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Tárt karokkal várják  
az érdieket 
Komoly bővítésbe kezd a város nagy high-tech cége. Kö-

zel hatvan új alkalmazottat venne fel, és az érdi lakosokra 

is nagyban számít a Prettl Electronics Hungary Kft., amely 

most zömében autóipari területet érintő projektekbe 

kezd. A várható fejlesztésekről Toró István ügyvezetővel 

beszélgettünk.

INTERJÚNK A 4. OLDALON  

„Az embereket kell 
kiszolgálni, nem a politikát”
Dudás László neve a rendszerváltozást követő évek-

ben közismertté vált az érdi politikai színtéren. Ő volt 

ugyanis akkoriban helyi Fidesz elnöke, önkormányzati 

képviselő és az Érdi Újság főszerkesztője. A Kós Károly 

technikum történelemtanárával a „daliás időkről” 

beszélgettünk.

INTERJÚNK A 6–7. OLDALON 

Segítettek az érdiek  
Jóska bácsin
Egy hét alatt körülbelül százhatvanezer forint gyűlt össze 

Orosz Jóska bácsi részére, akinek pár napja felgyulladt 

az autója a városközpontban. Jóska bácsi barátja, Bölöny 

József a facebookon indított gyűjtést a nyolcvanötödik 

évében járó, gyalog már nehezen mozgó, egyedülálló 

férfi számára.

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON 

Hétköznapi hőseink
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Az október 23-i ünnepségen városi kitüntetéseket adott át Csőzik László polgármester. Az Érd Város Közéletéért elismerést a 

Brunczvik házaspár, az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjat Sebő Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester, az Év Rendőre Díjat 

Gyulai Attila rendőr százados, az Érd Város Szociális Munkájáért Díjat Sztasákné Nagy Gabriella, a Családok Átmeneti Otthonának 

szakmai vezetője vehette át.
» CIKKÜNK A 3. OLDALON

Ingyenkuka
A város hulladékkeze-

lő cége, az ÉTH Non-

profit Kft. több száz 

szelektív üveggyűjtő 

kukát osztott szét 

ingyen az érdi polgároknak október 

1-jén, majd 8-án. Most a parkvárosi 

lakossághoz is közelebb viszik a prog-

ramot, október 29-én szombat reggel 

7 órától 14 óráig a Bem téri Interspar 

parkolójában osztják az ingyen 

üveggyűjtő kukákat. A kukát rövid 

adminisztráció után lehet átvenni, 

melynek során az igénylő igazolja, 

hogy tényleg érdi lakos. Mi kerülhet 

a szelektív tárolóba? A befőttesüveg-

nek, sörös-, boros- és szörpösüveg-

palackoknak van helye a kukában, 

ahogy a bébiételesnek is.
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Mint elmondta, a korábbi 

évekkel összehasonlítva már 

nyáron is megfigyelhető volt, 

hogy egyre többen veszik 

igénybe a hajléktalanellátás 

valamely formáját. Míg régebbi 

nyarakon szinte kiürült az éjjeli 

menedékhely, addig idén egy-

szer sem csökkent a létszám 

6-7 fő alá. Arról már nem is 

beszélve, hogy alapvetően idős 

és sokszor krónikus betegekről 

van szó.

Így nem csoda, hogy kö-

zeledvén a télhez, ez egyre 

inkább jellemzővé válik. 

Stehlik elmondta, még nincs 

krízisidőszak, de már most 

kilencvenszázalékos az éjjeli 

menedékhely telítettsége, ami 

novemberre minden bizonnyal 

százszázalékossá válik. Ha-

sonló a zsúfoltság az átmeneti 

szálláson is.

A szakember hozzátette, 

ilyen esetekben az érintette-

ket megpróbálják valamelyik 

környező település hajléktalan-

szállóján elhelyezni, de ez sem 

feltétlenül jelent megoldást.

Ráadásul egyre több olyan 

ügyfelük van, akiket korábban 

nem is ismertek, ami szerinte 

egyértelműen a mostani gaz-

dasági helyzet következménye. 

Már nemcsak a szegényebb 

rétegek, hanem akár a közép-

osztály tagjai is a veszélyez-

tetettek közé tartozhatnak. 

Ezért most még a szokásosnál 

is fontosabb, hogy az embe-

rek odafigyeljenek egymásra. 

Sőt, ha valaki konkrét segít-

séget szeretne nyújtani, attól 

elsősorban tűzifát és tartós 

élelmiszert várnak a helyi segí-

tő szolgálatok.

erdmost.hu

Az akció segítségével a régi, 

Wolfram szálas körtéket mo-

dern és rendkívül energiataka-

rékos, 80–85 százalékkal keve-

sebb villamosáramot fogyasztó 

izzókra lehet cserélni.

A programban minden érdi 

lakcímkártyával rendelkező 

polgár részt vehet: családon-

ként azok jelentkezhetnek, akik 

szerződésben állnak az áram-

szolgáltatóval. Ehhez nem kell 

mást tenni, mint az internetes 

felületen – ledcsere.erd.hu – 

október 15-től megadni néhány, 

a kalkulációhoz nélkülözhetet-

len adatot. Többek között fel 

kell tölteni a személyi és a lak-

címkártyáról készült fényképet, 

illetve az utolsó villanyszámlát 

és hogy melyik szobában hány 

égő ég. Ezek alapján az égő-

csere programot 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 Városházán 

(a Budai út 8. szám alatt) és 

Parkvárosban, az új Parkvárosi 

Közösségi Házban, az Interspar 

parkolójával szemben kiosztják 

azokat.

Mivel a netes regisztráció 

nem kerülhető meg, az önkor-

mányzat gondolt azokra is, 

akiknek valamilyen oknál fogva 

nehézséget okoz a regisztrá-

ciós felület kezelése, a kért 

dokumentumok feltöltése, vagy 

egyáltalán nincs internetes 

elérése. Őket a regisztrációs 

időszak végéig heti két nap 

fogadják a Városházán, és segí-

tenek nekik kitölteni a jelentke-

zési oldalt. 

A munkatársak a Budai út 8. 

szám alatt hétfőn 13.00 – 17.30 

óra között, szerdán 8.00 – 

12.00 óra, illetve 13.00 – 16.30 

óra között mindenkit szívesen 

fogadnak, akinek van működő 

e-mail-címe, mert e nélkül nem 

lehetséges a regisztráció. Az 

utolsó ügyfélfogadást LED-ügy-

ben november 30-án, szerdán 

tartják.

A LED-ek osztásának pontos 

időpontjáról a regisztráció lezá-

rását követően tájékoztatjuk az 

érdieket.

erdmost.hu

Segít az önkormányzat

A Szepes Gyula Művelődési 

Központ munkatársai az összes 

nyugdíjasklub, baba-mama, 

gyerektánc foglalkozás, kert-

barátkör helyszínét biztosítani 

fogják fűtött helyiségekben.

A művelődési intézmény ezt 

úgy oldja meg, hogy a legna-

gyobb rezsijű, szigeteletlen, 

felújításra szoruló, távfűtéses 

központját – az Alsó utca 9. szá-

ma alatti székhelyét – október 

24-étől bezárta, a foglalkozások 

helyszínét pedig áttette a 2017 

őszén átadott új Parkvárosi 

Közösségi Házba (Gépész u. 

14.), illetve a Bajcsy-Zsilinszky 

Endre utca 206–208. szám alatti 

kulturális-közösségi színtérre. 

Mindkét épületben biztosítani 

tudják a normális, ilyenkor 

megszokott hőfokot, az átszer-

vezésnek, takarékoskodásnak 

köszönhetően nem szükséges 

18 fokra letekerni a fűtést.

A Szepes Gyula Művelődé-

si Központ székházát azért 

kellett október 24-étől kezdve 

az őszi–téli időszakra bezárni, 

mert az október elején megje-

lent, az új távhődíjakat beveze-

tő kormányrendelet nyomán 

havi 800 ezer forintról 11 millió 

forintra emelkedne a fűtés 

költsége, ezt az összeget pedig 

képtelenség kigazdálkodni. Az 

új és a régi parkvárosi épület 

üzemeltetése összességében 

nem kerül többe havonta, mint 

a főtéri művelődési központ 

kéthavi áramszámlája.

Ugyanakkor a Szepes Gyula 

Művelődési Központ az érdi 

kulturális, közösségi szcéna 

egyik legfontosabb színtere, 

ezért amint lehetséges, újra 

megnyitják.

Arról, hogy milyen intéz-

ményeket zárnak még be 

a városban, vagyis a teljes 

takarékossági csomag október 

27-én kerül a közgyűlése elé.

K. J.

Megtelt az érdi  
hajléktalan szálló

Előző lapszámunkban számoltunk be arról, hogy 

ingyenes LED-égő programot hirdetett az önkor-

mányzat. A programban minden érdi lakcímkár-

tyával rendelkező polgár részt vehet. Az önkor-

mányzat gondolt azokra is, akiknek nehézséget 

okoz a regisztrációs felület kezelése, a kért do-

kumentumok feltöltése, vagy egyáltalán nincs 

internetes elérése.

Bezárt a Szepes

A számlálóbiztosok 2022. októ-

ber 20-án kezdték meg a terep-

munkát azokon a címeken, ahol 

az online kitöltés nem történt 

meg. A számlálóbiztosok kizá-

rólag egyedül járják a körze-

tet, és a lenti, saját nevükkel 

ellátott, a Központi Statisztikai 

Hivatal által kiadott igazolvány 

és egy fényképes igazolvány 

együttes felmutatásával iga-

zolják magukat, tájékoztatott a 

Városháza szóvivője.

László Ferenc hozzátette, 

amennyiben az adatszolgálta-

tót nem találják otthon a szám-

lálóbiztosok, értesítőt helyez-

nek el a postaládában, amelyen 

szerepel a számláló-

biztos telefonszáma, 

illetve a következő 

felkeresés időpontja. 

Az értesítőn szerep-

lő időponton lehet 

változtatni, ehhez 

nem kell mást tenni, 

mint a számlálóbiztos 

telefonszámán egyez-

tetni új időpontot.

A számlálóbiztos azonosítá-

sára szolgál a számlálóbiztosi 

igazolvány, amely személyi 

azonosságot igazoló fényképes 

okmánnyal (személyi igazol-

vány, útlevél vagy jogosítvány) 

együtt érvényes.

Az adatszolgál-

tató kérheti, hogy 

az őt felkereső 

számlálóbiztos 

igazolja magát a 

számlálóbiztosi 

igazolványon kívül a 

személyét azonosító 

igazolvánnyal is. A 

kérdezőbiztos kiléte 

ellenőrizhető az in-

gyenesen hívható zöldszámon 

(+36 80 080 143).

Az online kitöltési rendszer 

lezárásáig 3,2 millió címről hét-

millió személyi kérdőív érkezett 

a rendszerbe – olvasható a 

Központi Statisztikai Hivatal 

facebook-oldalán. A népszám-

lálásban mintegy 5 millió cím 

érintett, vagyis a címek 63,5%-

ról beérkeztek a válaszok.

Az online kitöltésben részt 

vevők aránya Pest megyében 

volt a legmagasabb (71,7%), a 

második Győr-Moson-Sopron 

(69,5%), míg a harmadik helyen 

Fejér megye (67,5%) áll.

A megyei jogú városok dobo-

gósai, a kitöltési arány alapján:

1. Érd – 79,7%

2. Székesfehérvár – 75,1%

3. Szeged – 72,4%

Budapesten a címek 70,8 

százalékáról küldték be online a 

kérdőívet.

Már kopognak  
a számlálóbiztosok
Lejárt a 2022. évi népszámlálás online kitöltési idő-

szaka. Érd a megyei jogú városok közül élvonalban 

végzett az online kitöltések számát tekintve.

