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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kétheti lapja

XXXIII. évfolyam 4. szám

Földrengés
Egy érdi mentőkutyás küzdelme 
Törökországban.

2. OLDAL

Érd Legjei
Közel 13 ezren szavaztak a város legkedveltebb 
kereskedőjére, szolgáltatójára és vendéglátójára.

8. OLDAL

Egy év, és ami  
mögötte van

ŐK A LEGKIVÁLÓBB ÉRDI DIÁKOK

CIKKÜNK A 2. OLDALON 

CIKKÜNK A 3. OLDALON 

Február végéig 19 ezer LED-izzót osztanak 
ki a Polgárok Házában, illetve a Parkvárosi 
Közösségi Házban. 

Év elején ismét közzétesszük az önkormány-
zati választókerületi beszámolókat, ponto-
sabban azok rövidített változatát.

FO
TÓ

: B
A

LO
G

H
 A

LE
X

Csőzik László köszöntőjében kiemelte, fontos, hogy a város közvéle-
ménye értesüljön arról, micsoda eredmények születnek Érd területén, 
és milyen csodálatos pedagóguskar működik városunkban.

CIKKÜNK A 4–5. OLDALON 

Viszik, mint  
a cukrot
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MINT A CUKROT, ÚGY VISZIK 

Február végéig 19 ezer LED-izzót osztanak ki a 
Polgárok Házában, illetve a Parkvárosi Közös-
ségi Házban. Február 6-a és február 28-a között 
minden érdi lakos, aki tavaly év végén regisztrált a 
programba, átveheti az energiatakarékos égőket 
tartalmazó csomagját. Hétfőn és kedden 10-től 16 
óráig, míg szerdán, csütörtökön és pénteken 14-től 
20 óráig várják az érdieket az Alsó utca 3., illetve a 
Gépész utca 14. alatt. 

Hogy az energiatakarékos izzókra mekkora a 
kereslet, az is jól mutatja, hogy az első nap már 10 
óra előtt sorban álltak az igénylők, és folyamatosan 
érkeztek mindkét helyszínre. Délelőtt a regiszt-
ráltak mintegy tíz százaléka át is vette a számára 
csomagolt izzókat.

A sor, illetve az átadás-átvétel gyorsan haladt, 
hiszen már előre, névre szólóan összekészítették 
a csomagokat. A jogosultság ellenőrzése után 
csak egy aláírás kellett, és már vihette is új izzóit az 
igénylő.

A csomagok előkészítésében a Polgármesteri 
Hivatal több munkatársa, a Szövetség Érdért 
frakció tagjai, civilek, valamint a város vezetősége 
dolgozott napokon át, hogy megkönnyítsék és 
felgyorsítsák az átvétel folyamatát.

Csornainé Romhányi Judit képviselő is részt vesz 
az osztásban. Lapunknak elmondta, sajnos olyanok 
is jönnek az izzókért, akik korábban nem jelentkez-
tek a programba. A képviselő hangsúlyozta: csak 
annak tudnak izzót adni, aki regisztrált, és vissza-
igazolást is kapott az igénye befogadásáról.

Volt olyan lakos, aki harmincöt izzót kért, és 
mindenhol lecserélte a régi villanykörtéit. Más – 
mint például Kecskés Gyula, akinek a kilencvenezer 
forintos nyugdíja – csak ott váltott LED-ekre, ahol 
gyakrabban égeti a villanyt, Neki ez az ingyenes 
lehetőség nagyon nagy segítség.

„Köszönöm az önkormányzatnak! Ezzel spó-
rolunk az áramon – hálálkodott Gyula bácsi. – Van 
már otthon LED-izzónk, de kevés. Most a kony-
hába, a nappaliba, a fürdőszobába és a hálóba 
kerülnek új típusú izzók, ahol eddig hagyományos, 
régi, 60-as körték voltak.”

