhúzást most csináltam 
először, az volt a legnehezebb” 
– mondta Zsolt, aki nagyon jól 
érezte magát Érden, szívesen 
jön majd újra. Addig is még van 
miben fejlődnie – zárta szavait.

Á. K.

Mélyről

Az IRKA-kör szerzői est-
jén Naszvadi Judith író 
és Tarnócziné Barabás 
Irén festő, keramikus 
mutatkozott be a kö-
zönségnek.

Irént sokan ismerik Érden – ha 
személyesen nem is, az az Érdi 
Televízió Toll, papír, kamera 
című műsorából, illetve a több-
tucatnyi (önálló vagy csoportos) 
kiállításról, amelyen az alkotásai 
szerepeltek. Évek óta tagja a 
Poly-Art közösségének, munkái 
az Érdikumokat gyarapítják. Az 
esten Ilka Gábor szobrászmű-
vész beszélgetett Irénnel, majd 
felcsendültek a versei, megzené-
sített formában is. 

Daróci Lajosné Márta, az est 
szervezője nagyon jó érzékkel 
nyúlt nemcsak a versekhez, 
hanem az előadókat is remekül 
választotta ki: a sorok megeleve-
nedtek, színekkel, hangulatokkal 
teltek meg. A jelenlévők is meg-
lepték az esemény főszereplőit 
egy-egy saját alkotással – legyen 
az vers, dal vagy épp egy festett 
selyemsál, illetve különleges 
hangszeres bemutató. Így az est 
nemcsak a nézőknek, hanem az 
alkotóknak is valódi meglepetés 
volt. 

Így érezte ezt Naszvadi Ju-
dith is, aki vendégszerzőként 
Tassról érkezett. Most először 
találkozott az IRKA tagjaival 
személyesen, eddig interneten, 
illetve a műveivel kapcsolódott a 
közösséghez. 

„Sok helyen jártam már, de 
ez az est kitűnt komplexitásá-
val, és rengeteg meglepetés 
volt benne számomra is. Márta 
válogatott a verseimből, na-
gyon jó és biztos kézzel nyúlt 
hozzájuk” – összegezte Judith, 
akinek több kötete is megjelent 
az elmúlt években, változatos 
témákban. 2016-ban jelent 
meg egy 1956-os riportkötete 
(amelyben Horgas Eszter, Varga 
Miklós, Kiss Zoltán Zéro, Tordai 

Teri, Vámos Miklós, Bornai Tibor 
és sokan mások mesélnek arról, 
hogy élték meg a forradalmat), 
legutóbb pedig egy ifjúsági 
könyve, Rejtélyes vakáció 
címmel. Lírai műveiből is ízelítőt 
kaphattunk, az Összekuszált 
szerelmek című kötetből 
válogatott Márta. Judith most 
tematikusan dolgozik: van egy 
sorozata, Különös álmokból 
címmel – melyben lírában fogal-
mazza meg az álmait –, illetve 
egy másik, a Szerelmek nemei. 

Az írónő számára a pandémia 
időszaka tevékenyen telt, több 
kötete is megjelent az elmúlt 
években, pedig Judith civilben 
szociális munkásként dolgozik, 
és nagyon sok munka hárult rá 
a járvány idején. „Termékeny 
időszak volt ez az életemben. 
Gondoltam már rá, hogy fő 
hivatásként írjak, de úgy látom: 
akiknek ez a megélhetési 
forrásuk, azoknak kevesebb a 
szabadságuk, és jobban be van 
szabályozva az életük” – tette 
hozzá az írónő, akinek prózai 
műveit neves kiadók jelentették 
meg, verseit azonban magán-

úton jelentette meg, mert úgy 
érezte: manapság kevésbé 
vesznek versesköteteket az ol-
vasók. Pedig érdemes: Judit lírá-
ja érzékeny és magával ragadó, 
ahogy önéletrajzi ihletésű köny-
ve is, Mélyről címmel, amelyben 
gyermekkora egy esztendejét 

meséli el, felelevenítve nagyon 
személyes, szívszorító emlékeit. 
A kötetet Kőrösi Papp Kálmán 
festőművész Kozmikus analó-
giák című sorozata illusztrálja 
– a szöveg és a képek együtt 
különleges élményt nyújtanak 
az olvasóknak. 

Édesapá-
mat, Naszva-
di Gábort 

négyévesen vesztet-
tem el, író, műfordító 
volt. Édesanyám sokat 
mesélt róla – ő volt a 
példaképem. Fordítá-
sai fennmaradtak, 
egy-két kisregénye, 
hosszabb novellája is, 
de a versei, illetve a 
többi munkája sajnos, 
elveszett” – tette 
hozzá Judith.

Az ő versei, alkotásai szeren-
csére nem vesznek, vesztek el, 
és az IRKA jóvoltából Érden is 
egyre többen megismerhetik 
őket, illetve szerzőjüket, aki 
máskor is örömmel jön majd 
Érdre az irodalombarátokhoz. 

Ádám Katalin

Erős emberek
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Bár Érden nem voltak nagy 
harcok, a főváros közelsége mi-
att sokan érintettek voltak az 
érdiek közül is. Ezeket a napo-
kat, illetve az érdi történéseket 
idézte fel Stencinger Norbert 
történész a Földrajzi Múzeu-
mi Tanulmányok 2006. évi 15. 
számában, ebből közlünk most 
részleteket, rövidítve.