Annak ellenére, hogy a rezsiárrobbanás, a több-

szörösére növekedett gáz-, távhő- és villanyár 

miatt komoly takarékossági intézkedésekre 

kényszerül az érdi önkormányzat is, megoldják, 

hogy a közösségi és hobbifoglalkozások, kisebb 

rendezvények ne maradjanak el. 

Az érdi hajléktalanellátás kapcsán adott interjút 

az Érd FM-nek Stehlik Krisztián, a helyi Szociális 

Gondozó Központ Szenvedélybeteg és Hajlékta-

lan Ellátó- Támogató Szolgálat vezetője.
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Ködös reggelre ébredtünk október 23-án, 

de mire a városi megemlékezésen elhang-

zottak a beszédek, már a nap is kisütött. 

Aradszki András országgyűlési képviselő 

emlékezett elsőként. A forradalom és 

szabadságharc szellemének továbbélé-

sét ő így aktualizálta: „’56-ban a tankok 

lánctalpai ellen kellett bátornak lenni, ma 

függetlenségünket az elhibázott brüsszeli 

szankciók veszélyeztetik.” Talán nem az 

időjárás okozta, hogy a jelenlevők között 

jópáran éppen ekkor köszörülték meg a 

torkukat, fújták az orrukat. Csőzik László 

polgármester beszéde nemcsak imponá-

lóan rövidebb volt, de jóval valóságosabb 

képet festett ’56 és a jelen összefügé-

seiről. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy 

az ’56-os hősök „azért harcoltak, hogy a 

magyarok Európához tartozzanak, nem 

Moszkvához vagy Pekinghez. Az ő áldo-

zatuk nekünk is utat mutat.” Végül Csák 

Bálint diákpolgármester is megosztotta 

gondolatait az egybegyűltekkel. Ő is éles 

szemmel vette észre az ’56-os forradalom 

és a jelen közötti párhuzamokat. Hangsú-

lyozta, hogy anno a középiskolások, egye-

temisták és tanáraik voltak a fő hangadók, 

ők kezdeményezték az első tüntetéseket, 

elegük lett a gyalázatos látszatdemokrá-

ciából. Ugye ismerős? „Ma is hallom az 

’56-osok hangját, a szívemből beszélnek, 

én is hiszek abban, hogy fel kell emelnünk 

a szavunkat, ha igazságtalanságot érzünk, 

ha jogtalanul bánnak azokkal, akik fon-

tosak nekünk, ha lenézik és megalázzák 

azokat, akiknek nincsen hatalma…éljenek 

az ’56-os és a ’22-es diákok!”

Aztán szokás szerint megkoszorúzták 

Bojó Simon és Firtelmeiszter Sándor, a 

forradalom két érdi civil áldozatának em-

léktábláját a Földrajzi Múzeum főbejarata 

mellett. 

Utána következett a Polgárok házában 

hétköznapi hőseink ünneplése, a díjak 

átadása.

Érd Város Közéletéért Díj

Brunczvikné Máté Ildikó a Zsámbéki Taní-

tóképző Főiskolán szerzett diplomát. Az 

érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

pedagógusa. Brunczvik Attila a Kandó Kál-

mán Műszaki Főiskolán végzett, jelenleg a 

Mediso Kft. munkatársa, legutóbb a Sapi-

entia Hittudományi Főiskola lelkipásztori 

munkatárs szakát végezte el. Mindketten 

részt vesznek az Érd–Tusculanum Plébánia 

munkájában. Az Élő Rózsafüzér Zarán-

doklat megvalósulása is az ő nevükhöz 

fűződik, a zarándoklaton évente mintegy 

ötszáz embert vesz részt. Kezdeménye-

zésükre alakult meg az Érdi Hungarikum 

Klub. Kilenc év alatt több mint 70 érté-

ket segítettek felkutatni, dokumentálni, 

beemelni a Helyi Értéktárba. A Brunczvik 

házaspár önzetlen, lelkiismeretes munká-

ja, ügyszeretete példaértékű. Szerényen, 

áldozattal végzik a nemes értékgondozó 

feladatot. Ők maguk is igazi értékterem-

tők. Személyiségük és példaadásuk révén 

kimagaslóan méltóak az Érd Város Közéle-

téért elismerésre.

Érd Közbiztonságáért  

és Tűzbiztonságáért Díj

Sebő Zoltán főtörzsőrmester az Érd 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerpa-

rancsnoka. Több évtizede áll a tűzoltóság 

szolgálatában, számtalan alkalommal 

bizonyította rátermettségét, szakmai hoz-

záértését, jó együttműködési készségét. 

Nagyobb tűzesetek kárfelszámolásában 

is kiemelkedő teljesítményt mutatott, 

például augusztus 10-én a Bagoly utca – 

Tárnok utca által határolt terület oltásá-

ban. Aktívan részt vesz a diákok, civilek 

képzésében. 2022-ben több esetben is tar-

tott a Kós és a Bolyai iskola diákjai részére 

tűzvédelmi felkészítést. Közösségi sze-

repe példamutató. Számos alkalommal, 

önkéntesen vett részt a Dunán és a Tiszán 

bekövetkezett árvízi veszélyek megelőzé-

sére és az árvízkárok enyhítésére irányuló 

munkákban. Megérdemelten került idén 

az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságá-

ért Díj Sebő Zoltánhoz.

Év Rendőre Díj

Gyulai Attila 1992 decembere óta dolgo-

zik az Érdi Rendőrkapitányságon, 29 éve 

hivatásos állományban. Munkáját mind-

végig a Bűnügyi Osztályon végezte, az 

eltelt évtizedek során kimagasló hely- és 

emberismeretre tett szert, szinte minden-

kit személyesen ismer a városban, amely-

nek munkájában is igen nagy hasznát 

veszi. 2000 augusztusától húsz eszten-

deig alosztályvezető volt, sok ismeretlen 

tettes ellen induló eljárást derített fel. 

Figyelme minden apró részletre kiterjed, 

nyomozótisztként feledatait nagy szakmai 

hozzáértéssel látja el. A kapitányság egyik 

legrégibb és legtapasztaltabb munkatársa, 

aki jelentős energiát mozgósít a fiatalabb 

kollégák betanítására, aktív kapcsolat-

ban áll az iskolaőrökkel, segíti munkájuk 

lelkiismeretes elvégzését. Elhivatottsága, 

személyes és szakmai példaadása, felké-

szültsége miatt került idén Gyulai Attilához 

Év Rendőre Díja.

Érd Város Szociális 

Munkájáért Díj

Sztasákné Nagy Gabriella 2007-ben 

szerzett általános szociális munkás vég-

zettséget a Wesley János Lelkészképző 

Főiskolán, 2014-től az érdi Szociális Gon-

dozó Központ munkatársa. A Családok 

Átmeneti Otthonában kezdett dolgozni 

családsegítőként, 2020 novemberétől ő a 

szakmai vezető. Rendkívül sok tapasztalat-

tal rendelkezik az elesettek és rászorultak 

gondozásában. Idén megszervezte az 

ukrán háború elől menekülő gyerekek és 

felnőttek ellátását. Az önkormányzat és 

a központ szállással, étellel, felszerelés-

sel, ügyintézési segítséggel támogatja a 

menekülteket, és ebben Sztasákné Nagy 

Gabriellának kulcsszerep jutott: március 

óta ő végzi a munka koordinálását és a 

menekültpont vezetését. A szálláson élők 

megtapasztalhatták Gabi végtelen szere-

tetét; gyerekek és felnőttek egyaránt úgy 

szólították őt: Mama. Kiemelkedő mun-

kája, segítőkészsége és emberszeretete 

révén érdemelte ki az Érd Város Szociális 

Munkájáért Díjat.

K. J.

Hétköznapi hőseink
Az október 23-i ünnepségen városi kitüntetéseket adott át Cső-

zik László polgármester. Az Érd Város Közéletéért elismerést a 

Brunczvik házaspár, az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságá-

ért Díjat Sebő Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester, az Év Rendőre 

Díjat Gyulai Attila rendőr százados, az Érd Város Szociális Mun-

kájáért Díjat Sztasákné Nagy Gabriella, a Családok Átmeneti 

Otthonának szakmai vezetője vehette át. 
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A fizetés 

mellett évi 

több mint 

bruttó 

400 ezer 

forintos 

cafeteriát 

kínálunk. 

A Prettl-cégcsoport már a 2000-es évek óta 

jelen van Érden, mégis kevés szó esik róluk, 

önökről. Mit érdemes tudni erről a csoportról 

és az önök cégéről, a Prettl Electronics Hunga-

ry Kft.-ről?

Egy háromgenerációs, családi tulajdonú német 

cégcsoportról van szó, melyet 1953-ban alapítot-

tak, és mára a világ húsz országában működik, 

köztük Magyarországon, Érden és Szekszárdon is 

van telephelyük és vállalkozásuk. A csoport szá-

mos üzleti ágazatban érdekelt, így az autóiparban, 

az energetikában, az elektronikai és fogyasztói 

cikkek piacán is. A Prettl Electronics Hungary Kft. 

mindebből az elektronikai divíziót képviseli. 

Ez pontosan mit jelent?

Alapvetően elektronikai bérmunkát: munkásaink 

főleg nyomtatott elektromos áramköröket (nyák) 

építenek, amiket aztán közvetett partnereink – így 

a Volkswagen Audi vagy a Bosch – az autóiparban 

és ipari mosogatógépek gyártásakor használnak 

fel, de vannak termék-összeszerelési tevékeny-

ségeink is. Számos vevőnk közül megemlíteném 

a Carl Zeiss céget is. Készítünk vezérlőelemeket 

napelem inverterekhez, ez a technológia különö-

sen fontossá vált az energiaválság idején. Még egy 

német interaktív játékot is mi készítünk paneltól a 

késztermékig, amire felhő alapon lehet meséket, 

dalokat feltölteni.

Miért választhatta a Prettl-csoport Magyaror-

szágot, és azon belül is Érdet bázisaként?

Magyarország azért is lehetett cél, mert a tulajdo-

nosok ideális helyszínnek láttak minket: kedvező 

közép-kelet-európai lokációnk van, jól felépített 

német kapcsolatrendszerrel. Érd pedig magában 

vonzó helyszín, hiszen a város nagyon jó infrast-

rukturális adottságokkal bír, szinte az M7-es, az 

M0-s és az M6-os autópályák metszéspontjában. 

Ráadásul a város fejlődik, lakosságszáma növeke-

dik, ami az elérhető munkaerő szempontjából is 

kedvező jelenség. 

Ha már itt tartunk: hányan dolgoznak a Prettl 

Electronics Hungary Kft.-nél, és ebből hányan 

érdiek? 

Jelenleg 137 dolgozónk van, mintegy harmaduk 

érdi lakos. Nem is olyan távlati célunk, hogy ezt 

az arányt növeljük: jövőre már 175-182 embert 

szeretnénk foglalkoztatni, és jó lenne, ha közülük 

minél többen lennének helyiek. Egyébként Érd 30 

kilométeres vonzáskörzetéből járnak be hozzánk: 

Pusztaszabolcsról, Adonyból, Ercsiből, sőt van, aki 

Kecskemétről autózik naponta. 

Kecskemétről Érdre bejutni óriási napi túra, 

de egy adonyi út is 60 kilométer oda-vissza. 

Biztosítanak buszjáratot a távolabbról érkező 

dolgozóknak?

Igen, van különjáratunk, ami városról városra járva 

„csipegeti fel” az embereket. Azoknak is segítünk, 

akik valamiért nem ezzel a busszal utaznak, vagy 

autóval érkeznek: nekik száz százalékban térítjük 

a jegy, bérlet árát, autó esetén pedig a törvény-

ben megszabott összeget, kilométerenként nettó 

25 forintos támogatást adunk (a törvény szerinti 

összeg 15 forint / kilométer lenne – K. T.)

