
2023. január 31. 

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kétheti lapja

XXXIII. évfolyam 3. szám

FEBRUÁR 6-ÁN INDUL  
AZ INGYENES LED-IZZÓK KIOSZTÁSA

CIKKÜNK A 4. OLDALON 

A mellékutcák folyamatos aszfaltozása 
mellett óriási fegyvertény a közel 2 km-es 
Tárnoki út rendbetétele.

CIKKÜNK A 7. OLDALON 

A Kós iskola diákjai két éve dolgoznak 
az állomás festésén, a végzős hat tanulónak 
ez a szintvizsgája.
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Kutyaharapás
Sokkal több kárt okozunk nap mint nap  
a járművezetéssel, mint a kutyatartással. 

2–3. OLDAL

Közgyűlés
Egymásnak feszültek a képviselők január  
26-án, a szokásos havi rendes közgyűlésen.

Meghalt Tar Mihály, az Érdi Sparta-
cus SC elnöke

CIKKÜNK A 11. OLDALON6. OLDAL

Érden több mint 19 ezer 
modern, energiatakarékos 
égőt oszt ki a városháza.

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON 

Jobb az élet  
a Tárnoki úton

Diákok festik ki  
az érdi  
mentőállomást
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EGYMÁSNAK FESZÜLTEK A KÖZGYŰLÉS 
TAGJAI

Január 26-án tartotta szokásos 
havi rendes közgyűlését Érd 
Megyei Jogú Város képvise-
lő-testülete.

HOL SÍRJAINK DOMBORULNAK

Mielőtt a közgyűlés megszavazta a temetői 
szolgáltatások díjának emelésről szóló döntést, 
T. Mészáros Andrásék csípőből tüzeltek a szerin-
tük felkészületlen baloldali képviselőkre, akiket 
tolvajnak, hazugnak neveztek.

Csőzik László finoman figyelmeztette elődjét, 
hogy éppen az ő vezetése idején fizettek ki 8 
millió forintot a baráti cégnek, amit Tetlák Örs a 
Szövetség Érdért politikusa nyíltan csalásnak ne-
vezett. Erre T. Mészárosék részéről mély hallgatás 
volt a válasz.

Persze, azért dolgoztak is a képviselők, Somo-
gyi Tamás, az ÉKFI vezetője elmondta, 2017-ben 
változtattak utoljára a temetkezés díjain. A 
magyar állam millió forintos normatív finanszíro-
zása, és a 40 millió forintos bevétel nem fedezi az 
üzemeltetés költségeit.

A Covid időszaka alatt nem emeltek a temetke-
zési díjakon, de most mindenképp szükségessé 
vált ez a lépés – hangsúlyozta.

Simó Károly (Fidesz-KDNP) brutálisnak tartja 
a díjemelést. „Fontos lenne, hogy lássuk: miért 
emelkednek 2022-ről 2023-ra jelentős mértékben 
a temető fenntartási költségei. A Pénzügyi Bi-

zottság ezért úgy döntött: bekéri az üzemeletető 
ÉKFI pénzügyi elemzését. Ezért javasoljuk, hogy 
februárban tárgyalja csak a testület az előterjesz-
tést” – mondta.

Csőzik László polgármester rávilágított: az ed-
digi 80 millióról azért emelkedik 110 millió forintra 
a temető fenntartásának költsége, mert több új 
beruházást is megvalósítottak, illetve terveznek a 
temetőben, többek közt egy új parcella nyitását.

Somogyi Tamás hangsúlyozta: a temetőnek 
egy megyei jogú városhoz megfelelő színvonalon 
kell működnie, és bár fájó 
a díjemelés, a felmerülő 
költségek miatt szüksé-
ges:

„Figyelembe vettük 
a környező települések 
díjszabását is. Az érdi díjak 
így is messze elmaradnak 
a fővárosiaktól. Nem 
véletlen, hogy nemcsak a 

helybeliek, hanem a környező településeken élők 
is gyakran itt temetkeznek. A rezsi- és üzem-
anyag-költségek is jelentősen emelkedtek, ezért is 
indokolt a változtatás”.

Lengyel Péter, a Szövetség Érdért frakció ve-
zetője azt hangsúlyozta: a temetői díjak átlag 22 
százalékkal változnak márciustól: „Ez az emelés 

indokolt és teljesen visszafogott, annál is inkább, 
mert nem 2022, hanem 2017 a bázisév”.

T. Mészáros András (Fidesz–KDNP) vitatta a 
díjemelés megalapozottságát. Beszélt egy új te-
mető létrehozásának lehetőségeiről, illetve ennek 
szükségességéről is. Mint mondta, meg kellene 
vizsgálni a lejárt és újra nem váltott sírhelyek szá-
mát, mert tudomása szerint az elmúlt pár évben 
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1000-1200 sírhely szabadult fel. Ha ez a tendencia 
megmarad, az elkövetkezendő időben nem kell 
félnünk attól, hogy az Ercsi úti temető megtelik.

Csőzik László ezzel kapcsolatban megjegyezte: 
várhatóan nem lesz szükség az elkövetkezendő 
öt évben az új temető megnyitására.

Antunovits Antal (Fidesz-KDNP) arról beszélt, 
egyre gyakoribb, hogy a Duna-parton emlékeznek 
meg elhunyt szeretteikről az érdiek, a parton so-
kasodnak a koszorúk, mécsesek, a megemlékező 
szertartások. Antunovits Antal javasolta egy kis 
kápolna felállítását, hogy a megemlékezés méltó 
legyen, és a Duna-parton sétálókat se zavarja.

Csőzik László elmondta: megvizsgálják a jelen-
legi helyzetet és a lehetőségeket, kellő tiszteletet 
és óvatosságot tanúsítva a kegyeleti jogokkal 
kapcsolatosan.

A rendeletmódosítást végül közel másfél órás 
vita után fogadták el.

A rendeletmódosítás értelmében a temetési 
hely megváltási, újraváltási díjai, valamint a teme-
tői szolgáltatások díjai márciustól átlagosan 22 
százalékkal emelkednek, a szolgáltatások pedig 
bővülnének, a lakosság igényeihez igazodva.

Az egyes és a kettős felnőtt sírhely megváltása, 
újraváltása 25 százalékkal emelkedik, ahogy az 
egyes és kettes urnafülkéé, illetve urnaoszlopé is. 
A sírbolt újraváltási díja viszont csak tíz százalék-
kal emelkedik, és az idei évtől már új kriptát is 
vásárolhatunk az érdi köztemetőben, és beveze-
tik az ikerurna használatát is.

A temetési szolgáltatások is drágulnak, legke-
vésbé az exhumálás díja (10 százalék), legjob-
ban a szombati temetés felára, ami a duplájára 
emelkedik.

MEGBECSÜLIK AZ ÉRDI  
KÖZTISZTVISELŐKET

A képviselők megszavazták a Polgármesteri Hiva-
tal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatása-
iról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, 
illetve az önkormányzat és a hivatal alkalmazot-
tainak cafeteria-juttatásairól szóló előterjesztését.

A rendelet értelmében 2023 január-február 
hónapjaira havi bruttó 75 ezer forint / fő összegű, 
alanyi jogon járó rezsitámogatást állapítottak 
meg a hivatal köztisztviselői részére. Az éves ca-
feteria nettó összege 200 ezer forintra emelkedik 
(az eddigi 200 bruttóról).

*

A képviselők döntöttek arról, hogy az Érdi Bat-
thyány Sportiskolai Általános Iskolához tartozó 
birkózócsarnok a jövőben a „Tar Mihály Birkó-
zócsarnok” nevet viselje, az ezzel kapcsolatos 
rendezvényt február 9-én tartják majd.

*
Szavaztak a bölcsődék és óvodák nyári nyitva/

zárva tartási rendjéről:
A Pöttöm Sziget Bölcsőde július 3-tól július 28-

ig, az Apró Falva Bölcsőde július 31-től augusztus 
25-ig zárva tart.

*
A képviselők véleményezték és elfogadták tan-

kerület anyagát az általános iskolák jövő tanévre 
vonatkozó felvételi körzeteinek kialakításáról.

Simó Károly (Fidesz-KDNP) ez utóbbi napirendi 
ponttal kapcsolatban felvetette, hogy a felvételi 

körzetek kialakítása esetén a nagyobb területi 
egységeket ne vágjanak ketté – most van rá pél-
da, hogy Tisztviselőtelepen az egyik család gyer-
meke a Batthyány, a szomszédban lakó gyermek 
viszont már a Bolyai iskolához tartozik.

Csőzik László egyetértett ezzel, szerinte is ez 
valóban nagyon fontos szempont.

*
A közgyűlés döntött arról is, hogy az Érdi 

Batthyány Fülöp Díj – amit 2022-ben alapítottak és 
az idei március 15-ei ünnepségen osztanak majd ki 
először – posztumusz is adományozható. Ebben 
az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi 
hozzátartozó jogosult.