A forradalom első érdi áldozata K. Imre 
volt, aki 23-án a Rádió épületénél a tűz-
párbaj során életét vesztette. K. Imre a 
Rádió épületéhez kirendelt sorállományú 
karhatalmistaként vett részt a harcokban, 
ekkor lakhelyén még teljes béke honolt. 

A voltaképpeni történések 1956. 
október 24-én kezdődtek Érden: hajnal-
ban Székesfehérvár irányából szovjet 
tankok vonultak át a településen, céljuk 
Budapest volt. Ekkor történt, hogy Bojó 
Simon – aki lovas kocsijával minden 
reggel begyűjtötte a friss kenyereket a 
környékbeli pékségekből, és a boltokba 
szállította – két harckocsi között akart 
kifordulni a főútra, ám ez nem sikerült: 
a tank felborította a kocsit, ő maga 
majdnem a lánctalpak alá esett. Csak a 
keze sérült meg, de ez is végzetesnek 
bizonyult: a Tétényi úti kórházba vitték, 
ahol a nagy kavarodásban úgy gondolták, 
Bojó Simont már ellátták, kapott vakcinát 
vérmérgezés ellen, de nem így történt. 
Sebe folyamatosan romlott, karja apu-
tációja sem segített, és november 4-én 
életét vesztette. 

Október 25-én a forradalmárokkal 
szimpatizáló érdiek barikádot emeltek 
az Alsó utca végén, a 6-os és a 70-es út 
közös szakaszán, hogy a szovjet tankok 
közlekedését megakadályozzák. Akkori-
ban a múzeum épülete volt a Tanácsháza, 
az előtte lévő teret pedig nyugatról egy 
épület zárta le, amelyben gyógyszertár 
működött. A téren több száz ember gyűlt 
össze a barikád mögött és körül. Az Alsó 
utcával szemben, a mai emeletes ház 
helyén akkor még szabad terület volt, 
amit a főúttól embermagasságú sövény 
választott el. Az akadály, amit építettek, 
körülbelül 80 centi magas volt, és 12 óra 
körül már állt. Ekkor két tank érkezett a 
főváros felől, és a barikád előtt megállt. A 
szemtanúk elmondása alapján a legény-

ség barátságos volt. Megpróbáltak kom-
munikálni az érdiekkel, ám ekkor váratlan 
esemény történt: egy ismeretlen, valószí-
nűleg nem helyi férfi lövéseket adott le a 
tankra az Alsó utca sarkán álló ház kertjé-
ből. A harckocsi személyzete nem sérült 
meg, de azonnal visszaültek a tankokba. 
Az első páncélos hátratolatott, és először 
a barikádot lőtték (a kövekből szilánkok, 
repeszek repültek szét), majd az ácsor-
gó, nézelődő emberek feje fölé adtak 
le géppisztollyal egy sorozatot, hogy szét-
zavarják őket. Egy halálos áldozata lett az 
eseménynek: Firtelmeister Sándort egy 
repeszdarab pont a homlokán találta el, 
amikor a sövény mögött próbált elbújni. 
Azonnal meghalt. 

Feszült hangulatban

A sajnálatos esemény tovább növelte a 
feszültséget a településen. A már emlí-
tett gyógyszertár épületének ablakából 
Gévay Nándor intézett beszédet az 
összegyűlt, majd kétszáz fős tömeghez. 
Felolvasta az egyetemisták tizenhat 
pontját, majd mindenkit a törvényesség 
és a rend megőrzésére szólított fel. En-
nek érdekében még aznap délután meg-
alakították a Nemzetőrséget. Ez nem volt 
egyszerű, hiszen olyan embereket kellett 
találniuk, akikben megbízhattak annyi-
ra, hogy fegyvert adjanak a kezükbe. A 
korábbi rendőrséggel a Nemzetőrség a 
forradalom során mindvégig együttmű-
ködött: a rendvédelmi szerv fegyvereket 
bocsátott a Nemzetőrség rendelkezésé-
re, hogy feladatát ellássa. Erre szükség 
is volt, mivel a feszültség egyre nőtt: a 
Tanácsháza előtt lévő tömeget – amely-
nek egy része fegyvert követelt, hogy 
harcoljon – este tíz órára sikerült szétosz-
latni. Október 26-án tovább növelték a 
Nemzetőrség létszámát, és több vezetőt 
is kineveztek. Nehéz éjszakájuk volt, hi-
szen a rendőrség épületét több támadás 
érte lőfegyverek reményében. Október 
28-án megválasztották az új Nemzeti 
Bizottmányt, amelyben már nem kaptak 
szerepet a kommunista községvezetők, 
mint az ideiglenes bizottmányban, és ve-
zetője Gévay Nándor lett, aki felemelte a 
Nemzetőrség létszámát, és fegyvereket 
hozatott számukra. A rendőrség együtt 
járőrözött a nemzetőrökkel: két civil 
ruhás karszalagos forradalmár és egy 
egyenruhás alkotott egy járőrt. A község 
főbb középületei előtt állandó őrségek 
voltak, és minden kerületben mozgó 

járőrök vigyázták a rendet. Az Ercsi és 
Balatoni főutak biztosítására az Ercsi 
Műszaki Dandárparancsnokságtól kértek 
segítséget, akik kiküldtek egy tisztet 
tizenhat-húsz emberrel. Ők ellenőrizték 
az utat és biztosították a forgalmat. 