Érden tervezünk egy különjáratot: a dolgozói 

visszajelzésekből is tudjuk, hogy városon belül ne-

hezen megközelíthető a Turul utcai telephelyünk, 

ezért buszt indítanánk, ami Parkvárosból indulva, 

a városközpontot is érintve gyűjtené össze a helyi 

alkalmazottakat.

Térjünk vissza a bővítés szándékára: az energia-

válság és a recesszió idején a legtöbben inkább 

visszafogják a kiadásaikat, amivel lehet, csak 

takarékoskodnak. Hogyhogy most álltak neki 

portfóliójuk bővítésének?

A recessziót mindenki tapasztalhatja, ez alól mi 

sem vagyunk kivételek, sőt az elektronikai szek-

tort már a Covid-járvány óta sújtja az alapanyagok 

hiánya, drágulása. Ezzel azonban számoltunk, a 

szükséges alapanyagokat készleteztük; vásárló-

inkkal napi kapcsolatban állunk, és ők is pontosan 

átlátják a helyzet nehézségét, így türelmesek. 

Amiben lehet, próbálunk együttműködni az 

ügyfelekkel, így vészeljük át ezt az időszakot. Idén 

a bevételi oldalunk egyébként javult is a 2021-es 

helyzethez képest, hozzávetőlegesen 23 millió eu-

rós bevétellel (9,5 milliárd forinttal) számolhatunk.

A bővítést lehetővé teszi, hogy már látjuk, 

2023-ban milyen új projektekkel foglalkoznánk, és 

ezekre egyértelműen van kereslet a vevői oldalon. 

Milyen új projektekről van szó?

Projektjeink már 2022-ben elkezdődtek, zömében 

autóipari területet érintő projektek, összesen 3 

terméktípus szériagyártását indítjuk 2023-ban.

A megvalósításhoz kellenek az új alkalmazottak, 

így jelenleg is adunk fel álláshirdetéseket a face-

bookon és állásközvetítő portálokon. Most éppen 

durván 45 főt keresünk a gyártás direkt, vagyis 

kivitelezői oldalán, szükségünk lesz többek között 

gépkezelő operátorra, forrasztási és javítási spe-

cialistára. De várjunk technikusok, minőségellen-

őrök, mérnökök jelentkezését is.

Eddig hányan jeleztek vissza a hirdetésekre?

Nagyjából 300 fő, persze ebből jelentős lesz a 

lemorzsolódás.

Mi az, amit ajánlani tudnak nekik?

Piacképes fizetés és egyéb, nem pénzbeli juttatá-

sok, a fejlődés lehetősége, emberhez méltó munka-

körülmények. Ezek persze nagy szavaknak tűnnek, 

ám valóban nyújtani tudjuk mindezt. Folyamatosan 

figyeljük a hasonló profilú vállalatok helyzetét, így 

ismerjük a bérkörülményket. Új dolgozóknál már a 

betanítás alatt jár jutalom, ha jó teljesítményt nyúj-

tanak. Nálunk tovább is képezhetik magukat: céges 

és külső tanfolyamokra járhatnak, így akár rövid 

időn belül új, magasabb fizetéssel járó pozícióba ke-

rülhetnek. Tegyük hozzá, a nálunk végezhető fizikai 

munkák 80 százaléka semmilyen elővégzettséget 

nem igénylő, betanított munka. Azonban mindig 

adott a lehetőség a fejlődésre.

A fizetés mellett évi több mint bruttó 400 ezer 

forintos cafeteriát kínálunk. A dolgozók karácsonyi 

bónuszt és ajándékcsomagot kapnak, a családos 

alkalmazottak gyerekeit húsvétkor és mikuláskor 

is megajándékozzuk. Kollégáinknak pedig kéthe-

tente szezonális gyümölccsel kedveskedünk.

A napokban meglátogatta gyárukat Csőzik 

László polgármester, aki aztán facebook-oldalán 

számolt be a cég működéséről. Korábban nem 

igazán lehetett hallani a város és a Prettl-csoport 

vagy Prettl Electrics Hungary együttműködéséről.

Eddig nem is volt szó együttműködésről, de nyi-

tottak vagyunk rá. Korábban mi kerestük meg Cső-

zik Lászlót, hogy hírt adjunk magunkról, és jeleztük 

bővítési szándékunkat is, amit ő láthatóan örömmel 

fogadott. A partneri viszony valahol magától érte-

tődő is lenne, hiszen már közel 15 éve jelen vagyunk 

Érden: itt adózunk, helyi embereknek adunk mun-

kát, hozzájárulunk a város fejlődéséhez. A bővítés 

során pedig tárt karokkal várjuk az érdieket.

Koncz Tamás

özel hatvan új alkalmazottat venne fel, 
és az érdi lakosokra is nagyban számít 
a Prettl Electronics Hungary Kft., amely 
most zömében autóipari területet érin-

tő projektekbe kezd. A várható fejlesztésekről Toró 
István ügyvezetővel beszélgettünk.

„Tárt karokkal várjuk az érdieket” 
Komoly bővítésbe kezd a város nagy high-tech cége
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Toró István és Csőzik László 

a közös együttműködés jegyében
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

z idős érdi lakossal 

történt balesetről a múlt 

heti számunkban írtunk. 

Jóska bácsi az önkormányzatnál 

járt, hogy tűzifa-támogatást igé-

nyeljen, majd hazaindult az autó-

jával, de nem jutott messzire, az 

öreg Fiat motorterében ugyanis 

váratlanul felcsaptak a lángok. 

Szerencse, hogy ez a kormány-

ablak, illetve az önkormányzat 

épülete előtt történt, így mindkét 

hivatalból kiszaladtak segíteni. 

„Az ebédszünetünket töl-

töttük a kollégánkkal, mikor az 

irodistánk szólt, hogy kint ég egy 

autó. Először azt hittem, viccel, 

de mikor kinéztünk, és láttuk a 

füstöt, az emeletünkről levettük 

a poroltót és leszaladtunk. Több 

járókelő is megállt, ők, illetve a 

kormányablakból kisiető biz-

tonsági őr segítették ki Jóska 

bácsit az autóból, majd együtt 

kinyitottuk a motorháztetőt, és 

eloltottuk a tüzet. Addigra már 

a teljes motortérben felcsaptak 

a lángok. Vizet is vittünk, azzal is 

lelocsoltuk, nehogy ismét felme-

legedjen az autó, vagy bármilyen 

gyúlékony anyag a motortérben” 

− idézte fel a történteket Vajda 

Erik közterület-felügyelő, aki 

kollégájával, Körmöczi Józseffel 

oltotta el a tüzet. Természetesen 

a tűzoltók is kiérkeztek, az utó-

munkákat már ők végezték el. 

Bár gyorsan jött a segítség, 

sajnos az autót megjavítani már 

nem lehet. Jóska bácsi barátja, 

Bölöny József a facebookon 

indított gyűjtést a nyolcvan-

ötödik évében járó, gyalog már 

nehezen mozgó, egyedülálló férfi 

számára, aki az alig kilencvenezer 

forintos jövedelméből biztos, 

hogy nem tud autót venni, és az 

is kérdéses, hogy húzza majd ki a 

telet, mikor ennyire megdrágul-

tak az élelmiszerek, ráadásul csak 

gyalog tud eljárni a közértbe, ami 

már nehezére esik. 

Körülbelül százhatvanezer fo-

rint gyűlt össze egy hét alatt, ezt 

az összeget a napokban átadják 

Jóska bácsinak. A kiégett Fiatot 

a tervek szerint a bontóban 

leadják, és elképzelhető, hogy a 

barátok segítenek egy régi autót 

is szerezni, de hogy a gyűjtött 

összeget erre fordítja-e vagy a 

megélhetésre, arról majd Jóska 

bácsi dönt.

Á. K.

Sikeres volt a gyűjtés
Egy hét alatt körülbelül százhatvanezer forint gyűlt 

össze Orosz Jóska bácsi részére, akinek pár napja 

felgyulladt az autója a városközpontban. Mint meg-

tudtuk, a közteresek oltották el a tüzet. 

A

A helyi önkormányzat 

gyorsan feldolgozta a 

kérelmeket, hogy a nagy 

házakban élő családok is 

megkapják a rezsitámo-

gatást.

Hetekkel ezelőtt megjelent egy 

kormányrendelet, amelynek 

értelmében a nagy házban élő 

lakóközösségek is igényelhetik a 

rezsicsökkentett árat a megha-

tározott mennyiség mértékéig, 

ehhez pedig az önkormányzat-

tól kell kérvényezni a hatósági 

bizonyítványt.

László Ferenc, a Városhá-

za szóvivője az ÉrdMostnak 

elmondta, a többgenerációs, de 

nem társasházban élő érdi lakók 

rezsitámogatására szeptember 

30-ig 1438 kérelem érkezett, 

amiből 1000 darabot már fel 

is dolgozott a Polgármesteri 

Hivatal.

A kiadott hatósági bizonyít-

ványok nagy többsége azt 

bizonyítja, hogy kettő darab 

lakóegység van az adott házban. 

Ami arra utal, hogy főleg azok 

a családok fordultak az önkor-

mányzathoz igazolásért, akik 

többgenerációs házakban élnek.

Jellemzően az utolsó napok-

ban igényeltek igazolást, de 

mostanáig már 1723 kérvény 

érkezett, amelyből 1688 ügyben 

járt el a hivatal. Tehát a feldolgo-

zottság már 98 százalék felett 

van. 1576 érvényes igazolást 

adtak ki, és 63 esetben hiánypót-

lást kértek, 33 pályázót elutasí-

tottak, és 16 kérvény esetében 

javítást kértek. 

A szóvivő figyelmeztetett: a 

továbblépés sikeressége nagy 

mértékben múlik azon, hogy 

a rezsitámogatást igénylők 

hogyan nyújtják be a kapott 

hatósági bizonyítványt az MVM 

Nexthez. Így akinek elektronikus 

aláírással van ellátva a kérelme, 

az csak elektronikusan adhatja 

be azt az MVM-nek, személye-

sen nem. Tehát aki nem a szabá-

lyok szerint jár el, az kockáztatja 

az eljárás sikerességét.

A jogszabály szerint az ön-

kormányzatnak az igényléstől 

számítva nyolc napja van arra, 

hogy kiadja a hatósági bizonyít-

ványt, amelyet az igénylőnek el 

kell vinnie a gázszolgáltatóhoz. 

Ez alapján pedig a következő 

hónap elsejétől lehet érvénye-

sítheti az árképzésben a kedvez-

ményt a törvényben meghatáro-

zott gázmennyiség erejéig.

erdmost.hu

Rezsitámogatás Érden 
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A Budapest–Bamako Rally min-

den évben kiemelkedő karitatív 

esemény az érintett afrikai 

országokban. Valamennyi csapat 

ajándékokkal és adományokkal 

felszerelkezve érkezik a világ 

legszegényebb tájaira. Az alap-

koncepció az, hogy közvetítők 

nélkül közvetlenül juttassák el 

adományaikat a rászorulóknak. A 

szállítóeszközök befogadóképes-

sége korlátozott, így elsősorban 

kis méretű adományokat visznek, 

amelyek hasznosak lehetnek, és 

amivel örömet okozhatnak az ott 

élő családoknak, gyerekeknek. 

Az adományok között szerepel-

nek írószerek, tartós élelmisze-

rek, egészségügyi termékek, 

apró, természetesen jóállapotú 

játékok. 