*
Egy sürgősségi indítványról is szavaztak a 

képviselők: az Érd Városi Sportegyesület számára 
a város 65 millió forint összegben támogatást 
nyújt, a sportszervezet idei működési kiadásainak 
fedezéséhez.

CSÖKKEN A 65 ÉV FELETTI  
NYUGDÍJASOK ÉPÍTMÉNYADÓJA

A tavalyi év sokkal eseménydúsabb volt az Ifjúsági 
Önkormányzat életében, mint az azt megelőző 
covidos esztendők, így szinte a teljes tízmillió 
forintos keretet ki tudták használni a diákok. 
A közgyűlés elfogadta Csák Bálint diákpolgár-
mester pénzügyi beszámolóját csakúgy, mint a 
2022-es évre vonatkozó képviselői tájékoztatókat 

(utóbbiak az ÉrdMoston, illetve az Érdi Újságban 
is megjelennek majd, ahogy a korábbi esztendők-
ben is).

*
A képviselők megszavazták a helyi adórendelet 

módosítását. Eszerint azon 65 év feletti nyugdíja-
sok, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja 
meg a 195 000 forintot, kérelemre mentesítik az 
építményadó befizetése alól. Ez jelentős változás, 
mivel mostanáig ez az összeghatár 142 ezer forint 
volt.

A kétszemélyes háztartások esetében azon 
65 év felettieknél, akiknek a havi nettó jövedel-
me nem haladja meg az egy főre jutó 185 000 
forintot, kérelemre szintén elengedik az épít-
ményadót. Itt a pozitív változás 71 ezer forint.

A rokkant vagy fogyatékos családtagjaikat 
gondozók idén januártól olyan elbírálás alá esnek, 
mint azon kétszemélyes háztartásban élő nyug-
díjasok, akiknél az egy főre jutó nettó jövedelem 
nem haladja meg a 185 000 forintot. Ezen a téren 
a legnagyobb a változás, a korábbi összeghatár 
ugyanis 85 500 forint volt.

T. Mészáros András (Fidesz-KDNP) benyújtott 
egy módosító javaslatot a helyi adórendelet mó-
dosításához. Ennek értelmében a 65 éven felüliek 
mentesülnének az építményadó megfizetése alól, 
ahogy azok is, akik rokkantsági ellátásban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesülnek. Ezt a 
javaslatot hosszas vita után elutasította a testü-
let, mivel életkorral indokolni az adómentességet 
nem jogszerű.

T. Mészáros András emlékeztette a polgár-
mestert arra, hogy választási ígéreteiben a 65 év 
felettiek adómentessége is szerepelt, és ha ezt 
most Csőzik László nem teljesíti, akkor „csalással 
nyert”. Mint T. Mészáros szavaiból kiderült, főleg 
e „csalás” leleplezéséért nyújtották be módosító 
javaslatukat, de azért a 65 év felettiek jólétét is 
fontosnak tartják.

Csőzik László elmondta: igyekeznek könnyíteni 
az idősek terhein, és a nyugdíjasok mintegy 80 
százaléka mentesülhet így az építményadó meg-
fizetése alól. Jelen helyzetében minden nyugdí-
jasnak nem tudja biztosítani az adó elengedését a 
város. Természetesen mindenki kérhet méltányos 
elbírálást, részletfizetést, ez a lehetőség nyitva 
áll azok előtt, akiknek nehézséget jelent az adó 
megfizetése.

Eközben úgy tűnt, a volt polgármester felpap-
rikázta magát, mert egyre indulatosabban üzen-
getett az utódjának. Hosszasan fejtegette, amíg ő 
volt a városvezető, milyen fejlesztések történtek 
Érden. Hangsúlyozta, ő soha nem volt korrupt.

„Amióta te vagy a polgármester, csak hazugsá-
gok folynak. Azért jársz ide, hogy megszegjétek 
a törvényt, hazudozzatok össze-vissza” – sze-
gezte Csőzik Lászlónak a szavait.  Majd váltott és 
immár Tetlák Örsöt és a Szövetség Érdért frakciót 
ostorozta. Utóbbi politikust például azzal vádolta, 
azért jár a közgyűlésbe, hogy hazudozzon, a balol-
dali zöldpolitika pedig kívül zöld, belül vörös.

„Öröm volt hallgatni. Csemegézzünk ezekkel a 
dolgokkal, vagy haladjunk?” – tette fel a monológ 
végén a kérdést Érd polgármestere, és lazán át-
evezett a következő napirendi pontra. Leginkább 
épp ez fájhatott T. Mészáros Andrásnak, mert 
úgy tűnt, hogy a teremben senki nem vette őt 
komolyan.

Á. K.



4 A Z  A S Z F A L T  I L L A T A

Hardi Levente diákpolgármester vezetésével 
még tavaly decemberben állt fel az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat új testülete, ami a múlt héten 
formálisan is megkezdte a munkát.

A helyi fiatalságot képviselő szervezet tagjai 
január 19-én délután a Polgármesteri Hivatalban 
találkoztak Csőzik László polgármesterrel és 
Tetlák Örs alpolgármesterrel, hogy közelebbről 
is megismerkedjenek az ifjúsági önkormányzat 
jelentette feladatokkal, illetve hogy közösen 
találják ki az egy évre megválasztott testület 
programját.

Érd polgármester elmondta, ez a mostani 
amolyan ismerkedős találkozó volt, ahol a 
városvezető nagyvonalakban bemutatta Érdet 
a fiataloknak, beszélt nekik az önkormányzati 
munkáról, a döntéshozatal működéséről, de ter-
mészetesen a diákok elképzelésit is meghallgat-
ta. Hiszen, ha kapnak is javaslatokat, elsősorban 
ők dönthetik el, mire fektetik a hangsúlyt.

Csőzik László úgy érzi, nagyon felemelő és 

motiváló a fiatalokkal beszélni, 
sok új inspiráció éri az embert, és 
boldog lenne, ha ezek a tizenéves 
fiatalok is hozzájárulnának ahhoz, 
hogy egy normálisabb országban, 
városban éljünk.

Tetlák Örs alpolgármester hozzátette, 
a találkozón szóba került az ifjúsági ön-
kormányzat munkarendje, költségvetése, ami 
ezúttal is tízmillió forint. Ebből lehet programokat 
szervezni vagy épp eszközbeszerzéseket végre-
hajtani, amiben természetesen az önkormányzat 
apparátusa is segíti majd a diákokat.

Hardi Levente diákpolgármester elmondta, 
még a munka elején járnak, ezért kevés a konk-
rétum, mit is szeretnének csinálni, de az biztos, 
hogy az eddig is népszerű jégdiszkó megszerve-
zését a jelenlegi testület is támogatja.

Kovács Norman, az IFÖ egyik alpolgármestere 
ezt kiegészítette annyival, hogy az érdi iskolák 
közötti sportversenyekre is lehet számítani. Míg 

Becskereki Alex, az IFÖ másik alpolgármestere 
szerint a legfontosabb, hogy osszák meg az 
ötleteiket egymással.

Csőzik László egyébként úgy véli, mind a nagy, 
mind az ifjúsági önkormányzat számára közös 
célnak mondható, hogy Érd ne Csipkerózsika 
álmát alvó város, hanem pezsgő, dinamikus, 
lüktető, sok-sok programot szervező település 
legyen.

erdmost.hu

„Imádom a reggeli forró aszfalt szagát! Ma az 
utolsó métereket, a hátralevő utolsó szakaszt 
burkoltuk a Tárnoki úton. Az Imre utcától a Rimi-
nyáki útig tartó rész burkolásával be is fejeződött 
az aszfaltozás, január végéig pedig végzünk az 
utómunkálatokkal. Apró igazítások, a felfestés 
van még hátra” – írta január 26-án egy lelkes 
posztban Csőzik László.

A mellékutcák folyamatos aszfaltozása mellett 
óriási fegyvertény a közel 2 km-es Tárnoki út 
rendbetétele. 

A Tárnoki a város ütőereit – a Szent Istvánt, 

a Lőcseit, a Bajcsy-Zsilinszky, a Riminyákit, az 
Ürmöst – kapcsolja össze, de évtizedek óta 
olyan ramaty állapotban volt, hogy kis túlzással 
tengeribetegséget kapott, akit végigment rajta 
autóval. Ezt jómagam is igazolhatom. Mivel én 
főleg biciklivel közlekedek, vagyis az út szélén kell 
haladnom, a kátyúk, üregek, hepehupák miatt 
egyenesen életveszélyes volt ezen az útszakaszon 
tekerni. Az út minőségének javulásával nemcsak 
az autósok közlekedhetnek kényelmesebben és 
biztonságosabban, de remélhetőleg a biciklisek is 
bátrabban taposhatnak itt a pedálba. 