Az állandó átme-
nő forgalom miatt 
nagyon nehéz volt 

a rend fenntartása: az ellen-
őrzések során sok kiszaba-
dult köztörvényes bűnöző-
vel találkoztak, amint azok 
hazafelé tartottak. Nagyobb 
gondot jelentettek a fővá-
rosból menekülő korábbi 
ÁVH-s vezetők, akik közül 
többet elfogtak az igazolta-
tásuk során. Sorsuk bizony-
talan volt – talán szerencsé-
sebb, hogy elfogták őket, 
mert így megmenekültek a 
forradalmárok haragjától. 

Később az elfogott tiszteket a fővárosba 
szállították, a Markó utcai börtönbe és a 
XI. kerületi kapitányságra. 

Bázis a Duna fölött

Ófalu fölött, a Kastélydombon ekkoriban 
nyolc légvédelmi ágyút tartalmazó bázis 
volt, amelyet magyar katonák őriztek. 
A forradalom kitörése után a katonák a 
helyükön maradtak. Ezt tudták a Duna 
túlpartján lévő tököli reptéren tartózkodó 
szovjet katonák is, és egy este századnyi 
katona átkelt a folyón, és szétkergette a 
magyar őrséget. Többen bemenekültek 
a házak közé. Akinek nem sikerült, az 
fogságba esett, és a szovjetek magukkal 
vitték. A gazdátlanul hagyott ágyúkat 
a fővárosból érkező forradalmárok fel 
szerették volna használni, de nem tudták 
elvinni őket. Erre kitalálták, hogy majd 
a helyszínről lőnek velük, de ezt a helyi 
gazdák megakadályozták, féltették a te-
lepülést a megtorlástól. A környékbeliek 
egyébként széthordták a bázison maradt 
fegyvereket, sok ifjú rejtegetett puskát, 
pisztolyt a következő esztendőben.

Az objektumhoz tartozó lőszerraktárt a 
szovjetek felgyújtották.

Nemcsak Ófaluban és a mai városköz-
pontban, hanem Érdligeten is zajlottak 
események: hogy megakadályozzák a 
szovjet csapatok áthaladását, eltorla-
szolták a 70-es utat a vasúti töltésnél. Az 
Érdliget és Diósd között található Kopasz-
hegyen szintén légvédelmi üteg állomá-
sozott, amelyet elhagytak a katonák. A 
környékbeliek széthordták a fegyvereket, 
és még sokáig elhagyatott volt az egykori 
bázis, amely így a gyerekek kedvelt ját-
szóhelye lett.

A megtorlás

November 4-én megindult a szovjet 
csapatok inváziója a főváros irányába. A 
Székesfehérvár felől érkezőknek telepü-
lésünkön kellett átmenniük, ami komoly 
veszélyt jelentett. A Nemzetőrség vezetői 
parancsba adták, hogy a lakosság semmi-
féle atrocitással ne provokálja az átvo-
nuló páncélosokat. Néhány napon belül 
a szovjet csapatok Érdet is megszállták, 
fegyverek után kutattak – a szemtanúk 
szerint barátságosan viselkedtek.

A forradalom leverése után igyekeztek 
a régi-új vezetők újraindítani az életet. A 
Nemzeti Bizottmány és a Nemzetőrség 
helyi vezetőinek köszönhetően Érden 
nem voltak komoly harcok, így a telepü-
lés nagyobb károk nélkül átvészelte az 
eseményeket. Ennek ellenére a forrada-
lom helyi vezetőit bíróság elé állították. 
Bifkovics József volt az elsőrendű, Ried-
linger Tibor a másodrendű, Dzobai István 
a harmad-, Rózsa Attila a negyedrendű 
vádlott. 1957. szeptember 20-án hirdettek 
ítéletet: a Nemzetőrség egykori parancs-
noka két év börtönbüntetést, helyettese 
két év hat hónap, Dzobai István négy év, 
Rózsa Attila két év hat hónap letöltendő 
szabadságvesztést kapott. Az ügyvédek 
fellebbeztek, és az 1958. márciusi ítélet 
szerint az első- és másodrendű vádlott 
büntetését egy évre mérsékelték. Riedlin-
ger Tibor felesége elmondta: azért volt az 
enyhítés, mivel magas rangú volt ÁVH-s 
és szovjet tisztek igazolták a vádlottak 
ártatlanságát a másodfokú tárgyaláson. 

Gévay Nándort, a Nemzeti Bizottmány 
vezetőjét veréssel és lelki terrorral bírták 
rá, hogy elismerje, amivel hamisan vá-
dolták. Kistarcsára került, ahol mostoha 
körülmények között élt. Az utolsó két 
hónapot Tökölön töltötte, 1957 karácso-
nyán szabadult. 