„Sminkkészletet valószínű-

leg nem pakolok, összesen két 

táska engedélyezett a csapat 

tagjainak, mert adományokat is 

viszünk magunkkal. Ugyanis a 

jótékonykodás fontos alapfilozó-

fiája a ral  ly nak. A VMG-ben is sok 

adomány gyűlt össze, de egyéb 

helyekről is kaptunk tollakat, 

papírokat, amiket magunkkal vi-

szünk” – mondta Böhm Alexand-

ra, aki három társával, egy érdi 

és két fővárosi fiatalemberrel 

vágott neki a nagy kalandnak.

A tanárnőt arról is kérdeztük, 

mitől tart a legjobban, már ami 

a negyvenöt napos utat illeti. 

Mint mondta, sok minden sülhet 

el rosszul, de ezeket a dolgokat 

rendszerint meg lehet oldani, 

kivéve, ha valamelyikük olyan 

rosszul lesz, hogy nem tudja foly-

tatni az utat. Biztosításuk van, 

az időjárás viszontagságaira fel-

készültek, és Alexandra nem fél 

sem a kígyóktól, sem a skorpiók-

tól. Arra persze ügyelni fognak, 

hogy ne hagyják a sátoron kívül a 

cipőiket.

A csapat útját egyébként 

egyébként az önkormányzat 

is támogatta háromszázezer 

forinttal. Így nemcsak a család-

tagok, barátok búcsúztatták a 

fiatalokat, hanem Csőzik László 

polgármester is.

K. J.

Jótékonykodás 
négy keréken
Évek óta tervezgette az érdi Vörösmarty Mihály 

Gimnázium német–történelem szakos tanárnője, 

Böhm Alexandra, hogy részt vesz a Budapest–

Bamako Rallyn. Most végre valóra vált az álma, 

október 21-én csapatával elrajtolt a Budaörsi repü-

lőtéren. 
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Azért 

szeretném, 

hogy kicsit 

jobban 

megismerjék 

a múltat, 

hogy jobban 

értsék a jelent.
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Tősgyökeres érdi vagy, akit elso-

dort az élet? 

Harmad-negyedíziglen vagyok érdi. A 

Dudás-ág a kovácsmesterséget űzte a 

Felső utcában, az apai dédnagyapám 

Olaszországból származik, anyai ágon 

sváb felmenőim vannak. Édesanyám 

és a bátyám itt élnek, én 1995-ben 

elköltöztem Érdről, de négy éve visz-

szajárok tanítani.

Gyerekkorodban mit jelentett 

neked Érd?

A családomat és a határt: a Battához 

közeli földjeinket. Ma is van ott ku-

koricás, barackos meg persze szőlő. 

A nyaraim részben munkával teltek: 

szedtem a barackot, aztán a kilyugga-

tott sablonozó táblával szortíroztam 

A-tól G-ig. A rövidnadrágban viszke-

tett mindenem a barack szőrétől, és 

nem mehettem játszani, mert reggel 

vitték az A-s meg a B-s ládákat a 

gyűjtőbe. A szőlőből, amikor jól ment, 

6-7 hektó bor került be a pincénkbe. 

A határt persze imádtam: nyulak, 

fácánok, bújócska…

A szüleid gazdálkodásból éltek?

Nem. Apám volt az ország egyik 

legjobb hűtőgép- és légkondiszere-

lője, rengeteget dolgozott külföldön 

is, hívták nagyobb munkákra, még 

Irakba is. Rengeteg más szakmát is 

kitanult, sorra kapta a kitüntetése-

ket. Csak azért nem lett művezető, 

mert ahhoz be kellett volna lépnie a 

pártba. Amikor egyszer Bábolnán a 

szerelésért megajándékozták száz 

darab naposcsibével, csirkeneveldét 

fabrikált otthonra, az én feladatom 

volt a „piaci értékesítés”. Anyám 

a Texelektrónál volt bedolgozó, 

csinálta, amit éppen kellett, és mindig 

megtalálta, hogy mit tudok segíte-

ni. Úgyhogy elég sokat dolgoztam 

gyerekkoromban, ezért amikor érdi 

facebook-csoportokban azt olvasom, 

hogy a tanárokat el kéne küldeni 

dolgozni, mert azt sem tudják, mi a 

munka, akkor azért gondolok magam-

ban cifrákat.

Apukád azért nem akart belépni 

a pártba, mert antikommunista 

volt?

A kommunistákról megvolt a véle-

ménye, az biztos. ’56-ban katona 

volt, méghozzá a díszszázadnál, így 

október 23-án kivezényelték a Parla-

menthez őrségbe. Onnan elküldték a 

laktanyába élelmiszer-ellátmányért, 

és a Bem téren belekeveredett a 

tüntetésbe: kezébe nyomtak egy 

ollót, hogy vágja ki a címert a zász-

lóból. A bátyjának épp akkor volt az 

esküvője, így hazagyalogolt Érdre, és 

bedobta a kútba a katonaruhát meg a 

géppisztolyt. Így szerelt le az ÁVH-tól. 

Merthogy a díszszázad szervezetileg 

a határőrséghez tartozott, az pedig 

az Államvédelmi Hatósághoz. Ők vol-

tak a „zöld ávósok”, a körömletépős 

osztag egyenruhája hasonló volt, csak 

kék fegyvernemi színnel. Úgyhogy 

amikor először megtudtam (mástól), 

hogy kik voltak az ávósok, a léleg-

zetem is elakadt, amíg apám el nem 

magyarázta a különbséget.

Hogyan úsztad meg a műszaki 

pályát?

Imádtam a történelmet, az Egri 

csillagokon tanultam meg olvasni. 

Rendes polgári nevelést kaptam, 

tanultam például németet Mária 

nénitől magánban, a zenetanulástól 

azonban a botfülem miatt eltanácsol-

tak. A bátyám hat évvel idősebb volt, 

és nála még keménykedett apám, 

hogy kell valami rendes szakma, ezért 

betolta őt egy szakközépbe, ahol az 

osztályfőnöke révén egész más táv-

latok nyíltak előtte, és úgy döntött, 

pszichológus lesz. Apám nálam már 

nem erősködött, amikor azzal álltam 

elő, hogy régész vagy történész 

szeretnék lenni. A budai József Attila 

Gimnáziumba jelentkeztem, ahol egy 

konzervatív-nacionalista-liberális em-

ber volt az igazgató, aki megvédett 

minket a politikai zaklatástól, amire 

nekem olykor szükségem is volt. 

Például amikor túl nagyra sikeredett 

a március 15-i nemzeti színű karsza-

lagom. Magyar–történelem szakra 

felvételiztem az ELTE BTK-ra, de nem 

vettek föl, másodszor már beírtam az 

ELTE tanárképző főiskolát is. Az volt 

a tervem, hogy átevezek a bölcsész-

karra, de annyira jó volt a közeg, hogy 

maradtam. A mai napig összejárunk a 

csoporttársaimmal, no nem mindenki-

vel, Bayer Zsoltival például nem.

Szóval így lettél te Fidesz (majd-

nem) alapító tag, hogy ő volt a 

kapocs?

Nem. 1988-ban már recsegett a rend-

szer, mi a főiskolán megalapíthattuk 

az Erdei Ferenc Kört. Akkor még kara-

kán parasztpolitikusnak tartottuk, ma 

már tudom, hogy vállalhatatlan arc 

volt. Rendszerkritikus filmeket vetítet-

tünk, és meghívtunk ismert ellenzéki-

eket. Már nem tudom, ki hozta össze 

a Bibó szakkollégistákkal a csapatot, 

de egyszer csak azon vettük észre 

magunkat, hogy néhányan a Fidesz 

alapító szövegének megfogalmazá-

sán vitatkozunk. Én a megalakulás 

napján épp Erdélybe vittem gyógysze-

reket, de aztán a Kisrablóban volt egy 

összejövetel, ahol néhányan vissza-

léptek, én viszont beléptem, hogy 

meglegyen a létszám. 

Hogyan csöppentél bele az érdi 

politikába?

T. Mészáros András volt a Fidesz–

SZDSZ közös jelöltje, akinek az akkori 

barátnőjét ismertem. Felvettem velük 

a kapcsolatot, és megszerveztük az 

Érd-Diósdi Fidesz Csoportot. T. Mészá-

ros jó volt abban, hogy egy problémá-

ba beleélve magát kreatív ötletekkel 

állt elő. Például a választási törvény-

ből kimatekozta, hogy ha az önkor-

mányzati választáson külön indul a 

Fidesz és az SZDSZ, akkor 4-4 képvi-

selőnk lesz, de ha összefogunk, akkor 

10. Úgyhogy Érden közös listán indult 

ez a két párt. Akkor még lehetett azt 

mondani: mi helyben így döntöttünk. 

A 27 fős testületbe be is jutott 14 

emberünk, és Harmat Béla polgár-

mesternek lett egy fideszes meg egy 

SZDSZ-es alpolgármestere. Aztán az 

egyik képviselőnket megszerezte az 

MDF. Az is más volt még akkor, hogy 

a képviselők nem pártutasításra sza-

vaztak, hanem meggyőződésből. A 

mieink többsége nem is volt párttag. 

Megkerestünk jó gondolkodású em-

bereket, és meggyőztük őket, hogy 

szükség van rájuk.

Milyen víziód volt arról, hogy 

Érden mit kellene tenni?

Ipart telepíteni, turizmust fejlesz-

teni, legyenek utak, vezetékes víz, 

csatorna, telefon. Az infrastruktúra 

fejlesztése már akkor is prioritás volt. 

Amellett, hogy kulturálisan sok min-

dent elértünk Kéri Misivel karöltve, a 

város telefonnal való ellátása nagy do-

bás volt. T. Mészáros András beleásta 

magát a távközlési törvényekbe, és 

előállt egy ajánlattal a Matávnak. Az 

Érdi Újság 4. száma azzal a főcímmel 

jelent meg: „Telefónia 92-re?” 10 ezer 

vonalat igényeltünk Érdre – addig volt 

ezer –, és meglett.

Mesélj az akkori Érdi Újságról!

A tapasztalatot és a szakértelmet Bíró 

András író, költő, újságíró – a Kutya 

magazin főszerkesztője – személye 

garantálta, a fiatalos lendületet én. 

A szakiskola egyik 16 éves diákja 

lett a szerkesztőségi titkárnőnk, aki 

országos gépíróversenyt nyert. A 

Méhecske nyomdában készült a lap, 

Érdligeten. Mivel nem akartuk ketten 

teleírni Bandi bácsival, írástudó érdie-

ket kerestünk. Így lett szerzőnk Urbán 

László – irodalomtörténész, Karinthy-

kutató, író, sci-fi író – és még sokan 

mások, például Jehoda János költő, 

akinek szerettem a Jaj című rovatába 

írt glosszáit. 

„Az embereket kell kiszolgálni,  
nem a politikát”

z érdi pedagógussztrájkokról készített körképünk egyik nyi-
latkozója az a Dudás László volt, akinek neve a rendszer-
változást követő években közismertté vált az érdi politikai 
színtéren. Ő volt ugyanis akkoriban a helyi Fidesz elnöke, 

önkormányzati képviselő és az Érdi Újság főszerkesztője. A Kós Károly  
technikum tanárával a „daliás időkről” beszélgettünk.

A
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vonok napjaink történéseivel, anélkül, 

hogy politizálnék. Azért szeretném, hogy 

kicsit jobban megismerjék a múltat, hogy 

jobban értsék a jelent.

Ahhoz a sapkás-szakállas jelenséghez, 

ami te vagy, mit szólnak?

Van abban sok minden, de azt hiszem, 

leginkább elfogadás és valamennyi tisz-

telet is. Amit talán azzal tudtam kivívni, 

hogy ha hibázom, azt mindig elismerem, 
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Előfordult, hogy a polgármester, 

illetve a képviselőtestület akarta meg-

mondani, mi legyen a lapban?