Csőzik László saját élményt is megosztott face-
book posztjában:

„Túl a LED-osztás második napján, képviselő-
társaim és a bizottságok tagjai (akik egytől egyig 
önkéntes munkában vállalták az izzók csomago-
lását és azok kiosztását) sok kedves történetet 
meséltek az elmúlt két napból. A szívemhez leg-
közelebb álló, hogy egy idős bácsi ma azt mondta, 

ő a regisztrációnál csak a házukban található izzók 
felét ’vallotta be’, mert nem akarta elvenni mások 
elől a lehetőséget, azt szerette volna, hogy min-
denkinek jusson elég! Innen üzenem a bácsinak, 
boldogsággal tölt el, hogy Érden ilyen önzetlen, 
tiszta szívű emberek laknak.”

Jó hír azoknak, akik lemaradtak a mostani prog-
ramról, hogy a polgármester megígérte: 

„Mindenképp azon leszek, hogy a Cyeb céggel 
sikerüljön megállapodni, és közösen biztosítsunk 
egy újabb lehetőséget mindazoknak, akik most 
valamilyen okból nem éltek az ingyenes igénylés-
sel.”

– ákj –

Javában zajlik az energiatakarékos izzók kiosztása

Az Érd Médiacentrum, az önkormányzat és az Érdi Ipartestület 
harmadik alkalommal kiírt közös pályázatán a legtöbb szavazatot 
(2173) Molnár Zsófia szépségszalonja kapta, így ő lett a legkedvel-
tebb érdi szolgáltató. A vendéglátóhelyek közül az a Paris Gyros 
győzött (1030), amely immár másodszor nyerte el a rangos elisme-
rést. A legkedveltebb kereskedő ezúttal a csapágyakkal foglalkozó 
Rolling Kft. (643) lett.

SZOLGÁLTATÓK:

 1. Molnár Zsófia szépségszalonja 2173 szavazat
 2. Nortyx Pro Kft. (hangstúdió) 1448 szavazat
 3. Karsch Gyógytorna Centrum 1371 szavazat

VENDÉGLÁTÓK:
1. Paris Gyros 1030 szavazat
2. Morzsaexpressz 516 szavazat
3. Pizzatime Donna Martha 315 szavazat

KERESKEDŐK:
1. Rolling Kft. 643 szavazat
2. Pikto Color Kft. 223 szavazat
3. Erdélyi Termékek Boltja 186 szavazat

Az ÉV LEGSZEBB LAKÓÉPÜLETE a szakemberek szavazati alapján 
a Sinkó-Trió 2017 Kft. által épített Folyondár utcai épület lett.

A legjobbaknak járó díjakat a Polgárok Házában adják majd át, az 
eseményről természetesen beszámolunk. A Médiacentrum köszöni 
a szavazatokat, és gratulál az összes résztvevőnek.

Érd Város Legjei 2023-ban
Közel 13 ezren szavaztak a város legkedveltebb ke-
reskedőjére, szolgáltatójára és vendéglátóhelyére. 
Gazdára talált a „Legszebb lakóépület” díja is.

A DOBOGÓSOK
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!  
TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

 Az évet ételosztással kezdtük, amely a 
Szövetség Érdért Frakció közös akciója volt. 

 Február elején egyeztetést tartottam a 
körzetben lévő Szivárvány Óvoda Napsugár 
tagóvodájának vezetőjével többek között arról, 
mennyire fontos lenne gyalogos átkelőhely 
kiépítése az óvoda elé, legfőképpen a gyerekek, 
szüleik és az ott dolgozók biztonsága érdekében. 

 Március 21-én kértem az ÉKFI segítségét, hogy 
állítsák helyre a Kakukkfű utca 16. előtti burkolati 
hibát/kátyút, amelynek teljesítéséről rövidesen 
értesítettek is.

 Áprilisban a Kéknyelű utcában a csőtörés utáni 
burkolat helyreállítás miatt kértem a ÉKFI 
intézkedését, melyet rövidesen teljesítettek is.

 Május 10-én személyes utcafórumot tartottam 
az Emil utcában, amihez a polgármester úr is 
csatlakozott. 

 Júniusban azzal fordultam az ÉKFI-hez, hogy 
lakossági kérésre végezze el a Csanád utca 29. 
előtti árokmarást. 