A büntetések letöltése után még nagyon 
sokáig zaklatták az egykori vezetőket, 
családtagjaikkal együtt. Pedig nem voltak 
bűnösök, csak azt cselekedték, amit a 
lelkiismeretük diktált – és egész Érd, és 
minden érdi lakos nagyon sokat köszönhet 
nekik. 1991-ben rehabilitálták őket.

Á. K.

Ilyen volt Érd az ’56-os  
forradalom napjaiban
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Győztes debütálás  
hazai pályán

Megnyerte első hazai bajnokiját 
a Gia Form VMG DSE a harmad-
osztúlyú férfi kosárlabda-bajnok-
ságban. 

A VMG kosárlabdázói az NB 
II-es bajnokság Közép A cso-
portjában a Kandó SC-Óbudai 
Egyetemet fogadták az érdi 
Vörösmarty iskola tornacsarno-
kában. A vendéglátó a 2. forduló 
összecsapásán már az első ne-
gyedben kilencpontos előnybe 
került, míg a harmadikban 27 (!) 
pontot vert ellenfelére.

A negyedik játszma gyakor-
latilag formálitássá vált, amit 
végül be is húzott a budapesti 
Kandó, de hazai szemszögből 
ez semmilyen negatív hatással 
nem volt a végeredményére. 
A VMG legeredményesebb 
kosárlabdázója Valaczkay Gábor 
játékos-edző volt 18 ponttal. Az 
érdi csapat két mérkőzés után 

egy győzelmet és egy vereséget 
számlál.

„Nagyon jó ritmusban kezd-
tük a meccset mind támadás-
ban, mind védekezésben. Majd 
egy várható hullámvölgy jött a 
2. negyedben, de a kialakult 10 
pontos különbséget tartani tud-
tuk a szünetig. A 3. játékrészben 
sok labdát szereztünk, és gyors 
játékkal, remek távoli kosarak-
kal 40 pontos előnyt alakítot-
tunk ki. A végére kiengedtünk 
sajnos, de ez belefért. A lényeg, 
hogy magabiztosan nyertünk, és 
sok pozitívumot lehetett látni a 
játékunkon, ami biztató a jövőt 
tekintve. Gratulálok a srácoknak 
a szezon első győzelméhez” 
– nyilatkozta Valaczkay Gábor 
játékos-edző.

Fináléig meneteltek  
az érdi óriások

Az U13-as és az U16-os korosz-
tályok számára rendezte meg 
nemzetközi utánpótlás tornáját 
az Érdi Baseball és Softball Egye-
sület a Mecset utcai pályán. Az 
ötödik alkalommal megtartott 
eseményre a hazaiak mellett öt 
országból, Szlovákiából, Lengyel-
országból, Ukrajnából, Szerbiá-
ból és Horvátországból érkeztek 
csapatok.

A háromnapos eseményen 
a fiatalabb korosztályban a 
házigazda érdiek két csapattal 
is képviseltették magukat, és 

bár az éremszerzés elmaradt, 
sem a hatodik helyen végző Érd 
Indians, sem a nyolcadikként 
záró Érd Dodgers nem okozott 
csalódást.

A tornát végül a horvát Vindija 
nyerte az ukrán Darnitsya Tigers 
legyőzésével, míg a dobogó leg-
alsó fokára a lengyel Centaury 
Warszawa állhatott fel.

Az idősebbeknél a házigazda 
Érd Giants ezúttal is nagy esély-
lyel indult. Ennek megfelelően 
négy győzelemmel verekedte 
be magát a döntőbe, ahol a 
tavalyihoz hasonlóan idén is 
a másik magyar résztvevővel, 
a Budapest Red Wolvesszal 
csapott össze, és végül 5–1-es 
vereséggel lett ezüstérmes. Har-
madik helyen az ukrán Darnitsya 
végzett.

A hazai csapat az ezüstérem 
mellett a legtöbb győzelemnek 
is örülhetett, valamint Matolcsi 
Bálintot szavazták meg a torna 
legeredményesebb ütőjátéko-
sának.

Terry L Lingenhoel a díjátadás 
során biztosította a csapatokat 
arról, hogy az ifjúsági baseball-
tornát 2023 őszén ismét meg-
rendezi az érdi klub.

Minden, ami érdi sport
Pecsuvácz Péter szakírónk ezen a héten is ösz-
szegyűjtötte az aktuális, érdi csapatokat és ver-
senyzőket érintő sporteseményeket. Ezúttal férfi 
kosárlabda, baseball, kézilabda, szumó és foci 
került terítékre.
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Milyen érzéssel tölt el szuper 
Eb-szereplésed?

Nagyon boldog vagyok, hiszen 
kétszer is sikerült az Európa-
bajnoki dobogó tetején állni. 
Büszke vagyok magamra. 

Hogy sikerült a felkészülésed, 
milyen előjelekkel utaztál el 
Észtországba?

Egy hónapom volt felkészülni. 
Úgy érzem, ez idő alatt sokat 
fejlődtem. Edzőm, Kovács János 
felhívta a figyelmem arra, mely 
területeken szükséges javulnom. 

Volt fontossági sorrend a 
nevezéseid között? Az időseb-
bek mezőnyében nyilván nem 
lehetett elvárni kimagasló 
szereplést.