Igen, de nálunk az érvényesült, hogy az 

embereket kell kiszolgálni, nem a politi-

kát. Amikor a másik oldalról azzal támad-

tak meg, hogy pártos az újság, összeszed-

tem egy évfolyamot, és megkerestem a 

MÚOSZ főtitkárát, Bencsik Gábort, hogy 

véleményezze. Válaszában azt írta, bár 

összeférhetetlen, hogy egy képviselő, az 

oktatási és művelődési bizottság tagja, 

a helyi Fidesz elnöke egyben a helyi lap 

főszerkesztője legyen, az újságban még-

sem talált részrehajlást, pedig abban az 

időszakban voltak a választások. Hozzá-

tette, még nem tapasztalt olyat, hogy 

egy önkormányzati lap kritikus hangot 

üssön meg a képviselőtestület munkájá-

val kapcsolatban.

Amikor véget ért a ciklus, egyszerre 

ebrudaltak ki az újságból és a képvise-

lőtestületből?

A főszerkesztőségről én mondtam le, de 

nem hiszem, hogy megtartott volna a 

következő képviselőtestület. A legtöbb 

konfliktusunk a polgármesterrel amiatt 

volt, hogy neki, mint a szerkesztőbizott-

ság elnökének nem tetszett a szerkesz-

tési politikánk. Mondok egy példát: nem 

örült, mikor a kisgazdák egy oltári hosszú 

cikkét közölni akartam. Mondtam neki, 

hogy az újság SZMSZ-ében az áll, hogy 

az Érden bejegyzett pártok közlendőit 

rövidítve lehozzuk. Ha őt támadták, 

lehetőséget kapott rá, hogy válaszoljon, 

és a kettő együtt jelent meg. Aligha akart 

volna az új testület egy ilyen újságot. 

Ami a Fidesz-tagságot illeti, már 1993-

ban ki akartam lépni, de a helyi ügyekkel 

szerettem foglalkozni, és mivel listáról 

kerültem be, a képviselőségről is illett vol-

na lemondanom. Holott úgy éreztem, van 

Versekkel, tortával és szívből jövő jókívánsá-

gokkal köszöntötték 80. születésnapján az 

érdi költőt.

A Temesi Éva Irodalmi Kör októ-

beri találkozóján, a felolvasó kör 

végén csendbe burkolódzott az 

irodalmi szalon. Egyedül az ünne-

pelt nem sejtett semmit. Miután a 

házigazda behozta a tortát, lehullt 

a lepel. A díszes sütemény Krei-

scher Nelly elé került. Egy nyitott 

könyv alakú cukrászcsoda ejtette 

ámulatba a jelenlevőket. Az édes 

könyvlapon a költő első kötetének címadó versének néhány 

sora volt olvasható: „A titkom az, hogy nincs titkom semmi. 

Nyitott könyv vagyok, nem más, ennyi.  Ezért tudok igaz és 

szabad lenni.”

Ez ünnepi pillanatban tapinthatóvá vált a szeretet, a „min-

denki egyért” érzés öröme. Elindult a második kör, melyben 

a Temesi Éva Irodalmi Kör tagjai versekkel – köztük Petrik 

István: Szavak egy költőhöz (Kreischer Nelly köszöntése) 

– és megannyi Kreischer vers elmondásával, szeretetteljes 

ölelésekkel, ajándékokkal – köztük „szekérgizi” kerámiával 

– lepték meg a születésnapos költőt.  A költőt, aki nemcsak 

költészetével, hanem emberségével, a közösségért végzett 

munkájával tette és teszi igazán értékessé az irodalmi közös-

séget. Szemeiben a meghatódottság könnyeivel köszönte 

meg e figyelmességet, és mesélt életéről, hétköznapjairól, 

örömeiről. 

Kívánunk Neki sok boldogságot, jó egészséget, hogy sokáig 

nyitva maradjon még Nelly könyve.

Habos László

Nyitott könyv ihlette délután

A szavak nem hagynak cserben.

A szavak nem emberek.

A szavak néha békét kötnek,

máskor meg fegyverek…

A szavak megmaradnak.

A szavak üzenetek.

A szavak lényegre törnek.

Korok és tünetek…

A szavak hullámok benned.

Hullámoznak lelked taván.

A szavak édesek, szépek.

Gyermeked valahány.

A szavak játszanak Veled,

és játszanak általad.

A vers a lelkekben marad,

ha az idő el is szalad.

A szavak köszöntőcsokrok.

Benne virágszál a remény.

Költészet a küldetésed.

Isteni küldemény.

A szavak szeretnek Téged.

A szavak Barátaid.

Itt vagyunk most Veled,

a lélektársaid.

A szavak megköszönnek mindent,

mit adtál nekünk…

A szavak azt kérik, Nelly

sokáig maradj nekünk!

Petrik István:

SZAVAK EGY KÖLTŐHÖZ

(Kirscher Nelly köszöntése)

még mit tennem Érdért. Így aztán csak 

94-ben léptem ki.

Végül a tanári pályához tértél vissza. 

Azzal hogyan tudsz megbékélni, hogy 

egy szakközépiskolában a tantárgyaid 

nem igazán fontosak a szakma elsajátí-

tása mellett?

Van egy vastag tankönyvük, amiben 

együtt van minden tantárgy, az idegen 

nyelv és a szakmai tárgyak kivételével. 

Történelemből van heti két órájuk, és 

mondjuk az a lecke, amelyik Károly 

Róberttel kezdődik, a mohácsi csatával 

ér véget, és mindez elfér másfél oldalon. 

Úgyhogy rugalmasan kezelem a tanme-

netet, és a gyerekek érdeklődéséhez 

igazítom az órát.

Mi az ambíciód a történelemtanítás-

ban?

Orwell 1984 című regényében olvastam: 

„Aki uralja a múltat, az uralja a jövőt 

is; aki uralja a jelent, az uralja a múltat 

is.” Bármit tanítok, mindig párhuzamot 

meg szoktam kérdezni: „Ha te ilyen nagy 

szkinhed vagy, mondd meg, hogy hívják 

a nagyszüleidet?” És amikor bemondja, 

hogy Schwartz vagy Weisz vagy Lővi, 

akkor vissza szoktam kérdezni: „Tudod-e, 

hogy az zsidó név?” Amire persze lefagy-

nak. Ez sokszor bejön.

Mindig van rajtad sapka, és mindig 

más?

Úgy kezdődött, hogy három barátommal 

bejártuk Kína egyik felét, a következő év-

ben a másikat, majd évekig keresztbe-ka-

sul utaztunk Ázsiában. A nagyobb utakról 

mindig hoztam pipát és sapkát, és ezeket 

hordtam is. Mondjuk a nepáli sapkámat 

nem, mert az olyan, mint egy ezerszínű 

festőcsákó. Nem hordom a török sapkát 

se, amiből bojtok lógnak, meg a tibetit 

sem, mert a rajta levő svasztikát félre 

szokták érteni, hiába magyarázom, hogy 

nem horogkereszt. Úgyhogy miután a sö-

rözőben hátba veregettek, hogy „jól van, 

testvér, látom te is hozzánk tartozol”, 

elment tőle a kedvem. Akkor szoktam 

rá a mindennapi sapkaviselésre, amikor 

a Budapesti Nap munkatársa lettem, 

a sapkáról könnyen beazonosítottak. 

Kezdettől belém kötöttek miatta, és ér-

dekes sapkamorfózis kezdődött. Eleinte 

lezsidóztak, aztán miután a repülőgép 

beleszállt a World Trade Centerbe, jó 

két évre arab terrorista lettem, ugyan-

azokért a sapkákért. Erdélyben egy néni 

föllélegzett, mikor meghallotta, hogy 

nem vagyok román pópa. Úgyhogy azt 

állapítottam meg, hogy magyar ember-

nek a furcsa sapkás szakállas ember az 

rossz zsidó, rossz arab, rossz román –, 

ami éppen kell – a lényeg, hogy valamiért 

mindig rossz. Azért én kitartóan sapkát 

hordok, mindennap mást, amihez épp 

kedvem van.

Mihalicz Csilla

például, ha rosszul javítottam egy dolgo-

zatot. Régen az Öveges egyik osztályába 

járt egy kemény szkinhed csapat, na, ők 

például nem szerettek annyira.

Próbáltad őket eltéríteni?

Terveztem egy előadássorozatot rasz-

szizmusról, elfogadásról, homofóbiáról, 

de az iskolavezetés lefújta amiatt, hogy 

állítólag egy iskolán kívüli szkinhed banda 

is szeretett volna bejutni. Amelyik srác 

nagyon provokatívan viselkedik, attól 
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Tizenhat gyerek, huszonhat uno-
ka. Ignácz és felesége, Zsike 
évtizedek óta kormányozzák a 
Király család hajóját, amelyben 
ma már ötvennégyen ülnek. Nem 
szóródtak szét, hanem a mai 
napig összetartanak. 

Hogyan ismerkedtek meg?

Király Ignácz: Halásztelkiek vagyunk 

mindketten. Én már egyetemre jártam, 

teológiára, Zsike pedig egészségügyi szak-

középiskolába, és bukásra állt latinból. A 

lelkivezető atyánk kért meg arra, hogy kor-

repetáljam Zsikét. Ez volt az indítópont. A 

család egyébként jól ismerte egymást, Zsi-

ke bátyja évfolyamtársam volt, és a temp-

lomban is egy közösségbe jártunk. Mikor 

összeházasodtunk, Zsike tizenkilenc, én 

huszonnégy éves voltam, és egy év múlva 

megszületett az első gyermekünk.

Már akkor nagycsaládot terveztek?

Király Ignáczné Zsike: Három gyereket 

mindenképp szerettünk volna. Nagyon 

élveztem az anyaságot, és úgy voltam 

vele, hogy legyen egyenlő a nemek száma, 

aztán valahogy kicsit elszálltunk a létszám-

mal… 

Azért nem lehetett könnyű ennyi gye-

rekkel. A pedagógus hazamehet a nap 

végén, de egy édesanya nulla-huszon-

négyben szolgálatban van.

Zsike: Nem egyszerre jöttek a gyerekek, 

mindig csak egy kicsivel lett nehezebb, 

jobban mondva több. A nagyobbak 

besegítettek a tennivalókba, és Ignácz is 

nagyon jó férj, segített mindenben. Hétvé-

gén kirándulni vitte őket, sokat foglalko-

zott velük hét közben is. Volt Sukorón egy 

kis telkünk, és voltak közös nyaralásaink 

is. Ez utóbbit annyira nem igényeltük, a 

gyerekekben sem volt hiányérzet, sokan 

voltak, nem unatkoztak. 

Ignácz: A feleségem és köztem megosz-

tottak a miniszteri tárcák: belügy, pénz-

ügy, külügy, kultúra… Eszerint tette, teszi 

mindenki a dolgát. Jónak gondolt elvekre 

építettük a gyakorlatot, és megpróbáltuk 

tartani az irányt, ki-ki a saját tárcája szerint. 

Azt tapasztaltuk, hogy a jó elv mint alap, 

megtartó erő tud lenni, mert erre támasz-

kodva lehet igent és nemet mondani. A 

családi munkamegosztásról egyébként azt 

vallom, egy férjnek és apának a szülésen 

és a szoptatáson kívül mindent elfogadha-

tó szinten kell teljesítenie. 

És az anyagiak?

Ignácz: Ami a hivatásomat illeti, katolikus 

teológiai tanár vagyok, de van egy szak-

mám is, kitanultam az asztalos mester-

séget. Egy ekkora család nem tud tanári 

fizetésre épülni. Így még akkor is sikerült 

eltartanom a családot, amikor nemkívána-

tos állampolgárnak számítottunk, mivel 

nagyon komolyan vettük a keresztény-

séget. Az anyagiakra visszatérve volt, 

ami szerint éltünk, és volt, amiből éltünk. 