Rengetegn közlekednek errefelé, hiszen a 
közelben található a Kőrösi Csoma iskola, a Pöt-
töm Sziget Bölcsőde, közvetlenül az út mellett a 
Napsugár ovi. 

„Apropó óvoda: már épül a szülők által jó rég-
óta kért zebrához vezető járda, a rámpa. Rövide-
sen magát a zebrát is felfestjük, de a közvilágítást 
is bővítjük a Napsugár előtt. 

Tudom, az építkezés sok fennakadást okozott a 
közlekedésben, köszönöm a türelmüket, a megér-
tésüket!” – írta a polgármester a posztjában.

K. J.

JOBB AZ ÉLET A TÁRNOKI ÚTON
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ÉBRESSZÜK FEL  
CSIPKERÓZSIKÁT!

Befejeződött az aszfaltozás

Megtartotta alakuló ülését az Érdi Ifjúsági Önkormány-
zat: 10 millió forint elköltéséről dönthet a következő 
egy évben.
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Sokan kérdezték, miért kell ennyit várni a 
LED-osztásra. A Városháza munkatársai ezúton is 
köszönik az érdeklődők türelmét. Mint elmondták, 
időigényes volt a speciális égők beszerzése. Mivel 
az izzókat biztosító cég számos más önkormány-
zatnak is szállít, ráadásul összességében milliós 
darabszámról van szó, egyszerűen meg kellett 
várni, hogy Érd sorra kerüljön.

„Érden több mint 19 ezer modern, energiataka-
rékos égőt oszt ki a városháza azok számára, akik 
tavaly év végén az október 15-e és december 9-e 
közötti, közel két hónapon át tartó regisztrációs 
időszakban jelentkeztek a programba” – tudatta 
László Ferenc, a Városháza szóvivője.

A városháza munkatársai február 6-án két 
helyszínen várják majd az érdi polgárokat: Érd 

központjában, a Polgárok Házában (Alsó utca 3.) és 
a Parkvárosi Közösségi Házban (Gépész utca 14.). 
Mindkét helyszínen hivatali időben vehetik majd át 
az összekészített, esetenként tucatnyi égőt tartal-
mazó csomagokat azok, akik regisztráltak.

A következő napokban az ÉKFI teherautójával 
Szentendréről Érdre szállítjuk a LED-eket, összeál-
lítjuk a névre szóló csomagokat – azaz kiporciózzuk 
a 19 ezer darabot –, végül kezdődhet az osztás.

„Várjuk tehát önöket február 6-tól! Az ingázók, 
a munkaidőben nem Érden tartózkodó polgárok 
számára természetesen hétvégi időpontokat is 
biztosítunk majd, a részletekkel, pontos nyitvatar-
tással rövidesen jelentkezünk” – tette hozzá László 
Ferenc.

erdmost.hu

Eliszaposodnak a szivattyúk 
a Diósdi úti aluljáróban, ezért 
áll folyton a víz az alagútban.

A január 18-án hajnalban hullott csapadék-
kal nem tudott megbirkózni a Diósdi úti 
aluljáró szivattyúrendszere: olyan magasan 
állt a víz, hogy az alagutat le kellett zárni a 
forgalom elől. Csőzik László polgármester 
a tűzoltók segítségét kérte, és közreműkö-
désükkel sikerült kiszivattyúzni a mintegy 
fél méter magasra duzzadt tavacskát. A 
polgármester még aznap felvette a kap-
csolatot a MÁV illetékeseivel, hogy hosszú 
távú, megnyugtató megoldást találjanak 
erre a nem újkeletű problémára.

Mint közösségi oldalán írja, a megbeszé-
lés során kiderült, hogy

„…az aluljáróból az esővíz kipumpálásá-
ért felelős két szivattyú eliszaposodott.

Kértem, hogy takarítsák ki. Ha kell, cse-
réljék le a szivattyúkat nagyobb kapacitá-
sú gépekre. De a legfontosabb: építsenek 

ki minél hamarabb egy jelzőrendszert, ami 
értesít minket, a városházát is, ha baj van, 
hogy időben tudjunk lépni, segíteni.”

Egyelőre annyit tudott tenni a város, 
hogy az ÉKFI kivonult újból kitakarítani az 
árkokat, hogy a kiszivattyúzott víz eljusson 
a Tepecs patakba.

Ami pedig a hosszú távú megoldást illeti, 
a polgármester tárgyalásokat kezdeménye-
zett a MÁV-val, hogy a város átvehesse a 
szivattyúk üzemeltetését.

A Diósdi úti aluljáró (illetve a vasúti felül-

járó) még 2006-2008 között épült, uniós 
forrásból. A mostanihoz hasonló özönvíz-
szerű esőzések idején hirtelen rengeteg víz 
ömlik be, magával sodorva a hulladékot, 
illetve a sarat. Emiatt a szivattyúrendszer 
eliszaposodik, leáll, a víz meg ömlik befelé, 
nemcsak az útról, hanem vízfüggönyként 
fentről, a vágányokról is. A polgármester 
hangsúlyozta: „Erre a súlyos problémá-
ra megoldást fogunk találni, a MÁV-val 
együttműködve”.

erdmost.hu

FEBRUÁR 6-ÁN INDUL AZ INGYENES LED-IZZÓK 
KIOSZTÁSA

Két helyszínen is várják majd az érdieket, hogy elkerüljék 
a hosszas sorban állást

Keresik a megoldást az érdi aluljáró problémájáraKeresik a megoldást az érdi aluljáró problémájára



Az ebet ősszel fogadta örökbe a 
Bagoly utcában lakó idős házas-
pár. Kezdetben láncon tartották, 
később már szabadon kószálha-
tott a kutya, és a kerítésen kijutva 
az utcán embernek-autónak 
nekitámadt.

A Bagoly utca lakói több alka-
lommal is feljelentést tettek az 
ügyben. A hivatal munkatársai a 
hatósági ellenőrzés során megál-
lapították, hogy nem megfelelő a 
kerítés állapota, a gazdit határo-
zatban kötelezték, akadályozza 
meg a házőrző szökését.

Ez nem történt meg, január 16-án 
kapták az újabb bejelentést, hogy a 
kutya ismét megharapott valakit.

Az Érdi Polgármesteri Hivatal az 
Érdi Járási Hivatallal közösen gyor-
san megszervezte a kutya elszál-
lítását, ám mindeközben gazdája 
lemondott a jószágról, és elhe-
lyezte a Gyömrői Kutyamentsvár 

Állatmenhelyen, ahol két hétig 
megfigyelik. A menhely vezetője 
szerint „kiemelten kedves kutyáról 
van szó, az elmúlt napokban csak 
pozitív tapasztalataink vannak 
róla. Bár tudom, hogy embereket 
harapott meg, de ahogy most vi-
selkedik, ezt nehéz elképzelni róla. 
Járok hozzá, etetem minden nap. 
Kedvesen bújik az emberhez, még 
csak nem is morgott rám.”

Az eset kapcsán kommentelők, 
kollégák, ismerősök között is 
akadt olyan, aki a kutya azonnali 
likvidálása mellett kardoskodott. 
Amikor ezzel szemben a gazda 
felelősségét hangsúlyoztam, volt, 
aki azzal esett nekem, hogyha 
az én gyerekemet harapta volna 
meg, bezzeg nem lennék ennyire 
empatikus a kutyával. 

Az esetről megkérdeztem Ko-
rom Gábort, a megkerülhetetlen 
hazai kutyás szaktekintélyt, a Tü-
kör Módszer alapítóját, akinek is-
koláiban azt tanítják meg, hogyan 
válhatunk tudatos, felelős gazdivá. 
Összefoglalom a lényeget. 