Elsősorban a saját korosztályo-
mat szerettem volna megnyerni. 
Miután ez sikerült, másnap már 
sokkal könnyebb szívvel álltam 
a dohióhoz. Nem hittem, hogy 
ilyen jó eredményekkel jövök 
haza. Ebben a magyar csapat-
nak is része volt, hiszen nagyon 
szurkoltak nekem.

Mennyire volt erős a mezőny 
U16 egyéniben és párosban, 
illetve U18-ban?

U18-ban már erősebb és tapasz-
taltabb ellenfeleim voltak, ott 
a döntő is keményebb volt. De 
hála a sok felkészülésnek, az 
sem ment olyan nehezen.

A sorsolások kedvezően ha-
tottak a meneteléseidre?

Mindkét korosztályban ukrán 
versenyzővel kezdtem, és az 
ukránok általában komolyabb 
ellenfelek. Először nem igazán 

tetszett a sorsolás, de hát nem 
tudtam mit tenni, azon kívül, 
hogy megverem őket.

Mennyire volt kimerítő a ver-
seny, hiszen az első számod 
után a logika alapján egyre 
fáradtabban kellett dohióra 
lépned.

Viszonylag gyorsan sikerült le-
vinni az ellenfeleimet, ezért nem 
fáradtam el túlságosan. Elég 
volt pihenésre az az idő, ami két 
meccs között adódott.

Mi volt a kontinenstornán 
a taktikád, mit kért tőled az 
edzői stáb?

Elsősorban azt, hogy ne lógjon 
a fejem, ezzel korábban problé-
mák voltak. Tudtuk, hogy az el-
lenfelek nagy része cselgáncso-
zik, ezért az edzőim mondták, 
ne menjek hozzájuk túl közel, 
mert könnyedén felrúgnak, 
kigáncsolnak. Szerencsére lábra 
menni alapból szeretek, és mint 
megtudtam, ők viszont nagyon 
nem kedvelik. Majdnem minden 
meccsemet ezzel a taktikával 
nyertem meg.

Milyen volt maga a verseny-
helyszín, a szervezés? Minden 
feltétel adott volt az eredmé-
nyes szumózáshoz?

A szállásunk nem volt a legjobb, 
de ott amúgy is csak kevés időt 
töltöttünk, mert reggeltől estig 
a csarnokban voltunk, ahová 
különjárattal szállítottak minket. 
A verseny helyszínén semmi 
problémát nem érzekeltem, elég 
helyünk volt a bemelegítésre is. 
Néha késve kezdődött a ver-
seny, de ez nem jelentett nagy 
gondot.

Két aranyat és egy 
bronzot nyert  
Kaszás Elza az Eb-n
Kaszás Elza a magyar delegáció egyik sikeremberé-
nek bizonyult az észtországi utánpótlás szumó-Euró-
pa-bajnokságon. A klubszinten az Érdi Spartacusban 
versenyző fiatal sportoló az U16-os és az U18-as 
mezőnyben is egyéni aranyérmet nyert, míg csapatban 
bronzérmes lett. A kiemelkedő szereplésről nyilatko-
zott Elza az Érdi Újságnak.
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Legyőztük az éllovast

Melléklet a Közgyűlés 215/2022. (IX.28.) határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

INTÉZMÉNYVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐI) 
munkakörének betöltésére

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2023. február 1-jétől 2028. január 31-éig terjedő határozott idő, három hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 39-41.
Munkáltató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Munkaköri feladatok: 
Az intézmény felelős irányítása, a magasabb vezetői feladatok ellátása, a szervezeti egységek vezetőinek irányítása. 

Felelős az intézmény működéséért és a gazdálkodásáért. 
Képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 

Az intézményvezető felel – az intézmény feladatkörét érintően – az egészségügyi szakellátás, a helyi önkormányzat fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetésének, 
a közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásának biztosításáért. 

Felelős az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködéséért, a szakmai, etikai normák betartásáért, betarta-
tásáért. 

Gondoskodik a település lakosságának egészségi állapotát figyelembe vevő hatékony szolgáltatások kialakításáról.

Gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti, illetve döntésre előkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a 
házirendet, a szakmai programokat, egyéb, az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumokat. 

Kapcsolatot tart a fenntartóval és a városi intézményekkel. 

Munkabér és juttatások:
A munkabér és egyéb juttatások megállapítása az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2022. évi C. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő egészségügyi intézménnyel egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek 

juttatásainak szabályairól szóló 24/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete figyelembevételével történik. 

Pályázati feltételek:
• (Orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség; 
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szak-

képesítés, vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy 
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 
szerzett képesítés; 

• legalább ötéves vezetői gyakorlat;
• cselekvőképesség; 
• büntetlen előélet;
• a pályázó nem állhat kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés 

hatálya alatt, továbbá olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
amely az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését nem teszi 
lehetővé. 