A lényeg az volt, hogy a szükséges és 

elégséges mérték meglegyen. Beosztással 

éltünk, figyeltük, mire ment el az időnk és 

a pénzünk egy adott hónapban. Persze, a 

gyerekek részéről voltak nagyobb igények, 

ezeket mi a helyén kezeltük: személyes 

ünnepükön megkapták egy-egy nagy vá-

gyukat. Idővel őket is bevontuk a családot 

érintő anyagi döntésekbe. Mikor nagyob-

bak lettek, szerettük volna támogatni egy 

jezsuita barátunkat, aki Indiában olyan 

iskolarendszert hozott létre, ahol húszezer 

szegény, tehetséges gyermek tanult. Meg-

szavaztattuk a gyerekekkel, hogy fordít-

sunk-e erre pénzt a családi kasszából. Volt, 

amelyik marhaságnak tartotta, a másik 

helyeselte, végül átgondolták, és igennel 

voksoltak. Ilyen családi szavazás egyéb-

ként más témákban is volt. A pénzgazdál-

kodásunk tehát arra az elvre épült, hogy 

„semmi nem az enyém és nem a tiéd, 

illetve a miénk, csak ránk van bízva”. 

Ez az elv máshol is érvényesült? 

Ignácz: Igen. A gyerekeink sem a birtoka-

ink, tudni kell elengedni és segíteni őket az 

önállósodásban, és ha elestek és össze-

törték magukat, legyen erőnk befogadni 

őket. A bázis legyen olyan fészek, ahol a 

kirepülés és a befogadás harmonikusan 

működik. Ez most is így van: második éve 

laknak nálunk Kata lányomék, előtte egy 

másik gyermekünk élt velünk a családjával, 

míg otthont nem teremtettek maguknak.

Mennyi idősek a gyerekek? 

Zsike: Az első gyermekünk 1974-ben 

született, a legfiatalabb 1996-os. Harminc-

három évig voltam itthon, mindenféle 

gy-betűs ellátással. Méltányossági gyest is 

kaptam Csabival, aki szellemi fogyatékkal 

él. Ő a tizennegyedik. „Megfáradt gének” 

− mondták az egészségügyisek. Aztán jött 

még két csodálatos gyerekünk. 

Ignácz: Egy ekkora családban mindenféle 

előfordul. Tragédiák is. Egyik unokánk 

öngyilkos lett tizenhét évesen. Mártika 

lányunk pedig két éve hunyt el, harminc-

három évesen, súlyos rákos betegségben. 

Ők ugyanúgy vannak a számunkra, nálunk 

nincs létszámcsökkenés a földi halálozás 

miatt. 

Hogyan lehet feldolgozni ilyen családi 

tragédiákat?

Ignácz: Nem lehet struccpolitikát folytat-

ni, hogy „minket minden elkerül, mert a 

Jóisten tenyerén vagyunk”. Mert mi van, 

ha a Jóisten tapsol egyet?! A tragédiáink 

nagyon mély tanulságokat hordoznak, és 

ezekkel együtt kell élnünk, mint a régiek-

nek, akiknél még természetes volt, hogy a 

családi asztalon felravatalozták az elhunyt 

szeretteiket… Az olvasók egy olyan család 

életébe pillanthatnak bele, amelyben 

minden megtörtént, a bajokon kívül persze 

rengeteg lélekemelő, fontos tanulságokat 

hordozó esemény is. Most, hogy betege-

sebb lettem, leírom a dolgokat. Leírom, 

hogy amikor már nem leszünk Anyával, 

levehessék a polcról a gyerekek, unokák, 

ha kíváncsiak arra, hogy csinálták ezt vagy 

azt Zsike mamáék. Most persze nem olvas-

sák, elég, ha odajönnek és megkérdezik. Át 

kell hagyományozni az értékeket, a jónak 

gondolt elveket.

Ezeket elfogadják a fiatalok? 

Ignácz: Korábban rengeteget tiltakoztak 

ellene. „Szigorúak vagytok, maximalisták” 

− mondták. És lám, felnőttek, gyerekeik 

vannak, és ugyanazokhoz az eszközökhöz 

nyúlnak, mint mi annak idején. Ez szá-

munkra visszaigazolása annak, hogy nem 

rossz, amit próbáltunk. A jó elvek meg 

tudják tartani az embert. 

Zsike: Van, amit ma már másképp csinál-

nék. A legjobb tehetségem szerint próbál-

tam nevelni őket, de néha visszakaptam, 

hogy mégsem az én elvem volt a jó.  

Amikor még kisebbek voltak a gyere-

kek és itthon éltek, hogyan teltek a 

mindennapok?

Zsike: Óvoda, iskola, mosás mindennap, 

és persze főzés. Gulyásleves, nyáron 

zöldborsó, az épp aktuális zöldfőzelékek, 

tejbegríz és -rizs, tésztafélék… Mindenki 

megette ugyanazt. Nem válogatósak vol-

tak, hanem gyorsan ettek, hogy jusson… 

A Narancsfa utcában kezdtük, aztán mikor 

már nyolc gyerekünk volt, kinőttük a régi 

házat. Ig nácz a barátaival és egy kőműves 

szomszéd segítségével építette meg azt, 

amiben most élünk.

Ignácz: A szakmunkát, amihez nem értet-

tem, mindig szakemberrel végeztettem, 

de a culágermunka az enyém volt. Kilenc 

hónap alatt elkészültünk. 

Hogy fértek el ennyi gyerekkel?

Ignácz: Nem volt minden gyereknek külön 

szobája, emeletes ágyak voltak minden-

hol. Klubéletet éltek, úgy kellett rájuk 

szólni minden este, hogy menjenek már 

aludni. Amíg kicsik voltak, bandáztak, az-

tán mindegyiküknek lett saját territóriuma, 

aminek a rendjéért ők feleltek. Csoportok 

alakultak ki a gyerekek között, és ezek a 

mély kötelékek a mai napig megmaradtak. 

Az unokáink rendszeresen együtt van-

nak, a fiaink, lányaink vigyáznak egymás 

gyerekeire. A nagyok már önálló „uncsita-

lálkozókat” rendeznek. Tíz gyermekünk 

egyébként Érden él, egyikük a szomszéd-

ban, hárman velünk.

Most, hogy felnőttek a gyerekek, Zsike 

többet tud pihenni?

Zsike: Harminchárom évig itthon voltam, 

most dolgozom: ápolást, takarítást válla-

lok. Élvezem az emberekkel való találko-

zásokat, és pénzt is kapok érte. Amit kere-

sek, az a kárpátaljai magyaroknak megy. 

Ignácz: 2004 óta támogatjuk őket, a tanít-

ványi és baráti közösségemben.

Zsike: Tavaly, mikor nagyon keménnyé vált 

a helyzet, úgy éreztem, nekünk nincs akko-

ra szükségünk a pénzre, mint a kárpátaljai 

idős embereknek, akik vagy nem fűtenek, 

vagy nem esznek, vagy nem tudják kifi-

zetni a gyógyszereiket. Nekem megköny-

nyebbülés tudni azt, hogyha távol vagyok 

itthonról, nem az unokáimmal vagyok és 

nem a gyermekeimet segítem, akkor egy 

jó célt támogatok.  

Van bármi közös tervük a jövőre nézve? 

Egy utazás, mondjuk?

Zsike: Nincs.

Ignácz: A jelenlegi nehéz helyzetben 

ugyanazt fogjuk csinálni, amit eddig, csak 

fegyelmezettebben, még tudatosabban: 

ez az anyagi igénytelenség, a szellemi és 

lelki igényesség, és a mélységes összetar-

tozás. Nem köpködni jobbra-balra, nem 

venni részt politikai torzsalkodásokban, 

mindezek helyett az élet ránk eső kis 

zugát kell rendbe tenni. Ez a mi jövőre 

adandó válaszunk.

Ádám Katalin 

„Valahogy kicsit elszálltunk  
a létszámmal”
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Az Érdi Környezetvédő Egyesü-

let a szombaton átadott tanös-

vénnyel a globális felmelege-

dést szeretné szemléltetni.

Tizenhat különböző egységből áll a 

tanösvény, hangsúlyozta Palkó Zsolt, az 

egyesület elnöke, melyek hőmérsékle-

tét megmérték a nyár folyamán, az így 

kapott adatokat pedig szemléltető táblán 

tették közzé a tanösvény mellett.

Az információs tábla jól mutatja, hogy 

a természetes anyagokkal ellentétben az 

egyéb burkolatok teljesen élhetetlenné 

teszik a környezetünket, kialakulnak az 

úgynevezett hőkatlanok. Mindez egyér-

telműen bizonyítja, hogy a köz- és ma-

gánterületeken is a természetes anyagok 

használata a megoldás, hiszen a megfele-

lő felület választásával is lehet csökkente-

ni a hőséget a nyári időszakban.

Az egyesület tagjai amellett, hogy 

ünnepélyesen átadták a szemléltető 

tanösvényt, amolyan őszi nagytakarítás 

keretében rendbe tették a Darukezelő 

utcai területet. Rengeteg a tennivaló 

még a klímaparkban, hogy elnyerje végső 

formáját, de az egyesületnek már így is 

számos elképzelése megvalósult.

Az elmúlt hónapokban padokat 

telepítettek, a gyerekeknek is készültek 

játékkal. Hat állomásból álló klímapróba 

várja a játékos kedvű fiatalokat.

Palkó Zsolt kiemelte, a végső cél, hogy 

egy igazi, pihenésre szolgáló, klímatűrő 

park fogadja majd a látogatókat. Elsősor-

ban nem programokat terveznének ide, 

hanem a pihenést, a rekreációt szolgálná 

a terület. Később szeretnék bemutatni 

növényfajtákat is, amelyeket érdemes az 

itt élőknek telepíteni, hiszen ez a klímavál-

tozásnak egyfajta oktatóparkja is lenne.

G. A.

Átadták  
az új tanösvényt  
a klímaparkban

Ritka madár költözött az érd-

ligeti záportározó partjára: 

a nílusi lúd. Kevés van belőle 

Magyarországon, és ez inkább 

szerencse.

Múltkori, a vízimadarak etetésével és an-

nak káros hatásaival foglalkozó cikkünk 

többféle reakciót is kiváltott olvasóink-

ból. Volt, aki helyeselte a „zéró toleranci-

át” (azaz soha, semmivel és semmikor ne 

etessük a vadmadarakat), más viszont azt 

javasolta: helyezzen ki az önkormányzat 

olyan automatákat, amelyekből eleséget 

tud vásárolni az, aki szeretné etetni a tó-

paron élő szárnyasokat. Mint azt korábbi 

cikkünkben is megírtuk, ez a fajta pellet 

sem való vízimadaraknak, ez is öngyilkos 

viselkedésváltozást és hiánybetegsége-

ket okoz, ezért a szakemberek egyáltalán 

nem ajánlják a kacsaetetők felszerelését. 

Akkor sem, ha hasonló automatából 

több is akad a budapesti állatkertben. A 

Papi földek nem állatkert, a madarak itt 

szabadon élnek és szabadon kereshetnek 

más élőhelyet maguknak, másrészt a zoo- 

csemege sem való mindegyik állatnak. 

Hogy a vadmadarak etetése mekkora 

gond, az már a városvezetésnek is fel-

tűnt: Tetlák Örs alpolgármester cikkünk 

megjelenésével párhuzamosan már kérte 

az ÉKFI-t, hogy tegyenek ki magyarázó és 

tiltó táblákat a tó partjára. Ez a napokban 

megtörténik, és vélhetően hatásos is lesz. 