Gábor szerint is teljesen érthető 
a felháborodás, amikor egy sére-
lemért azonnal elégtételt akarunk 
venni, ugyanakkor hangsúlyozza, 
minden esemény sokkal össze-
tettebb, mint amilyennek első 
látásra tűnik. Mondhatjuk, hogy 

szankcionáljunk kutyákat, és 
csak kedves-bájos fajtákat 

tenyésszünk, fontos 
azonban tudni: nincs 
olyan, hogy kedves-bá-

jos kutya. 
A golden retriever 

kétség nélkül a cukiság-
lista dobogósa, Gábor 
a praxisában mégis 

többször találkozott 
olyan egyeddel, 
amely harapott, volt, 
amelyik egyenesen 
a gazdáját támadta 

meg. Olyan fajtáról 
beszélünk, amit nem jelle-

mez a támadó viselkedés. 
Vagyis kizárólag a gazda inkom-

petenciájáról lehet szó. Egy 
kutyát hibáztatni olyan, 
mintha az autónkat 
okolnánk, amikor nem 
rendeltetésszerűen 
működik. Gábor 
meggyőződése sze-
rint a kutyát nem sza-
bad hibáztatni. Azt 
is megmondja, miért 
nem. Mert a kutya 
nem szuverén lény. 
A kutya (canis lupus 
familiaris) evolúciójának hajnalán 
azt a „döntést” hozta, hogy saját 
fajfenntartását az emberre ruház-
za. Ez számos áldozattal járt a faj 
részéről. Ma nem rohangálhat sza-
badon, nem kergethet macskát, 
nem támadhat meg vélelmezhető-
en veszélyeztető lényeket, vagyis 
nem mindig élheti az ösztönéletét. 
Viszont az emberrel alkotott szim-
biózisnak köszönhetően rendkívül 
sikeres, Afrikától az Északi sarkig 
mindenhol jelen van. Ezt egyetlen 
más emlős faj sem tudja produ-
kálni. Van tehát a kutyának egy 
rendkívüli alkalmazkodó képessé-
ge, de mindig az embertől függ. Ez 
arra a kutyára is igaz, amelyiknek 
nincs gazdája, amelyik az emberi 
társadalom perifériáján él. Ez 
a fajta becsatornázás minden 
emberre felelősséget ró. Arra is, 
aki nem tart kutyát. Tehát nincs 
olyan, hogy kutyás és nem kutyás. 
Miért? Mert az őseink hozták ezt 
a döntést, ők vették magukra ezt 
a felelősséget, nekünk pedig az 
a dolgunk, hogy megtanuljunk 
a kutyáról kellőképpen gondos-
kodni. Egyébként rendkívül jól 
állunk ebben, magyarázza Gábor. 
Hihetetlen számban tartanak 
Magyarországon kutyát, ehhez ké-
pest elenyésző számú kutyatáma-
dással találkozunk. (Persze ez nem 
vigasztalja azt, aki kutyatámadás 
áldozata volt.) Sokkal több kárt 
okozunk nap mint nap a jármű-
vezetéssel, mint a kutyatartással. 
Ez természetesen nem mentesíti 
azokat a felelőtlen kutyatartókat, 

akik méltatlan módon tartják 
az állatokat, de mint társadalmi 
tendencia, egyértelműen ki lehet 
jelenteni, amellett, hogy sajnálatos 
módon olykor fajokat pusztítunk 
ki, az emberiség legnagyobb siker-
története, hogy egy állattal ilyen 
harmóniában tud élni.

Gábor ugyanakkor azt is hang-
súlyozza, hogy egy staffordshire 
terrier (és fajtatársai) tartása 
kiemelt felelősséggel jár. Nagyon 
jó családi kutyák, mert alacsony 
a védőösztönös megnyilvánulá-
suk, de a nem megfelelő tartási 
körülmények, lásd a jelen esetet, 
komoly problémákat generálhat-
nak. Ezért annak, aki ilyen kutya 
tartására szánja el magát (vagy 
már meg is történt) Gábor azt 
javasolja, keresse fel a legköze-
lebbi szakszerű kutyaiskolát,  és 
legalább szaktanácsot kérjen egy 
számára hitelesnek tűnő oktatótól 
(milyenek a kutya tulajdonságai, 
ő mennyire tudja ezeket kont-
rollálni, hol fordulhat elő esetleg 
veszélyeztetés?). 

És ha az oktató azt mondja 
neki, hogy nem elégséges, nem 
megbízható ebben a viszonyban 
az ő tekintélye, irányítási képes-
sége, akkor szakszerű oktatási 
programmal elejét lehet venni 
későbbi gondoknak. A prioritási 
sorrendben természetesen a 
legelső lépés, hogy azt a bizonyos 
kerítést rendbe kell rakni, és amíg 
nincs tökéletesen biztonságos 
kerítés, addig egy ilyen kutya nem 
maradhat felügyelet nélkül.

Kling József
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A KUTYATARTÁS  
MINDANNYIUNK  
FELELŐSSÉGE

Több embert meg-
harapott, autókat is 
megrongált a kö-
zelmúltban Érden 
egy fiatal amerikai 
staffordshire terrier 
keverék. Az esetről 
megkérdeztem Ko-
rom Gábort, a meg-
kerülhetetlen hazai 
kutyás szaktekintélyt, 
a Tükör Módszer ala-
pítóját.



Az SZMTOI  segít a szervezésben és abban, hogy legyen olyan cég, amely 
az alapanyagot biztosítja.

Az elmúlt években megújult a mentőállomás kerítése, az épület nap-
pali szobája, a folyosó egy része, valamint a konyha és a garázs is. Most 
a folyosó újabb szakaszát, a telefonos helyiséget és az állomásvezetői 
irodát festik ki a Kós iskola diákjai.

„Ütemterv szerint, szakaszosan haladunk, hiszen a teljes épület egy-
szerre történő felújítása hátráltatná a munkánkat. A mentőállomás fel 
nem újított részei közepes állapotban vannak. Saját erőnkből is szépí-
tettük az épületet, de természetesen nem tudjuk azt a minőséget hozni, 
mint a festők, illetve a tanulók. Szeretnénk a folyosó további részét, 
valamint a vizesblokkot is felújítani. Azon vagyunk, hogy ebbe is be 
tudjuk vonni a Kós iskola diákjait. Most kaptunk az Országos Mentőszol-
gálattól 53 új szekrényt, ez szintén hozzájárul a megújuláshoz” – mondta 
lapunknak Oláh Gábor mentőállomás-vezető.

A Kós iskola diákjai két éve dolgoz-
nak az állomás festésén, a végzős hat 
tanulónak ez a szintvizsgája.

„Az érdi mentőállomáson minden 
munkafázist ők csinálnak, az irányí-
tásom alatt. Meg lehet nézni, mit 
végeztek: ez egy eladható mun-
ka” – mondta büszkén Kiss Ferenc 
szobafestő-mázoló, a diákok mester, 
aki diákjaival több érdi projektben is 
részt vett már.

Tantermeket festettek például a 
VMG-ben, a volt ófalusi iskola torna-
csarnokát és a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat helyiségét is ők renoválták. 
Ezekhez a munkákhoz elengedhetetlen az alapanyag, amit jelen 

esetben a METON Építőanyag Gyártó Kft. biztosított. Panayiotis Ellinas 
tulajdonos-ügyvezető elmondta, körülbelül 120 liter festék és 40 liter 
alapozó kell az érdi mentőállomáson végzett munkához, amit térítés-
mentesen ajánlott fel a cég.

„Mi abban hiszünk, hogy a magyar gyártóknak segíteniük kell a közin-
tézményeket, hiszen nehéz forrást találniuk. Ezekkel a programokkal az 
iskolákat, diákokat is támogatjuk” – hangsúlyozta az ügyvezető.

A METON és a Kós együttműködése nemcsak erre a projektre terjed 
ki: a cég oktatást is tart majd a diákoknak, akik megismerkedhetnek a 
festékek, glettanyagok gyártási technológiájával, és a termékek helyes 
alkalmazási módjával. Cél, hogy minél több jó szakember kerüljön ki az 
iskolákból.

Á. K.
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ég decemberben kereste meg 
az érdi városházát a Bait Maker 
kft., hogy szeretne felajánlani 90 

doboz, egyenként 5 kilós kiszerelésű barack-
lekvárt. A városvezetés azt javasolta a cégnek,  
adományával segítsen az érdi rászorulókon. 
Ezt követően az önkormányzat Szociális Gon-
dozó Központjának munkatársai segítettek a 
szétosztásban.

„Minden egyes doboz lekvár a lehető 
legjobb helyre került. Rászoruló családok, gye-
rekek, idősek, hajléktalanok osztozhattak a 
nagylelkű felajánlásban“ – tudtuk meg László 
Ferenctől, a Polgármesteri Hivatal kommuni-
kációs vezetőjétől. Hozzátette, az energiavál-
ság első évében, 2022 karácsonyán egyáltalán 
nem kellett közpénzt költeni a díszkivilágítás-
ra. Ugyanis annak költségeit a polgármester 
megkeresésére a város egyik legjelentősebb 
adófizetője, a német tulajdonú high-tech 

cég, a Prettl Electronics Hungary kft. állta. A 
körforgalomban álló fenyőt is ingyen kapta a 
város: állampolgári felajánlásból érkezett. Mi 

több, a fa felállítására is egy érdi cég, a Borsos 
Daru vállalkozott.

Érden a jótékonykodás a karácsonnyal nem 
ért véget. Városunk Szociális Gondozó Köz-
pontja januárban közvetlenül is kivette részét 
a jótékonykodásból: süteményeket készített, 
palacsintát sütött és osztott szét a rászorulók 
között.