• magyarországi foglalkoztatásra jogszabályban foglalt feltételek 
alapján való jogosultság;

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Orvostudományi vagy közgazdaságtudományi egyetemi  

végzettség;
• Magasabb vezető állású munkakörben szerzett gyakorlat egész-

ségügyi intézményben;
• Jártasság a válságmenedzselésben;
• Jó kommunikációs-, szervező -, és tárgyalóképesség;
• Idegennyelv-tudás;
• NEAK-finanszírozás ismerete.
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz; 
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői koncepció és szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, 

továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az egészség-
ügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2.§ (4) és (5) 

bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben 
nem állnak fenn kizáró okok;

• iskolai végzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata;
• a beosztás ellátásához szükséges szakmai gyakorlat hitelt érdemlő 

igazolása;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul;

• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
• amennyiben a pályázó rendelkezik vele, nyelvvizsga bizonyítvány 

egyszerű másolata;
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tár-

gyalása során kéri-e, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése zárt ülést tartson;

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás Egészségügyi Közlönyben való megjelenésétől számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mayer Péter humán-szolgáltatási főosztályvezető nyújt, a 23/522-345-ös telefonszámon, vagy a mayer.peter@erd.hu e-mail-címen.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot és mellékleteit elektronikus úton, a szemelyzeti@erd.hu elektronikus levélcímre, Dr. Csőzik László polgármester részére címezve kell megküldeni. 

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2022. december havi rendes ülése
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Egészségügyi Közlöny

www.erd.hu / Érdi Újság / Facebook

A munkáltatóval kapcsolatos és egyéb lényeges információk: 
A jelöltek értékelésére a munkáltató legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre. Az előkészítő bizottság feladata a jelöltek meghallgatását követően a jelöltek közötti rangsor felállítása. Az előkészítő bizottság a meghallga-
tást követő 5 munkanapon belül felállítja a rangsort, és javaslatát eljuttatja a munkáltató részére. A munkáltató a rangsor felállítását követő 10 munkanapon belül dönt. Az eljárás eredményéről a jelöltek a döntést követő 5 munkana-

pon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
Próbaidő nem kerül kikötésre az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 3 §-ában foglalt esetekben.

A munkaszerződés kötelező tartalma, hogy a magasabb vezetői megbízás a munkáltató részéről egyoldalúan visszavonható tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.
A szakmai gyakorlat és az egészségügyi menedzser szakképesítés alól jogszabályban foglalt feltételek szerint felmentés adható.

Végig koncentrált, fegyelme-
zett játékkal, Farkas Bálint két 
góljával győzte le 2–1-re a for-
duló előtt éllovas Practical-VLS 
Veszprémet a hatodik helyen 
álló Érdi VSE hazai pályán az 
NB IIII Nyugati csoportjának 13. 
körében.

Rendkívül fegyelmezetten 
kezdte az éllovas elleni találko-
zót a házigazda, és bár mezőny-
ben kiegyenlített játék zajlott a 
pályán, az érdiek több helyzetet 
dolgoztak ki. Az ötödik perc-
ben Farkas Bálint, a tizedikben 
Révész András veszélyeztetett, 
majd a játékrész derekán Pallagi 
Botond középről, bő 20 méter-
ről elvégzett szabadrúgását is 
hárítania kellett a veszprémi ka-
pusnak, Héninger Bendegúznak.

A bakonyiak első lövésére pe-
dig egészen a 26. percig kellett 
várni, amikor Gálfi Zoltán távoli 
lövését védte Kertész Ferenc. 
Néhány perccel később pedig 
meg is szerezhették volna a 
vezetést a vendégek, amikor Pal-
lagi Botond csak szabálytalanul 
tudta megállítani Major Norber-
tet az érdi tizenhatoson belül, 
de a jogosan megítélt büntetőt 
– melyet Major a bal alsóba pró-
bált helyezni – Kertész Ferenc 
hárította.

Az érdiek újabb helyzeteket 
dolgoztak ki a szünetig. Előbb 
Németh Gábor Vince bal oldali 
beadását Farkas Bálint még 
fölécsúsztatta, de két perccel 
később egy gyönyörű akció 
végén már eredményes volt, 
amikor balról okosan passzolt 
el Héninger mellett a vendégek 
kapujába (1–0).

A fordulás után is folytatta fe-
gyelmezett játékát a házigazda, 
amely az 52. percben egy újabb 
Németh–Farkas összjáték után 
duplázta meg előnyét.

A folytatásban próbált szépíte-
ni a vendégcsapat, de egyáltalán 
nem talált fogást a hazaiakon és 
Kertész Ferenc kapujára sem tu-
dott veszélyt okozni a fegyelme-
zetten, odaadóan játszó érdiek 
ellen. A 80. percben aztán mégis 
szépítettek a vendégek, amikor 
egy bal oldali szabadrúgás a 
hosszún érkező Bakos Zsombor 
elé csúszott és az érdi kapu jobb 
oldalába passzolt (2–1), de az 
Érdi VSE így is teljesen megérde-
melten győzte le az éllovast!

Forrás: erdivse.hu

A mérkőzés gyászszünettel 
kezdődött. A 63 éves korában 
elhunyt Buck Péter szurkolónkra 
emlékeztünk.

Gyors Kopecz-góllal indult a 
találkozó, így hamar megsze-
reztük a vezetést. 4-4-ig sikerült 
nekünk diktálni a tempót, ekkor 
azonban a Kisvárdának többször 
lehetősége volt, hogy átve-
gye a vezetést. Az első félidő 
nagyjából második harmadában 
mindössze egy gólt kaptunk, 
sőt, a 25. percben egy passzívig 
játszott támadásnál Ábrahám 
emberhátrányból is betalált, 
így 10-8-nál már a javunkra volt 
kettő. A félidőre is megmaradt a 
két gólos különbség, így 12-10-
nél csapatunk mehetett előnnyel 
a szünetre.