Ez azért is fontos, mert szemmel látható, 

hogy a kiváló körülmények miatt egyre 

jobban szaporodnak a szárnyasok a kis 

tóban, ami egyrészt azért gond, mert ez 

egy mesterségesen kialakított meder, 

ahová a város keleti oldalán keletkező 

csapadékvizet vezetik, és ha valahol 

szennyeződés kerül a vízbe, az a madarak 

életét is veszélyeztetheti − mutatott rá 

Tetlák Örs. Másrészt nemcsak a vadon élő 

fajok példányai költöztek a tóba, hanem a 

tenyésztőktől, madárgyűjtőktől elszö-

kött madarak is. Ilyen például a pekingi 

kacsa vagy a nílusi lúd, ez utóbbi érdemel 

nagyobb figyelmet. Egyrészt azért, mert 

már három él a tóban, másrészt olyan 

fajról beszélünk, amely Magyarországon 

még elég ritka. 

Most is a Magyar Madártani és Termé-

szetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője 

volt a segítségünkre abban, hogy a nílusi lu-

dat jobban megismertessük az olvasókkal.

„Ez egy idegenhonos, invazív terjeszke-

désre alkalmas afrikai faj, európai megte-

lepedésének és terjedésének hátterében 

a 17. századtól kezdődő nagy-britanniai 

betelepítés, ezt követően az állatkertek-

ből, díszmadártenyésztőktől és -tartóktól 

megszökött, és napjainkra vadon sza-

porodó állomány áll. Természetesen az 

érdi példányok nem Egyiptomból jöttek, 

hanem ilyen szökött vagy vadon született 

madarak. Azért mondjuk, hogy agresz-

szívek, mert Nyugat-Európában, ahol 

jóval gyakoribbak, ritka, védett, őshonos 

sasok fészkeit foglalják el (itthon költött 

már fehér gólya fészkében), és agresszív 

magatartásukkal a fészek eredeti tulajdo-

nosát is elzavarhatják, megakadályozva 

a költésüket. Ezért egyes területeken a 

fokozottan védett sasfajok fennmaradá-

sa érdekében ki is lövik a nílusi ludakat” 

− mondta Orbán Zoltán. 

Elterjedésük elsősorban Nyugat-Euró-

pában jelent gondot: erős állományaik 

vannak például Hollandiában. „Magyaror-

szágon még ritkán fordulnak elő, de azért 

lehet rájuk számítani. Pár éve olvastam 

egy gólyafészekben fészkelő nílusi lúdról, 

az egy közeli díszmadártartótól szökött 

meg. Ha Érden három ilyen madár is van, 

akkor azok is jó eséllyel mostanában 

szökhettek meg, szintén egy díszmadár-

tartótól” − jegyezte meg. 

A nílusi ludak az emberrel szemben 

nem agresszívek, sőt odajönnek a látoga-

tók közelébe, szemmel láthatóan élvezik 

az ember társaságát, nem úgy, mint a 

félénk vadlibák. Orbán Zoltán hangsú-

lyozta: ez akkor fordul elő, ha az adott 

példányok frissen szökött háziállatok, 

díszmadarak, vagy az etetőhelyen vissza-

szelídültek.  

Hogy aztán az Érden feltűnő nílusi 

ludak megtelepednek-e a Papi földeken, 

azt senki nem tudhatja. Lehet, hogy két 

nap múlva már Franciaországban lesznek, 

de az is lehet, hogy letáboroznak a kis tó 

partján

Nincs tehát okunk, hogy féljünk tőlük, 

de jó, ha tudjuk, hogy elszaporodásuk 

rejt veszélyeket. Teendőnk azonban e 

tekintetben sincs. Az önkormányzat, ha 

a szakhatóságokkal egyetértve szüksé-

gesnek látja, megakadályozhatja, hogy 

költsenek, a mi dolgunk csak annyi, hogy 

ne etessük a vízimadarakat, inkább gyö-

nyörködjünk bennük.  

Ádám Katalin

Ludak a sasfészekben
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Bajnoki övért bunyózott 

Krämer Péter

A középsúlyú profi magyar 

bajnoki címért lépett szorítóba a 

korábbi UBO-bajnok (Universal 

Boxing Organization) Krämer 

„Kispapó” Péter ökölvívó. Az 

érdi sportember a volt magyar 

bajnok és EBU-bajnok (Eu-

ropean Boxing Union) ifjabb 

Mizsei György ellen bunyózott a 

budapesti BSK Crossfight-ban. A 

tízmenetesre kiírt címmérkőzés 

végén Krämer egyhangú pon-

tozással alulmaradt ellenfelével 

szemben.

„Nagyon komoly csata volt. 

Igazi véres küzdelmet láthattak 

a nézők, ahol pofonokból nem 

volt hiány. Sajnos az ellenfél ke-

zét emelték magasba a végén” 

– értékelt a gála után az Érdi 

Újságnak Krämer Péter.

Krämer szeretne visszavágni 

Mizseinek, ezért már jelezte 

is felé, hogy lehetőséget kér a 

revansra.

Latin tánc

Első helyen végzett a Szabó 

Lili–Metzl Milán duó a Bem 

Kupa latin táncverseny ifjúsági 

D kategória mezőnyében. A 

tizenkét nevezett egység közül senki sem tudta legyőzni az érdi 

táncosokat.

A budapesti viadalon a felnőt-

tek közt is megmérette magát a 

Bonton TáncSport Egyesület ket-

tőse: az idősebbeknél tizennyolc 

induló közül a második pozíciót 

sikerült megszereznie Lilinek és 

Milánnak.

„Kihoztunk magunkból min-

den tőlünk telhetőt, és mind-

kettőnk szerint most tudtuk az 

eddigi legjobb teljesítményünket 

nyújtani az összes versenyünk 

közül.

Jól sikerült a felkészülés, bár 

akadtak kisebb nehezítő ténye-

zők, például Milán majdnem két 

hétig beteg volt és azalatt csak 

egyedül tudtam gyakorolni, de 

a verseny nagyon jó élmény volt 

mindannyiunknak” – nyilatkozta 

Szabó Lili.

Veretlen az Érd  

az NB II-ben

A női NB II Dél csoportban 

szereplő Érd U22 a legutóbbi 

játéknapon a Ceglédet verte 

35–23-ra hazai pályán. A mérkő-

zést 7-1-es remekléssel nyitotta 

az Érd, ami döntőnek bizonyult 

a folytatásra nézve. Olyannyira, 

hogy Urbányi Júliáék 15–4-nél 

már tizenegy gólos előnyben 

voltak, és a második félidőben 

20–10-es vezetéssel tértek vissza 

a pályára.

A második játékrészben sem 

változott érdemben a játék képe: 

Mauer Szandra vezetőedző 

gárdája tartotta a legalább tíz 

gól körüli előnyt, amit a hajrában 

tovább növelt a ceglédiek ellen.

A házigazda és egyben a 

mezőny legeredményesebb 

kézilabdázója Kerekes Laura volt 

hét góllal. Az Érd U22 öt mérkő-

zés után öt győzelemmel és tíz 

ponttal, a Szigetszentmiklóssal 

holtversenyben áll a tabella élén.

Győztes debütálás  

a felnőttek közt

A VIP Wizards A csapata elleni 

3–2-es sikerrel kezdte meg sze-

replését az OB IV C-csoportjában 

a Kárpáti Farkasok amatőr fel-

nőtt jégkorongcsapata. A gárda 

alakulásáról, eddigi történetéről 

és céljairól Simon Levente csa-

patvezető beszélt.

„Amióta megnyílt a csarnok, 

kollégákkal és barátokkal eljár-

tunk ide. Hogy legyen valami 

kihívás a munkánkban, az OB 

IV C-bajnokságában próbál-

juk megméretni magunkat a 

2022/2023-as szezonban. Hogy 

mennyire leszünk sikeresek, 

az majd kiderül. Az első mecs-

csünket megnyertük, de még 

az alapvető szabályok kapcsán 

is nagy hiányosságok vannak. 

Azonban reméljük, hogy minél 

előbb belejönnek a srácok, és 

menet közben mindenki megta-

nulja a feladatát”. 

Simon Levente hangsúlyozta, 

a sportág és a játék szeretete 

hozta össze a csapatot, amely 

főként kollégákból áll. Kitért rá, 

jelenleg egy kis csapatra való lét-

számban dolgoznak, de éppen 

elegendő ahhoz, hogy elindulja-

nak egy bajnokságban is.

Az első mérkőzésen is úgy 

gondolták, nem ők az esélyesek, 

ezért a csapatvezető csak azt 

kérte, legyenek sportszerűek és 

küzdjenek meg a sikerért, hiszen 

a gárda célja minden mérkőzé-

sen és így a bajnokságban is a 

tisztes helytállás.

Simon Levente arról is beszélt, 

hogy az OB IV C-csoportjában 

összesen hat mérkőzést ját-

szanak oda-visszavágós lebo-

nyolítás szerint a DJK SE, a VIP 

Wizards A és a Jégoroszlánok 

ellen. A négy négyes csoportból 

a csoportok azonos helyezett-

jeit ugyancsak négy kvartettre 

osztják, de itt már csak egy-egy 

alkalommal csapnak össze a 

csapatok. A legjobbak a helyosz-

tókon csatáznak majd a sorozat 

végső helyezéseiért.

Pofonokból  
nem volt hiány
Pecsuvácz Péter szakírónk ezen a héten is össze-

gyűjtötte az aktuális, érdi csapatokat és verseny-

zőket érintő sporteseményeket. Ezúttal ökölví-

vás, tánc, U22-es és profi kézilabda, jégkorong és 

természtetesen foci került terítékre.
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A Teskándnak minden  
összejött

Nem indult túl szerencsésen 

a házigazda Érdi VSE számára 

az újonc Teskánd KSE elleni 

mérkőzés napja, hiszen Göblyös 

Dániel a meccs napján betege-

dett meg, aztán a találkozó sem 

az érdiek szája íze szerint kez-

dődött, hiszen a vendég zalaiak 

az ötödik percben megszerez-

ték a vezetést egy szerencsés 

szituáció után, amikor egy jobb 

oldali beadást Szabó Richárd az 

ellenfél támadója elől próbált 

menteni, de kísérlete után a 

labda az érdi kapuban kötött ki 

(0–1). Nem sokkal később pedig 

Bontó Marcell lövését is védenie 

kellett Kertész Ferencnek.

A 13. percben tovább mélyült 

az érdiek gödre, amikor Szabó 

Richárdot némi meglepetésre 

piros lappal kiállította a játékve-

zető. A szabadrúgást pedig nem 

sokkal lőtték mellé a vendégek, 

akik ezt követően is eljutottak 

egy nagy helyzetig, a 18. perc-

ben pedig egy kapufáig. Kertész 

Ferencnek már egy mérkőzésre 

elegendő védést kellett bemu-

tatnia, mire az érdiek is jelent-

keztek egy helyzettel, amikor 

Kürti Zsolt jobb oldali beadását 

a hosszún érkező Németh Gábor 

Vince durrantotta fölé.

A második félidőre rendezték 

soraikat az érdiek, de egyenlítés 

helyett Pergel Bence lőtt nagy 

gólt az érdi kapuba. Az érdiek vi-

szont hamar szépítettek, amikor 

egy beadást Farkas Bálint gyönyö-

rű mozdulattal, kapásból pofo-

zott a léc alá (1–2) az 58. percben. 

Újabb három perccel később 

azonban ismét kettővel vezetett 

a Teskánd, amikor egy jobb oldali 

lapos beadást nem szabadítottak 

fel az érdiek, a hosszún érkező 

Bontó Marcell pedig a kapuba 

tudott gurítani (1–3).

Az érdiek továbbra is becsü-

lettel küzdöttek, és nem sokkal 

később Kürti Zsolt révén kapu-

fáig is jutottak, de a Teskándnak 

ezúttal minden összejött, és 

Bontó Marcell a 80. percben 

egymaga második, csapata ne-

gyedik gólját is megszerezte egy 

kiszorított helyzetből leadott 

lövéssel, kialakítva ezzel a ven-

dégek 4–1-es sikerét.