László Ferenc elmondta: „Szerencsére 
Érden nincs hiány olyan vállalkozásokból, 
amelyek tenni akarnak a közösségért. Jóleső 
érzés, hogy évszaktól függetlenül ennyi jóér-
zésű ember, cégvezető kereste meg felaján-
lásával az önkormányzatunkat. Így kaphattak 
például a helyi óvodások az érdi családi tulaj-
donban lévő mérnökiroda, a Sentimento kft. 
jóvoltából több mint 1200 fejlesztőfüzetet. 
Kimondhatjuk: emberségből jelesre vizsgáztak 
az érdiek”.

erdmost.hu

Több éve újulnak meg az érdi mentőállomás helyi-
ségei a Szobafestő, Mázoló, Tapétázó Országos 
Ipartestület és az Érdi SZC Kós Károly Technikum 
együttműködése keretében.

 mentőállomást

Emberségből jelesre vizsgáztak az érdiek

Diákok festik ki az érdi

BÜSZKE LEHET MAGÁRA EZ A VÁROS, AHOL ENNYI JÓÉRZÉSŰ EMBER ÉL

M
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TÉLI TÁRLAT
Ha nem is mindig a Városi Galériában, de 
hasonló formában 1993 óta szervezik meg 
Érden a Téli Tárlatot, ami a helyi és környékbeli 
településeken élő képzőművészeknek nyújt be-
mutatkozási lehetőséget, mesélte a megnyitón 
Kéri Mihály, a galéria vezetője. 

Azt is megtudtuk tőle, hogy Szentendre után 
Pest megyében, a dél-budai környéken él a 
legtöbb képzőművész: „Erre büszkék lehetünk, 

ez az érintett önkormányzatok és 
települések szellemi tőkéje.“

Mivel az itt megjelenő alko-
tókat elsősorban a térség, nem 
pedig a hasonló alkotói hozzáállás 
kapcsolja össze, ezért évről évre 
igen színes kiállításokat láthat a 
közönség.

A Téli tárlat február 18-ig tekint-
hető meg vasárnap és hétfő kivétel 
10-18 óráig.

Három gimnazista lány csöp-
pent az ifjú forradalmárok 
közé.

Pilvax Károly kávémérő mester „minden 
kéjelemmel ellátott” kávéháza 1843-tól az 
ifjúság gyülekezőhelye volt. Petőfi, Jókai és 
Tompa mellett több író és jogász megfordult a 
pénztárhoz közel álló, nemzetiszín posztóval 
borított „közvélemény asztalánál”. Ide, az ifjú 
forradalmárok közé csöppent be 1848- márci-
us 15-én, 175 évnyi távolságból három VMG-s 
gimnazista lány. Hogy sikerült-e szót érteniük 
Petőfivel és Jókaival a ma diákjainak? Ungváry 
Zsolt darabja szerint igen, mert ha máshogy és 
máskor is élünk, az emberi értékek, törekvé-
sek, vágyak nem változnak akkor sem, ha ma 
már mindenütt van fürdőszoba, mobiltelefon, 
és kolera helyett a Coviddal kell megküzde-
nünk. 

„Régi mániám összevonni két kort, megmu-
tatni, hogy a történelmi szereplők nem tőlünk 
teljesen idegen emberek, szövegeikkel, arc-
képükkel jelen vannak a mindennapjainkban 
is. Petőfi egyébként nem mozogna idegenül a 

mai közegben sem” − hangsúlyozta lapunknak 
Ungváry Zsolt író, történelemtanár, több egy-
felvonásos darab szerzője a bemutató után. 
A diákok a városi könyvtárban, a Petőfi-évhez 
kapcsolódó programsorozat keretében adták 
elő a Petőfi a Pilvaxban című darabot Benczé-
né Dizseri Márta rendezésében, nagy sikerrel.  

„Egy mai fiatal körülményei Petőfi korához 
képest összehasonlíthatatlanul jobbak, de 
ugyanazok a problémáink vannak, és szeret-
nénk az egyszem életünket minél boldogab-
ban megélni” − tette hozzá a tanár úr. 

„Ők is küzdettek, mi is. Ők a Habsburgok, 
mi a szén-dioxid ellen. Csak ők tudtak lázadni, 

mi meg nem. Nagyobb hangja volt, amikor 
ők lázadtak, mint amikor mi” − mondta az 
előadást követően a darab egyik szereplője, 
Panka. „A tanársztrájkok egyébként nagyon 
szépen mutatják, mennyi fiatal ki tud vonulni, 
ha a tanáraikról van szó. Viszont ez most nem 
jár halálos áldozattal, mint 1848-ban” − tette 
hozzá.

A fiatalok szerint ma is vannak olyan 
eszmék, amelyekért megéri utcára menni, 
kérdés, hogy szoktak-e.  

„Annyira nem tudok azonosulni Petőfivel, 
mert nem vagyok lázadó alkat, inkább szóban 
támogatom azokat az ügyeket, amikkel 
egyetértek, de nagyon becsülöm, hogy így 
ki mert állni az igazáért” − vélekedett Bori. 
Panka viszont szokott tüntetésekre járni: ha 
valamilyen célkitűzéssel nagyon tud azono-
sulni, szeretne ott lenni, látni, hogy küzdenek 
érte az emberek.

És mit kérdezne egy mai fiatal, ha valóban 
találkozhatna Petőfivel? 

Juli: „Verseket írok, szoktam olvasni tőle is. 
Így azt kérdezném, korrepetálna-e versírás-
ból”.

Á. K.

BEMUTATJÁK A DUNA-PARTON TALÁLT 
KINCSEKET
A Földrajzi Múzeumban tekinthetjük meg egy időszakos kiállítás 
keretében.

2018 októberében, mikor nagyon alacsony volt a Duna vízállása, egy érdi férfi fura rézkolompot talált 
a parton. Szólt a Ferenczy Múzeumi Centrum önkéntes, érdi fémkeresőjének, Tauser Péternek, aki a 
helyszínen több tucat ezüstérmére bukkant, és riasztotta a múzeum régészeit. Kiderült, hogy rend-
kívül gazdag kincsleletre bukkantak: ezüstérméket, aranypénzeket, vastárgyakat tártak fel. A kincset 
akkor Szentendrén mutatták be. Most végre Érden is látható lesz egy kiállítás keretében, a Magyar 
Földrajzi Múzeumban.

Fekete-Mácsai Anetta igazgatóhelyettes elmondta, a kiállítás ősszel nyílik a múzeum tetőterében, 
a Szabadulás nélkül című kiállítás helyén (ami március végéig még látogatható).

MIRŐL BESZÉLGETNE PETŐFI ÉS EGY MAI DIÁK? 



Az idős asszony az esővel együtt érkezik ked-
den kora délután a Bajcsy Közösségi Színtérbe, 
jómagam épp a friss Érdi Újságot szállítom ki, 
mert olyan kapós, hogy amennyit a hivatalos 
terjesztő visz, az pillanatok alatt elfogy. Az 
asszony, nevezzük Erzsikének, hozzám 
fordulva kérdezi:

− Jó helyen járok, itt lesz az inkompe-
tencia előadás?

− Az inkontinenciára tetszik gondolni?
− Arra, arra!
− Az nem ma lesz, hanem holnap, de 

ugyanebben az időpontban. 
− Na akkor potyára jöttem.
− Vigyen Érdi Újságot, akkor már nem 

jött hiába.
− Van otthon, tegnap dobták be a 

postaládába.
− De jó hallani, hogy akadnak terü-

letek, ahol működik a terjesztés. 
− Reklamáltunk, és azóta hozzák 

rendesen. De tudja, mit, mégis viszek, 
mert jó vele begyújtani, olyan jól ég.

− Fáj ezt hallanom. Megbocsásson, 
de azt tudja, hogy ez környezetszennye-
zés? Több benne a nyomdafesték, mint 
a papír. Ha már nem archíválja, inkább 
pucoljon rá zöldséget.

(Cseppet sem bűnbánóan rám 
emeli tekintetét és hallgat.)

− Az újság tartalmával elégedett? – próbálom 
újrakötözni a beszélgetés elszakadt fonalát.

− Mit érdekli az magát? Van köze az újsághoz?
− Van bizony, én vagyok a felelős szerkesztő, 

az utca hírmondója. Úgyis mondhatnám, hogy 
én irányítom a közvéleményt!

− Hát akkor megmondom a szemibe, nem 
vagyok elégedett.

− Mi hiányzik az újságból maga szerint?
− A kultúra, főleg. Hogy mikor viszik el a 

zöldhulladékot, hogy mi történik a 
városban, hogy mit csinál a Csőzik, 

hogy mikor aszfaltozzák le végre 
az utcánkat. Meg a programok! 
Ja, és a keresztrejtvény, na az is 
hiányzik.

− Ahogy látom, mielőtt begyújt 
vele, el is olvassa az újságot, 

mert olyan szépen felsorolta 
a tartalmát. Olyat tessék 
mondani, ami tényleg nincs 
benne.