Ünnepélyes díjátadás előzte 
meg a folytatást. Kovács Karcsi 

bácsit, az érdi kézilabdázás alapí-
tóját 80. születésnapja alkalmá-
ból köszöntötte a klub.

A második játékrész hazai 
találattal indult. Mindkét oldalon 
hibáztak a csapatok, de a félidő 
derekán a Kisvárda örülhetett a 
17-15-ös vezetésnek. Sajnos em-
berhátrányba kerültünk és így 
már öttel vezettek a vendégek. 
A kimaradt hetesek sem segítet-
ték a helyzetünket. Az egyéb-
ként jól védő Hadfi helyett érke-
zett a kapuba Horváth-Csapó. Bő 
5 perccel a vége előtt Csáki Zsófi 
révén sikerült zárkózni kettő-
re, sőt Fekete labdaszerzését 
követően már csak egy volt a 
hátrány 21-20-nál. A végjátékot 
végül rutinosabb riválisunk bírta 
jobban, így 23-21-re megnyerték 
a mérkőzést.

Forrás: handballerd.hu

Fordulatos meccsen 
nyert a Kisvárda
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APRÓHIRDETÉS
EGÉSZSÉG
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 
VÁLLALOM garanciával. Házhoz me-
gyek! Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06/20 980 3957 (196/2022)

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 KŐMŰVESMESTER 
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
BUDAKESZI KÜLTERÜLETÉN  
SZŐLŐSKERTBE 2316 M2 szőlőműve-
lési ágú szőlős földterület terméssel 
együtt eladó. Ára: 600 000 Ft.  
Tel.: 20/247 50 43 (218/B/2022)

DUNYHÁKAT, PÁRNÁKAT,  
HASZNÁLT TOLLAT, mindenféle ha-
gyatékot magas áron vásárolunk.  
Tel.: 06/20 420 2095 (199/2022)

NERC, RÓKA MINDENFAJTA SZŐR-
MEBUNDÁT vásárlok, teljes ruhanemű 
hagyatékot. Tel.: 0620/229 0986 (223/2022)

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)

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)

GYÓGYPEDIKŰRÖZÉST VÁLLALOK, 
HÁZHOZ MEGYEK.  
Tel: 0630/200 6008 (194/2022)

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK 
egyedülálló személlyel. Részletek sze-
mélyesen. Tel.: 06/30 491 7863 (198/2022)

(1/2022)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

(1
9/

20
22

)

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

Odin
Kedves, közepesre növő, embercent-
rikus kan kutyus, 6 hónap körüli. Játé-
kos, foglalkozásigényes. Ivartalanítva 
fogadható örökbe.

Katica
2 év körüli, kis-közepes termetű, ivar-
talanított szuka. Barátságos, nyugodt 
természetű kutyus, kinti-benti tartásra 
ajánljuk. Más kutyákkal általában jól 
megfér.

GAZDIKERESŐ

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
02
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CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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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. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

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. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést,- a gyermekek vé-
delméről 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 részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére.

A Kormány 368/2022. (IX.29.) rendeletének 1. § (4) bekezdésében arról rendelkezett, 
hogy a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 7. § (1) bekezdésében 
meghatározott őszi szünet nem adható ki.

Fentiekre tekintettel az eddig beérkezett, őszi szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó 
nyilatkozatokat tárgytalannak kell tekinteni.

Felhívom a szülők/törvényes képviselők figyelmét, hogy akik a 2022/2023. tanév téli és 
tavaszi szünidőire már benyújtották nyilatkozatukat, újabb nyilatkozatot nem kell tenniük.

A 368/2022. (IX.29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a 2022/2023. tanévben a téli 
szünidő 2022. december 22. napjától 2023. január 8. napjáig tart (11 munkanap).

Az étkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozat nyomtatvány (gyermekenként egy) és 
a tájékoztató levél szülőkhöz való eljuttatása a hatályos jogszabálynak megfelelően, 2022. 
szeptemberében megtörtént. Amennyiben a nyilatkozatot valamilyen oknál fogva mégsem 
kapták kézhez, illetve a jogosultság ezt követően keletkezett, a 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.

Az étkezés helyszínei: Érdi Kincses Óvoda étkezője
2030 Érd, Edit u. 3.

vagy az
Érdi Szivárvány Óvoda étkezője, 2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

Érd, 2022. október 10.
Dr. Feik Csaba

  jegyző 

TÁJÉKOZTATÓ A SZÜNIDEI  
GYERMEKÉTKEZTETÉS VÁLTOZÁSÁRÓL

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 lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 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 középiskolások; 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 Együttműkö-
dési 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 önkormányzat 
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 elérhető-
ségen: www.erd.hu/Közérdekű információk/Pályázatok/Tanulmányi ösztöndíj pályázatok/
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022 



13 2 0 2 2 .  o k t ó b e r  1 8 .  |

KIÁLLÍTÁS:

Szegedy Tamara „Világom gyermekei”  
c. kiállítása látható.