Az Érdi VSE legközelebb 

október 30-án, vasárnap lép 

pályára, amikor 11 órától az 

ETO Akadémia vendége lesz, 

majd november 6-án az Ercsi úti 

Sporttelepen látja vendégül a 

pályaválasztói jogot felcserélő 

Gyirmót FC Győr II-t.

erdivse.hu

Jól indult a debreceni 

vendégjáték, azonban a 

félidőben öttel, a végén 

pedig nyolccal bizonyul-

tak jobbnak a hazaiak.

A találkozó eleje remekül indult 

az érdi lányok számára. Bár 

a csapat gólvágója, Kopecz 

Barbara sérülés miatt nem 

lehetett ott a pályán, eleinte úgy 

tűnt, sikerült őt pótolni. Az első 

találatot a védekezés oszlopa, 

Csiszár-Szekeres szerezte, majd 

a két szélső, Fekete és Dávid-

Azari is betalált, így 3–0-val 

kezdett a csapat. A kapuban a 

tavaly még a DVSC-ben játszó 

Horváth-Csapó állta a hazaiak 

lövéseit, és közel 8 percen 

keresztül nem tudtak gólt lőni 

neki. Ekkor azonban bő egy perc 

alatt háromszor is villant a Loki, 

és kiegyenlített (3–3). A vezetést 

viszont még nem sikerült átven-

niük a házigazdáknak, egészen 

a 14. percig (5–6). Bő 20 percig 

még tartotta az ÉRD a lépést 

az ellenféllel (8–11), azonban a 

szünetre a Debrecen meglépett 

öt találattal (11–16).

A fordulást követően sajnos 

már csak a különbség volt a 

kérdés. A DVSC végül 32–24-re 

győzött, viszont így is kiemelhe-

tő a kapuban Kántor 37 százalé-

kos védési hatékonysága, vagy 

épp elől Csáki Zsófi hét gólja, de 

a szinte végig pályán lévő Fekete 

öt találata vagy épp Kiss 4/4-es 

mutatója is dicséretre méltó.

handballerd.hu

Helytállt az ÉRD, de  
érvényesült a papírforma 
Debrecenben
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Becsülettel küzdött, de nem állt a szerencse az 

Érdi VSE mellett az újonc Technoroll-Teskánd KSE 

elleni mérkőzésen, hiszen a házigazda egy öngól-

lal már korán hátrányba került, majd nem sokkal 

később emberhátrányba is, és bár a szépítés 

összejött, a zalaiak kihasználták előnyüket, végül 

4–1-re nyertek az Ercsi úti Sporttelepen.

Rengeteg adakozókedvű 

futó látogatott ki Érd fő-

terére, a Fészek Egyesü-

let jótékonysági rendez-

vényére, közel egymillió 

forint gyűlt össze.

A Fészek Gyermekvédő Egye-

sület szombati jótékonysági 

rendezvényére rengetegen 

látogattak ki, főként azért, hogy 

összekössék a kellemeset a 

hasznossal, azaz fussanak egy 

jót, és támogassák az egyesület 

munkáját. A város főterén igazi 

családi nap várta az érdeklődő-

ket. Bár a futásé volt a főszerep, 

de a gyerekek és a felnőttek 

nagy örömére változatos szín-

padi programokkal készültek a 

szervezők.

A jótékonysági futás a pan-

démia alatt veszített közösségi 

jellegéből, de a mai alkalom már 

lehetőséget biztosított arra, 

hogy mindenki egyszerre legyen 

jelen, és fussanak együtt a jó ügy 

érdekében. Nyitrai-Hell Szilvia, 

az egyesület titkára a helyszínen 

elmondta, hogy ezúttal a befolyt 

összegből az átmeneti gyermek-

otthon nehézségeit szeretnék 

enyhíteni, hiszen minden drágul, 

ez pedig az otthon működését is 

jelentős mértékben érinti.

„Nem szeretnénk, hogy a gye-

rekek életkörülményei megvál-

tozzanak, ezért arra törekszünk, 

hogy minden területen biztosíta-

ni tudjuk az eddig megszokott el-

látást” – tette hozzá a szervező.

Azok, akik regisztáltak a 

futásra, a helyszínen kihelye-

zett adománygyűjtő ládába 

dobhatták be az adományaikat, 

mindenki annyit, amennyit jónak 

látott. Természetesen azok is 

jótékonykodhattak, akik a test-

mozgásból kimaradtak, és csak a 

programok miatt látogattak ki a 

rendezvényre.

Több táv közül lehetett vá-

lasztani. A jótékonysági futást 

a legkisebbek a manókörrel 

kezdték, utánuk indultak azok, 

akik a 10 km-es és a félmaratoni 

távot teljesítették, végül pedig 

az 1 és az 5 km-es távok futói 

rajtoltak el.

Az Érdi Ifjúsági Önkrományzat 

is támogatta a jótékonysági ren-

dezvényt, ennek köszönhetően 

szervezték meg a színpadi prog-

ramokat. A legkisebbek, miután 

teljesítették az 500 méteres 

távot, az Alma Együttes nagy-

sikerű koncertjét hallgathatták 

meg. Ezt követően pedig Kőhal-

mi Ferenc bűvész kápráztatta el 

a közönséget, majd Varga Feri és 

Balássy Betty koncertje zárta a 

programokat.

A Fészek Gyermekvédő 

Egyesület a résztvevőknek a 

facebookon köszönte meg a 

nap során nyújtott támogatást. 

A helyszínen 667 340 Ft gyűlt 

össze, amelyhez hozzájön az a 

213 000 Ft, amely még a rendez-

vény előtt, nevezés formájában 

az egyesület bankszámlájára 

érkezett. A jótékonysági futással 

meghirdetett adományozást 

azonban még nem zárták le, 

egészen a hónap végéig várják a 

támogatásokat.

G. A.

A Fészek Egyesület bankszámla 

száma: OTP 11742111-20027928

Futás a jó ügy érdekében
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (
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HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

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

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 M
2
 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)

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK 

egyedülálló személlyel. Részletek sze-

mélyesen. Tel.: 06/30 491 7863 (198/2022)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

Zénó

Kedves, közepes testű, embercentri-

kus, ivartalanított kan kutyus, 1,5 év 

körüli. Játékos, foglalkozásigényes. 

Jó kerítéssel rendelkező kertes házba 

fogadható örökbe.

Vilmos

Barátságos, kistestű, 2 év körüli 

ivartalanított kan kutyus, szeretetéhes, 

mozgékony, általában békés természe-

tű. Kinti-benti kedvenc szeretne lenni.

GAZDIKERESŐ
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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 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a  alapján -, 

a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott évközi szünet munkanapjain biztosítja a hátrányos helyzetű és a rend-

szeres 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) bekezdés-

ében 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 megfele-

lően, 2022. szeptemberében megtörtént. Amennyiben a nyilatkozatot valamilyen oknál 

fogva mégsem kapták kézhez, illetve a jogosultság ezt követően keletkezett, a kérel-

mek benyújtására postai úton, vagy személyesen a Humán-szolgáltatási Főosztályon 

ügyfélfogadási időben (2030 Érd, Budai út 8.) valamint a Polgárok Háza Ügyfélszolgála-

tán (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 intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben osztatlan képzés-
ben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok az Érden lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális 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 felsőok-
tatási 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 regisztrá-
ció 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, on-
nan 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 
elérhetőségen: www.erd.hu/Közérdekű információk/Pályázatok/Tanulmányi ösztöndíj 
pályázatok/Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022 

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 terje-

dő 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 egy-

ségek 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 szakellá-

tás, a helyi önkormányzat fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakel-
látást 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 együttműkö-

déséért, a szakmai, etikai normák betartásáért, betartatásáért. 
Gondoskodik a település lakosságának egészségi állapotát figyelembe vevő hatékony 

szolgáltatások kialakításáról.

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 sze-
melyzeti@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 hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. október 18-i számában.

A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával érhe-
ti el, vagy megtalálja a www.erd.hu oldalon. 
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KIÁLLÍTÁS:

Szegedy Tamara „Világom gyermekei”

című kiállítása november 17-ig 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:

Gyaloglóklubba invitáljuk a mozogni vágyó 

időseket. Október 26-án, szerdán a Papi-

földekre vezet a séta, találkozó 9.15-kor a 

Tétényi úti főbejáratnál, a parkolónál.

A Parkvárosi Közösségi Házban (Gépész utca 

14.) 3-1-2 meridiántornával (kedd 8.00 és 

péntek 14.00), a régi Parkvárosi Közösségi 

Házban (Bajcsy-Zsilinszky út 204-206.) pedig 

senior gerincjógával (csütörtök 10.00) várjuk 

az érdeklődőket.

A Demencia Kávézó október 26-i találkozóján 

Tunyi Tünde, a MESZK Pszichiátriai Tagoza-

tának vezetője lesz a vendégünk. Szellemi 

hanyatlás – az időskor kihívásai című előadá-

sa során ismertetésre kerülnek a szellemi 

hanyatlás formái, tünetei, és a rendelkezés-

re álló terápiás lehetőségek, bemutatásra 

kerülnek a legújabb kutatási eredmények, 

és tanácsok hangzanak el a memóriazavart 

megélők számára, melyek segítségével köny-

nyebbek lehetnek a mindennapok...

November 3-án 14 órai kezdettel az „Egy-

házak városunkban” elnevezésű sorozat 

következő előadásán a hetednapi adven-

tista egyház történetével, sajátosságaival 

ismerkedhetnek meg az érdeklődők a régi 

Parkvárosi Közösségi Házban (Bajcsy-Zs. út 

204-206.)

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

H O L ?  M I T ?  M I K O R ?
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HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh 

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

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

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

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

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

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

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

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

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
14.00 Majdnem szombat, 

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

sportműsora 
 Pecsuvácz Péterrel

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

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

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

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

kozossegihaz@szepesmk.hu
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Szociális Gondozó Központ - Érd 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:

Pest megye, Érd és Diósd közigazgatási területe 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-

ges feladatok:
A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyé-

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

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

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

irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Felsőfokú 

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

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

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának határideje:  
Ű2022. december 31.

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

szocgond.hu 
e-mail-címen keresztül

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

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

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

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. 

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) 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 tiszt-
viselőkről 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 betölthetősé-
gének 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.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § 

(1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Igazgatási és Hatósági Főosztály, Hatósági Osztály

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
MUNKATÁRS 

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

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

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

Ellátandó feladatok:
ügyfelek teljes körű tájékoztatása személyesen és telefonon,

a hivatalba érkező nyomtatványok, beadványok átvétele, hivatalon belüli továbbítása,
az Igazgatási és Hatósági Főosztály saját hatáskörében kiszabott bírságok Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal rendszerébe történő feltöltése és az ezzel kapcsolatos nyilvántartás 
vezetése, 

a TakarNet rendszerből történő adatlekérés az Igazgatási és Hatósági Főosztály saját 
hatáskörébe tartozó eljárásokban,

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

a termőföld adásvételi eljárásokhoz kapcsolódó jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok 
ellátása,

a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok ellátása,
közreműködés az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek, az európai parlamenti képviselők választásában, illetve az országos 
népszavazás lebonyolításában,

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

felsorolásra. 
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgár-

mesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

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

végzettség; vagy középiskolai 
végzettség és kormányablak 
ügyintéző vizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőoktatásban szerzett köz-

szolgálati, jogi szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és kormányablak 
ügyintéző vizsga.

• Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémameg-

oldás, 
• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség, 

• 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.

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. november 15. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 08.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Személyzeti Osztály munkatársai részére 

a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 www.erd.hu – 2022. október 25.

Érdi Újság / Facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. október 25.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

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

Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.
Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-57/2022. 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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