− Na, hát vers, az tényleg 
nincs benne – rukkol elő az 
aduásszal.

− Most megfogott. Noha 
irodalomról, képzőművészet-

ről rendszeresen beszámo-
lunk, vers talán még nem 
jelent meg az elmúlt három 

évben.
− Ugye, hogy igazam van?

− A kedves vendégnek min-
dig igaza van…

Itt az alkalom tehát, 
hogy a neve elhallgatását 

kérő Erzsikének ezúton nyújtsak át egy csokor 
friss-illatos limericket, amit egyik kedves olva-
sónk, a neve elhallgatását nem kérő Rímréti 
Imre épp a minap küldött szerkesztőségünkbe. 
Micsoda koincidencia, kérem!

Az élet írta, nem én (Kling J.)

Ebben a könyvtárban nincs kölcsönzési díj,  
a könyveket örökbe is el lehet vinni, és bárki 
hozhat is.

Az önkormányzat, a Könyvkerék Könyvmentő Egyesület és a Szociá-
lis Gondozó Központ együttműködésének köszönhetően rendhagyó 
könyvtár nyílt november végén a városi idősotthonban. A kezdemé-
nyezés célja az volt, hogy az idősotthonban, illetve a családotthonban 
élők kedvükre a szobáikba vihessék a könyveket akár örökre, és legyen 
egy hely, ahol le is adhatják a számukra már felesleges példányokat. Így 
a megunt, kidobásra szánt kötetek új életre kelnek, tovább forognak, 
nem kerülnek sem a kályhába, sem a szemétre. Az akciónak olyan sikere 
lett, hogy mostantól nemcsak a Topoly utcai idősotthonban, illetve a 
Családok Átmeneti Otthonában élők, hanem az idősotthon látogatási 
ideje alatt (8:30-11:30 és 15:30-17:15) bárki betérhet és könyvet hozhat-vi-
het. (Bejárat a Tállya utca felőli kapun.) Így lesz folyamatosan változó és 
gyarapodó a könyvgyűjtemény.

Nincs kölcsönzési díj, sem katalógus. Vannak viszont kényelmes 

asztalok, székek és fotelek, 
aki helyben szeretne olvasni, 
megteheti.  

A könyvek téma szerint 
rendezve sorakoznak a polco-
kon (versek, magyar irodalom, 
világirodalom, krimi, szórakoz-
tató olvasmányok, tudomány, 
mese stb. témakörökben). 

„Az idősek számára sikerült lét-
rehoznunk olyan közösségi teret, ahol 
szívesen játszanak, beszélgetnek, üldög-
élnek. És most nyitunk a városban élők felé, hogy még inkább 
élettel teljen meg az olvasószobánk” – mondta lapunknak Gecse-Simon 
Orsolya, a Szociális Gondozó Központ szakmai vezetője. 

Aki könyvet hozna, nincs más teendője, mint letenni adományait az 
asztalra (de a polcokra is felhelyezheti, figyelembe véve a tematikát). Aki 
vinne, szabadon válogathat a polcokról.

Ádám Katalin

9R Í M R É T E N  2 0 2 3 .  j a n u á r  3 1 .  |

EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS ÉRDEN

RÍMRÉTI IMRE LIMERICKJEI

SZIRMABESENYŐ 

Poeta potus - sírvers 

Itthagyta szép Szirmabesenyőt.
Művész volt. Most sírva lesem őt.
„Gyümölcsre költött”.
S mert bőven töltött,
szívében száz „szilva-mese” nőtt.

BORSZÖRCSÖK 

A genetikus - sírvers 

Tudósát siratja Borszörcsök.
Könny hullik érette, orr szörcsög.
Gyászolja ebdarázs,
lópinty és - beszarás:
egy sincs, ha Ő nincs! - : a borzhörcsög!

MÓRAHALOM 

A főszereplő 

Szólt egy úr künn, Mórahalmon:
„Hallom, hogy hét óra..., hallom!
Megyek..., a szerep vár...
Csak lelkem szelektál,
hisz meg kell végszóra halnom!”

ÉRD

A domina

Szólt egy úr - lakhelye Érd -:
„Ebből egy nő mit nem ért?”
Mire a fruska:
„Ne legyél lusta!
Úgy... Szépen, térdelve kérd!”

Erzsikének, szeretettel



Hogy fogadtad a megkeresést az Érd részéről?
Megtisztelő érzés, hogy pályafutásom során 

először irányíthatok felnőtt csapatot. Nagy 
kihívás, új helyzet, új feladat, ráadásul mind-
ez szezon közben jött. Amikor megkerestek, 
gondolkodtam rajta, de nem sokáig, egy este 
alatt sikerült döntenem, hogy elfogadom a 
lehetőséget. Szakmailag mindenképpen előre-
lépés. Szeretném megmutatni, hogy az az edzői 
tapasztalat, amit az utánpótlásban szereztem, 
itt is működik és eredményre vezethet.
Mostani megbízatásodig csak utánpótlásban 
dolgoztál. Szerinted azért téged kértek fel, 
hogy hosszú távon, sikeresen együtt tudj 
dolgozni a saját nevelésű kézilabdázókkal, és 
őket minél eredményesebben be tudd építeni a 
felnőtt keretbe?

Gondolom, hogy ez benne van a vezetők 
elképzeléseiben. Ugyanakkor én most egy 
rövidebb időszakra szerződtem ide, a kialakult 
helyzet miatt. De talán figyelembe vették azt is, 
hogy a mostani NB I-es keretben sok fiatal játé-
kos van. Nyilván az én előéletem, az utánpótlás-
ban szerzett tapasztalatom megkönnyíti a velük 
végzett munkát, de azért azt hozzá kell tenni, 
hogy a felnőttekkel dolgozni mégis teljesen 
más, mint a fiatalokkal.

Úgy tudom, a kapus Hadfi Gréta játszott 
korábban a kezeid alatt. Mennyire ismered az 
Érd játékoskeretét?

A csapatban ketten vannak, akik a Fradi után-
pótlásában nevelkedtek. Ábrahám Noémi akkor 
volt ifi, amikor én odakerültem a klubhoz, Gréti 
pedig tagja volt az ifjúsági magyar bajnokságot 

nyert csapatomnak. A fiatalok közül olyanok is 
vannak, akikkel ellenfélként találkoztam már, te-
hát nem voltak teljesen ismeretlenek számomra. 
Az első találkozás mindenki számára felfokozott 
lelkiállapotban történt. Ők várták, hogy ki lesz az 
új vezetőedző, én meg izgatottan mentem be az 
öltözőbe hozzájuk.

Hiába nem volt sok időd felkészíteni a 
csapatot a debütáló tétmérkőzésed előtt, 
mégis sikerült nyerni és nagyon fontos két 
bajnoki pontot szerezni. Mindezt úgy, hogy az 
első félidő végén még három góllal vezetett a 
házigazda Békéscsaba. Mi történt az öltözőben, 
mivel tudtál hatni a lányokra? 

A mérkőzés előtt többen megkérdezték, mit 
várok, de az volt a válaszom, hogy nem tudom 
megmondani. Annyira rövid idő volt a felkészü-
lésre, hogy inkább csak azt éreztem, kíváncsi 
vagyok, mi fog ebből kisülni és mi az, amit a 
csapat vissza tud adni abból a kevésből, amit 
mondtam, mutattam nekik előtte. Viszont a 
vereségre egyáltalán nem gondoltam, csakis az 
volt a fejemben, hogy ezt meg lehet nyerni, amit 
a magam módján kommunikáltam is feléjük. A 
szünetben átbeszéltük, mik azok, amiket ki kell 
javítani, máshogy kell csinálni. Én nem varázsol-
tam semmit, csak igyekeztem segíteni nekik. 
Aztán kimentünk, és szerintem mindenki fóku-
szált a feladatára. A mindenáron győzni akarás 
az utolsó percig ott volt a lányokban. Nekik sem 
jó, hogy dolgoznak keményen, de újra és újra 
kikapnak. 

Az NB I következő három fordulójában elő-
ször a Siófokkal idegenben, majd a Váccal itt-
hon, utána pedig a Nemzeti Kézilabda Akadémi-
ával szintén hazai környezetben játszik az Érd. 
Mire számítasz, mi az, ami már a te munkádat 
adhatja vissza ezeken a bajnokikon?

Abban bízom, hogy már a siófoki mérkőzésen 
lesznek bizonyos taktikai elemek, amelyekben 
előre fogunk lépni ahhoz képest, amiket Békés-
csabán próbáltunk. A Vác elleni hazai találkozó-
ban szerintem benne lehet bármi, a NEKA ellen 
pedig nem lehet szó arról, hogy elengedjük a két 
pontot, ha bent akarunk maradni, akkor minden-
képpen nyerni kell. Azt szeretném, hogy addigra 
már látszódjon a csapatnak az az arcra, ami az 
én elképzeléseimet tükrözi.