 Egy hölgy jelezte a Bulcsú utcából, hogy a Diófa 
ágai keresztezik az elektromos kábeleket, ezért 
kértem az ÉKFI-t, hogy végezzék el a gallyazást, 
amit rövidesen igazoltak is.

 10-én személyes fórumot tartottam a Bendegúz 
utcában. 

 11-én a Demnet közösségi gyűlés megnyitója 
zajlott, ahol alkalmam volt köszönteni a résztve-
vőket. 

 14-én YEP online műhelytalákozó volt Bringing 
out the youth voice címen.

 A hónap végén a megnövekedett esőzések 
miatt a Fürdő-Tárnoki utca sarkán jelentős 
mennyisegű hordalék halmozódott fel, ezért 
kértem az illetékes munkatársakat a mielőbbi 
intézkedésre. 

 Vízelvezetési problémák miatt 24-én személyes 
fórumot tartottam a Diósdi úton. 

 Júliusban a Fürdő utcában lakossági kérésre 
megrendeltem egy fűzfa gallyazását, mert 
zavarta a légkábeleket. 

 Szeptember 3-án Hárslevelű utcabált, 10-én a 
Virágzó Porta díjátadóját tartottuk. Délután 
ellátogattam a Jácint utcai szomszédünnepre is. 

 24-én az ÉTCS nyílt napot tartott. 
 Október 05-én az Örökségvédelmi felügyelőség-

től Szatmári Klárával, a területi illetékessel, illetve 
egy régész munkatársával együtt ellátogattam a 
Kutyavári romhoz.  

 08-án kérésemre kimarkolták a csapadékvíz 
lefolyó árok egy részét a Hóvirág utca 37. és a 39. 
szám előtt.

 10-13-án Brüsszel-EU Regions Week, a kohéziós 
politikának szentelt legnagyobb éves brüsszeli 
rendezvénye, amely összehozza az Európai 
régiókat és városokat, akik találkoznak, hogy 
megvitassák a közös kihívásokat, megosszák 
egymással a tapasztalataikat és bevált gyakorlata-
ikat. A COP27 plenáris ülésen alkalmam volt 
felszólalni.

 Október 18-án részt vettem a Budapest 
Kongresszusi Központban megrendezett 
Természetalapú megoldások műhelytalálkozón. 

 22-én LMP energianapot szerveztünk az Érd 

Galériában, ahol a kibontakozó energiaválságra és 
az elszálló energiaárakra kerestünk közösen 
megoldást. 

 26-án ÉrdFM 101.3, a Bundáskenyér című reggeli 
műsorban interjú Brüsszeli látogatásomról.

 Novemberben a Harangvirág u 46/A tulajdonosa 
jelezte, hogy az ingatlan előtt, közterületen álló 
jegenyefa miatt keletkező munkát már nem tudják 
ellátni, mert rendkívül idősek és mozgásukban 
korlátozottak, ezért kértem az ÉKFI segítségét. 

 23-án a Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Iroda 
vezetőjével, Rózsa Zoltánnal és Laki Nóra 
koordinációs munkatárssal találkoztunk Palkó 
Zsolt klímavédelmi referens és Varga Illés Levente 
környezetvédelmi osztályvezető kíséretében. 

 24-én este Közmeghallgatás, amelyen telt ház 
volt. 

 25-én értesítettem az ÉTV ügyfélszolgálatát, 
hogy a Nőszirom utca 18. szám előtt feltehetően 
csőtörés van. 

 25-én LMP Ökofilmklub: A körkörös gazdaság 
pár szóban: megosztás, kölcsönzés, javítás, 
karbantartás, újrafelhasználás, és a meglévő 
tárgyaink leghosszabb távú használata.

 November 29-december 1. Brüsszel: 2022 az 
ifjúság európai éve, amely reflektorfénybe helyezi 
az európai fiatalokat és társadalmunkban 
betöltött fontos szerepüket. 