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 19-én, szerdán gyaloglóklubba invitál-

juk a mozogni vágyó időseket. A Kakukk-
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 pén-
tek 14.00) várjuk az érdeklődőket.

Október 19-én, szerdán 10 órától a senior 
könyvklubban Fredrik Backman A férfi, akit 
Ovénak hívnak című kötetéről beszélgetünk 
majd a régi Parkvárosi Közösségi Házban 
(Bajcsy-Zsilinszky út 204-206.)

Október 20-án 14 órai kezdettel dr. Bálint Lász-
ló az osteoporosis világnapján a csontrit-
kulás okairól, tüneteiről, kezeléséről beszél 
majd a régi Parkvárosi Közösségi Házban 
(Bajcsy-Zs. út 204-206.).

Október 26-án a Demencia Kávézóban Tunyi 

Tünde, a MESZK Pszichiátriai Tagozatának 
vezetője lesz a vendégünk. Szellemi ha-
nyatlás – az időskor kihívásai című előadá-

sa során bemutatja a szellemi hanyatlás 
formáit, tüneteit, és a rendelkezésre álló 
terápiás lehetőségeket, beavat a legújabb 
kutatási eredményekbe, és tanácsokat ad a 
memóriazavart megélők számára, melyek 
segítségével könnyebbek lehetnek a min-
dennapok.

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

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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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.

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 
közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, Érd közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-

ges 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, Szoci-
ális gondozó ápoló, 
bővebben 1/2000.
(I.7.) SzCsM rendelet 
3. számú melléklete 
alapján 

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

• A pályázat részeként 
benyújtandó 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:  
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 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.

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 Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdé-

se alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Adóigazgatási Főosztály

ADÓÜGYI 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. 

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

1. sz. melléklet 19. pont 

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

gazdaságtudományi, közszol-
gálati, műszaki menedzser, 
gazdasági agrármérnöki, jogi, 
szakképzettség; vagy felsőok-
tatásban szerzett szakképzett-
ség és gazdaságtudományi, 

statisztikai, informatikai, 
műszaki, logisztikai felsőfokú, 
illetve mérlegképes könyvelő 
szakképesítés.   

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Önkormányzati adóügyi igaz-

gatásban szerzett gyakorlat
• ASP Adó program ismerete
• Közigazgatási szakvizsga
• Ingatlan értékbecslő szakké-

pesítés

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. november 14.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 2.

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

hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.erd.hu – 2022. október 18.

Érdi Újság
facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. október 18.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.
Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyá-
ban a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-56/2022. 

feltüntetni szíveskedjen.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. október 11-i számában.
A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával 
érheti el,  
vagy megtalálja a www.erd.hu oldalon. 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)  

bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Igazgatási és Hatósági Főosztály Általános Igazgatási Osztály

HAGYATÉKI  
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:

1. sz. melléklet 14. pont 
Ellátandó feladatok:

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján a hagyatéki 
eljárások jegyzői szakaszának lefolytatása, póthagyatéki eljárások előkészítése, 
hagyatéki leltár felvétele, helyszíni leltár készítése, közjegyzők részére továbbítá-

sa. Megkéri az adó- és érték bizonyítványt.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került 

feltüntetésre.
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd MJV Polgármesteri 

Hivatala Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
                        

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Közgazdasági, közszol-

gálati rendészeti, műszaki 
középiskolai végzettség; vagy 
középiskolai végzettség és 
informatikai, ügyviteli, köz-
gazdasági, üzleti, közszolgá-
lati szakmacsoportba tartozó 
szakképesítés, vagy kormány-
ablak ügyintézői vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőoktatásban szerzett 

közszolgálati, gazdaságtudo-
mányi, természettudományi, 
bölcsészettudományi, társada-
lomtudományi, hittudományi, 
jogi, műszaki szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és informati-
kai, ügyviteli, közgazdasági, 
közszolgálati, jogiszakké-
pesítés, vagy kormányablak 
ügyintézői vizsga

• hatósági munkakörben szer-
zett gyakorlat

• közigazgatási szakvizsga 
• informatikai ismeretek 
• ingatlan értékbecslői képesí-

tés, vagy ezzel egyenértékű 
egyetemi végzettség.

Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Rendszerezett problémameg-

oldás 

• Objektivitás 
•  Jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejező készség 
•  Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség 

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

• 87/2019. (IV.23.) Korm. 
rendelet 1. melléklete szerinti 
szakmai önéletrajz 

•  iskolai végzettséget igazoló 
okiratok egyszerű másolata 

• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra vo-

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

• a pályázó arról szóló nyi-
latkozata, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes    
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul.

• A munkakör betölthetőségének 
legkorábbi időpontja: 2022. 
december 1.

• A pályázat benyújtásának 
határideje: 2022. 11. 20.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Elektronikus úton Személyzeti 

osztály munkatársai részére 
a szemelyzeti@erd.hu E-mail 
címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 11. 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. 10. 18.
Érdi Újság

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. 10. 18.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.
Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyá-
ban a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-55/2022. 

feltüntetni szíveskedjen.
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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

    ÉS POLGÁROK HÁZA
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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