Pecsuvácz Péter(1
5/

20
22

)
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CSAK A GYŐZELEMRE  CSAK A GYŐZELEMRE  
GONDOL AZ ÉRD ÚJ EDZŐJEGONDOL AZ ÉRD ÚJ EDZŐJE

Simics Judit váltotta Horváth Rolandot az élvonalbeli női kézilabda-bajnokságban sze-
replő Érd vezetőedzői posztján. A szakember pályafutása jelentős részében a Ferencvá-
rosnál dolgozott, most először irányít NB I-es klubot. Debütálása kiemelkedően sikerült, 
ugyanis az Érd idegenben nyert a Békéscsaba elleni alsóházi rangadón. A játékosként 
olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok, BEK-győztes, edzőként ifjúsági magyar bajnok 
Simics Judittal beszélgettünk.
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Kézilabda:

Női NB I, 11. forduló
EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE – 
Érd 25–26 (13–10)

 Női NB I., 12. forduló
Siófok KC–Érd 31–26 (18–12)
Női U19 I. osztály, Nyugat, 13. forduló
Érd–Szombathelyi KKA 39–20 (20–9)
Női U19 I. osztály, Nyugat, 14. forduló
Érd–NEKA 24–25 (12–13)

Labdarúgás:

 Férfi felkészülési mérkőzés 
Érdi VSE–Monor 1-3 (1–2)
Érdi VSE–FC Dabas 1–0 (0–0)

Futsal:

 Férfi NB II Nyugati csoport, 16. forduló
TFSE-BESTRONG–Asterix Érd 4–2 (3–0)
Férfi NB II Nyugati csoport, 17. forduló
Asterix Érd–Tihanyi FC 2–6 (2–1)

Kosárlabda:

 Férfi NB II Közép A csoport, 10. forduló
ELTE Fortis–Gia Form-VMG DSE 110–43 
(28–7, 28–10, 23–18, 31–8)

 Férfi NB II Közép A csoport, 12. forduló
Gia Form–VMG DSE–BKG PRIMA  
Szigetszentmiklós 68–73 (13–19, 22–15, 
21–18, 12–21)

 Férfi NB II Közép A csoport, 13. forduló
Monori SE–Gia Form–VMG DSE 100–95 
(30–25, 30–24, 25–15, 15–31)

Jégkorong: 

 Férfi U18 B1 alapszakasz
Kárpáti Farkasok–Ajkai Óriások 9–2 (3–1, 
4–0, 2–1)

HKB–Kárpáti Farkasok 4–2 (1-0, 2–0, 1-2)
Egerszegi Titánok–Kárpáti Farkasok 4–6 
(1–3, 2-1, 1–2)

Csőzik László polgármester 
facebook posztban búcsúzik Misi 
bácsitól.

„Szomorúan tudatom a város kö-
zösségével, a birkózás és a szumó 
szerelmeseivel, hogy Tar Mihály, 
Misi bácsi ma hajnalban örökre 
elaludt. Azt hiszem, aki ismerte 
őt, annak most nagyon fáj ez a 
szomorú hír, hiszen Misi bácsinál 
szerethetőbb, igaz szívűbb, hivatá-
sára termett, arra született embert 
keveset találni. Neve összeforrt 
Érddel is, hiszen az elmúlt 50 évben 
ő vitte sikerre mindkét sportágat 

városunkban, tette eredményessé 
országban-világban. Versenyzők, 
edzők, növendékek és szülők 
ezrei csodálhatták szaktudását, 
lelkiismeretes, odaadó munkáját. 
Érd díszpolgára, a Magyar Birkózó 
Szövetség és a Magyar Edzők 
Társasága életműdíjasa 70 évet élt 
és több mint 50 éven át szolgálta 
a magyar sportot. Csütörtökön 
döntött róla Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése, hogy 
birkózócsarnokunkat róla nevez-
zük el. Sipos Árpád kérdezte meg 
a januári nagy verseny megnyitója 

előtt, mit szólnék hozzá, tudnánk-e 
támogatni? Nem sokat teketóriáz-
tunk, 5 perc múlva már a zsúfolá-
sig megtelt nemzetközi verseny 
résztvevői előtt jelentettem be a 
kezdeményezést, mire Misi bácsit 

hosszan tartó vastaps fogadta. 
Elismerés és szeretet kísérte őt, 
amerre csak járt. Nagyon fogsz 
hiányozni a városnak is, és minden 
birkózónak, szumósnak is! Isten 
nyugosztaljon, drága Misi bácsi!”

Kiemelkedő eredménnyel zárták a 
műkorcsolya, jégtánc és szinkron-
korcsolya országos bajnokságot az 
érdi sportolók.

A BudaSkate SE és a Hoffmann 
Korcsolya Akadémia helyi szakosz-
tályának versenyzői egy ezüsté-
remmel, továbbá egy értékesnek 
mondható ötödik helyezéssel 
zárták a Mátyásföldi Jégcsarnok-
ban rendezett jeges erőpróbát.

Tóth Márta vezetőedző növen-
dékei a prejuvenile (9-13 évesek) 
kategóriában végeztek második 
helyen, míg az idősebb korosz-
tálynak számító mixed age (11-17 
évesek) versenyszámban ötödik-
ként zártak.

A fiatalabbak zömében tavaly 
kezdtek el korcsolyázni, az időseb-
bek egy része azonban már az Érdi 
Jégcsarnok négy évvel ezelőtti 
megnyitása óta a klub köteléké-
ben sportol.

P. P.

ÉRDI EZÜST A SZINKRONKORCSOLYA ORSZÁGOS  
BAJNOKSÁGON

MEGHALT TAR MIHÁLY, AZ ÉRDI 
SPARTACUS SC ELNÖKE

AZ ÉRDI CSAPATSPORTOK ELMÚLT KÉT HETÉNEK  
LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI EGY HELYEN
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APRÓHIRDETÉS

EGÉSZSÉG
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 
VÁLLALOM garanciával. Házhoz 
megyek! Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06/20 980 3957 (5/2023)

SZOLGÁLTATÁS
GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK, 
VÍZMELEGÍTŐK JAVÍTÁSA, karban-
tartása, műszeres vizsgálattal.  
Tamási Zoltán 06/20 9645 621 (14/2023)

GYORSSZERVIZ! Kazánok, kombi-
cirkók, konvektorok szervizelését, 
javítását, cseréjét vállaljuk hétköznap 
reggel 8-18-ig! Tel.: 06/20 350 3600
 (15/2023)

TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők 
javítása, cseréje, beázás elhárítás, 
bádogozás, Lindab tető, új tető 
cserepezése, kisebb javítások, SOS 
munkák: 06/70 757 5455 (22/2023)

KLÍMATELEPÍTÉS, -KARBANTAR-
TÁS, -TISZTÍTÁS rövid határidővel. 
Tájfun Klíma Kft. 06/20 533 1424
 (18/2023)

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORSSZOL-
GÁLAT: csap, szifon, wc-tartály, ra-
diátor, elzáró szerelés. Fürdőszobák 
teljeskörű felújítása burkolással.  
Tel.: 06/70 642 75 26 (275/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ 
MUNKÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 
27% kedvezménnyel, hétvégén is, ga-
ranciával. Tel.: 06/ 30 608 89 63 (3/2023)

EGYÉB
AUSZTRIÁBAN ÉLŐ NAGYMAMA 
VAGYOK, az unokámmal való kapcso-
lattartáshoz keresek albérletet vagy 
más megfizethetö, de igényes szállás-
lehetöséget havonta 1x 10 napra, 
augusztus végéig.  
Tel.: 0036-20-225 0704 (17/2023)

EGYEDÜLÁLLÓ SZEMÉLLYEL 
ELTARTÁSI SZERZŐDÉT KÖTNÉK 
ingatlanért cserében, akár lakhatást 
és ellátást is biztosítanék.  
Tel.: 06/30 491 7863 (9/2023)

GYÓGYPEDIKŰRÖZÉST VÁLLALOK, 
házhoz megyek. Tel: 0630/200-6008
 (19/2023)

KŐMŰVES MUNKÁK, BONTÁS, 
KÉZI FÖLDMUNKA, lomtalanítás, 
sitt, szemét elszállítása.  
Tel.: 06/30 689 1363 (7/2023)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-
PÁRT, motorkerékpárt, retró tárgya-
kat vásárolok. borbelyimre69@gmail.
com. Tel.: 06/20 924 4123 (26/4/2022)

GÁBOR ESZMERALDA, BECSÜS, 
MŰGYŰJTŐNŐ, legmagasabb áron, 
vásárol festményeket, aranyakat, 
drágakövet, ezüst tárgyakat, búto-
rokat, órákat, kristályokat, kardokat, 
papír- és pénzérmét, Herendiket, 
kerámiákat, teljes hagyatékokat, 
gyűjteményeket stb.  
Üzlet telefon: 06/30 400 3645,  
zsolnay08gmail.com (13/2023)

KASTÉLYOK, KÚRIÁK BERENDEZÉ-
SÉRE Külföldi, Magas Áron (ki-
emelve) várásárolok festményeket, 
Herendyt,  Zsolnayt, ezüst étkészle-
tet, tárgyakat. Teljes hagyatékot vá-
sárolok! Tel.: 06/70 653 1443  (249/2022)

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 
vásárolok készpénzért kis és nagy 
hanglemzeket, műsoros kazettákat. 
Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      
 (31/3/2022)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838
(270/2022)

(1
9/

20
22

)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343

(8
/2

02
3)

GAZDIKERESŐ
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

67
/2
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2)

HIRDESSEN 

AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

(1/2022)

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

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

Odin
Kedves, közepesre nőtt, embercent-
rikus, ivartalanított kan kutyus, 9 
hónap körüli. Játékos, más kutyákkal 
jól kijön.

Simi
Barátságos, kis-közepes testű, 1 év 
körüli, ivartalanított szuka kutyus. 
Szeretetéhes, kezelhető.
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HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 

műsora Urbán Szabolccsal, Ölvedi 
Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt  
Ölvedi Rékával 

16.00 – Délután  
Bálint Lászlóval

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 Urbán Szabolccsal, Ölvedi 
Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt
Ölvedi Rékával 

16.00 – Délután
Bálint Lászlóval

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 Urbán Szabolccsal, Ölvedi 
Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt 
 Ölvedi Rékával 

16.00 – Délután
Bálint Lászlóval

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 Urbán Szabolccsal,  
Ölvedi Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt  
Ölvedi Rékával 

16.00 – Délután  
Bálint Lászlóval

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 Urbán Szabolccsal,  
Ölvedi Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt 
Ölvedi Rékával 

14.00 Majdnem szombat,
pláne délután

Balogh-Esperes Ákossal 
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.
22:00 Média1 podcast
Szalay Dániellel

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 Média1 podcast
Szalay Dániellel
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A Szepes Gyula Művelődési Központ „Idősen, 
aktívan Érden”  ingyenes idősügyi programsoro-
zata az alábbi eseményekkel várja az érdi 65 év 
felettieket:

Február 3-án folytatódik az 
Egyházak városunkban előa-
dás-sorozat; 14 órai kezdettel 
a Bajcsy Közösségi Színtérben 
(Bajcsy-Zsilinszky út 204-206.) 
a Jehova Tanúi egyházról 
hallhatnak.

Február 6-án 14 órai kezdettel kerül sor a Zenés 
hétfők sorozat következő előadására , a Park-
városi Közösségi Házban Angela Zubkova ukrán 
zongoraművész koncertjét hallgathatják meg az 
érdeklődők.

Február 14-én tovább „kutatunk” belső értékeink 
után. Az önismereti foglalkozás 10 órakor kezdő-
dik a Bajcsy Közösségi Színtérben.

Február 15-én 10 órai kezdettel folytatódik a senior 
könyvklub; Rényi Ádám Osztálytalálkozó című 
kötete lesz a főszereplő a Bajcsy Közösségi 
Színtérben.

Február 15-én 14 órakor kezdődő előadáson a Baj-
csy Közösségi Színtérben a Pest Megyei Békél-
tető Testület munkatársa kifejezetten az idősek 
számára „veszélyes” ügytípusokat mutatja be és 
ad választ a felvetődő résztvevői kérdésekre:
Mit tegyünk, ha selejtes árut vásároltunk az inter-
neten? Egy termékbemutatón valóban kötelező 
vásárolni? Hová fordulhatok a panaszaimmal?

A Parkvárosi Közösségi Házban (Gépész utca 14.) 
3-1-2 meridiántornával (kedd 8.00 és péntek 
14.00), a Bajcsy Közösségi Színtérben pedig 
senior gerincjógával (csütörtök 10.00) várjuk a 
mozogni vágyó időseket.

CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.  

Tel.:06 23 365 470

SZEPES GYULA  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT   

2030 Érd, Alsó u. 9.  Tel.: 06-23/365-490 
www.szepesmk.hu

K
ÉS

ZÍ
TE

TT
E:

 S
ZE

TE
I Z

SO
LT

Február – Felnőttkönyvtár: 
Tematikus könyvválogatás: Szívügyek 

Február 8. 10:00-10:45, 11:00-11:45
Gyerekkönyvtár
Kokopelli Jazz Matiné 
– interaktív jazz koncert kicsiknek 
A helyek korlátozott száma miatt előzetes 
regisztrációt kérünk.  

Február 8. 17 óra – Felnőttkönyvtár  
Vonatok és állomások : kalandok Kárpátaljától 
Budapestig Kopor Tihamér könyvbemutatója 

Február 13-18. – Felnőttkönyvtár  
Romantikázz egy könyvvel! 
– zsákbamacska játék romantikus könyvekből 

Február 13-18. – Parkvárosi Fiókkönyvtár: 
Nemzetközi könyvajándék hét 

Február 21. 16:00-17:30 – Gyermekkönyvtár: 
Családi délután medvékkel 
Előzetes regisztrációt kérünk! 

Február 22. 17:00 – Felnőttkönyvtár:
Arany a tűzben : magyar-török katonai 
és politikai kapcsolatok, 1918-1944 
Pergel Antal könyvbemutatója 
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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!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
értelmében a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe, március 15-e alkalmával a következő díjakat 
adományozza:

Az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város legnagyobb elismeréseként annak a magyar 
vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, 
tevékenységével vagy egész életművével mind a városban, mind országosan vagy nemzetközi 
viszonylatban általános elismerést szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd 
város tekintélyének növeléséhez.

Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik a város fejlesztésében, a társadalmi, 
szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végeztek, 
és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Az Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata adományozható azoknak, akik Érd Megyei 
Jogú Város külkapcsolatainak elmélyítésével, kiteljesítésével és ápolásával meghatározó szerepet 
játszottak a város történelmének, kultúrájának valamint egyedi értékeinek nemzetközi színtéren 
történő megismertetésében, népszerűsítésében és vonzóvá tételében. (Adományozás: legkésőbb 
a döntést követő 60. nap.)

Az Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek adományozható, akik a tudományágak 
valamelyikében kimagasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak Érd Város hírnevének 
öregbítéséhez.  

A Csuka Zoltán Díj azoknak adományozható, akik a közművelődésben, valamint a kulturális élet 
szervezésében gyakorlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal 
szolgálták a település művelődését.

Az Érdi Művészeti Díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a művészeti élet valamely 
területén kiemelkedő eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal 
hozzájárultak Érd Város hírnevének öregbítéséhez.

Kérjük, hogy a javaslatokat a kitüntetendő személyekre 2023. február 5-ig juttassák el dr. Csőzik 
László polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mail-en 
az onkormanyzat@erd.hu címre szkennelve. 

A felhívás a város honlapján is elérhető!
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

FELHÍVÁS
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Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
az alábbi álláshelyekre:

ANGOL, MATEMATIKA SZAKOS 
PEDAGÓGUS

A munkakörök határozatlan idejű, teljes munkaidősek,.

A munkavégzés helye:
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
szakirányú végzettség, büntetlen előélet, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, 

végzettséget igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:

2023. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska intézményvezető 
nyújt a pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu e-mail címen.  

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu  e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 21. 

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓI
munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. 

A munkavégzés helye:
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Munkakör betöltésének feltételei:
minimum 8 általános iskolai végzettség, magyar állampolgárság,

büntetlen előélet

A pályázat benyújtásának feltételei: önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, 
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska intézményvezető 
nyújt, a 06/23/365-140 -es telefonszám 101-es mellékén, vagy a pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu 

e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu  e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 21. 
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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
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

 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.

 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.

 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.

 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.

 TEKAUER NORBERT (V.É.D.)
Tel: 06-20-914-4037
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com
Telefonon történő
egyeztetés szerint.

 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.

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A DIÁKPOLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA
HARDI LEVENTE
Ifjúsági Önkormányzat
E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

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.

 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

 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

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

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 ügyfélfogadá-
si rendje: minden hónap első 
hétfőjén 9:00-11:00 óra között 
előzetes telefonos 
bejelentkezés alapján. 

Az ügyfélközpont ügyfélfoga-
dási rendje: hétfőn 9:00-12:00 
és 13:00-15:30 óra között; 
kedd-péntek: 9:00-11:00 óra 
között. Ügyfélsegítő: minden 
hétfőn9:00-15:00 óra között, 
bejelentkezés alapján. 
Pénztári órák: hétfő-péntek
9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 
óra.

 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
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