 A decemberi közgyűlésen Tetlák Örs alpolgár-
mester és jómagam előterjesztésére Érd 
közgyűlése döntést hozott, miszerint a város 
mindent megtesz, hogy a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény maradjon városi 
tulajdonban és önkormányzati fenntartásban. 

 9-én Brüsszel – Az ENVE szakbizottság 15. ülése 
december 9-én volt, amelyen tételesen „többszin-

tű kormányzás az energiaválság idején” elnevezé-
sű vitára került sor. 

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadására Érd 
és közvetlen választókerületem lakóit!

Érd, 2023. január 25.   
Andrasek Mónika

8. választókerületi önkormányzati képviselő

Szokásunkhoz híven év elején ismét közzétesszük az önkormányzati választókerületi 
beszámolókat, pontosabban azok rövidített változatát. Akiket részletesebben érdekel, 
azok a QR-kód leolvasásával elégíthetik ki kíváncsiságukat. Újdonság, hogy a képviselők 
az ÉrdMost kamerája előtt is beszámoltak arról, mire a legbüszkébbek, illetve mi az, amin 
feltétlenül javítani szeretnének a körzetükben. A kisfilmeket az ÉrdMost YouTube csa-
tornáján, a beszámoló végén található QR-kód leolvasásával nézhetik meg. Az első rész 
főszereplője Andrasek Mónika (Szövetség Érdért), a 8-as számú választókerület képvi-
selője, a többiek névsor szerint követik majd őt hétről hétre.

EGY ÉV, ÉS AMI 

MÖGÖTTE VAN

BESZÁMOLNAK A KÉPVISELŐK

A beszámoló teljes szövege 
ennek a QR-kódnak a leolva-
sásával

a rövidfilm pedig ennek a QR-kódnak a leolvasá-
sával érhető el.
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ŐK A LEGKIVÁLÓBB ÉRDI DIÁKOK
Csőzik László köszöntőjében kiemelte, fontos, 
hogy a város közvéleménye értesüljön arról, 
micsoda eredmények születnek Érd területén, 
és milyen csodálatos pedagóguskar működik 
városunkban.

„Az a fantasztikus munka, amit beletettetek 
ezekbe az eredményekbe, rendkívül fontos, 
ahogy a környezetetek – az iskola és az otthon – 
hozzáállása is” – mondta a diákoknak a polgár-
mester. Hozzátette, emlékezzünk meg azokról is, 
akik nem kitűnő tanulók, illetve nem nagy verse-
nyek helyezettjei, de a díjazottak barátai, segítői, 
akik velük vannak, motiválják és elismerik őket. Ez 
a hálás közeg is nagyon sokat számít.

Idén hét érdi oktatási intézmény 38 diákja része-
sült az Érd Kiváló Diákja Emlékérem kitüntetés-
ben.

Az Érdi Bolyai János Általános Iskolából 

Lacsik Levente, a 8.d osztály korábbi tanulója, 
aki 8 éven át kitűnő tanulmányi eredménnyel 
végezte általános iskolai tanulmányait. Osztályfő-
nöke Ábrahám Aranka.

Lukács Dániel, a 8.a osztály korábbi tanulója, a 
2021/22-es tanév Bolyai díjasa, aki kiemelkedő ver-
senyeredményei mellett 8 éven át kitűnő tanuló 
volt. Osztályfőnöke Szilágyi Melinda.

Pfeifer Boglárka, a 8.a osztály korábbi 
tanulója, aki kiemelkedő versenyeredményei 
mellett szintén 8 éven kitűnő volt. Szintén Szilágyi 
Melinda diákja.

Az Érdligeti Általános Iskolából

Laczi Zsófia, a 8.b osztály korábbi tanulója, 
aki általános iskolai tanulmányai ideje alatt végig 
kitűnő teljesítményt nyújtott.

Molnár Jázmin, a 8.b osztály korábbi tanulója, 
aki szintén végig kitűnő tanuló volt, ahogy osz-

tálytársai, Pintér Vilmos, Szlovacsek Lilla és 
Urbán Eszter is. Osztályfőnökük Hajdu Hajnal.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnáziumból

Gladcsenkó Fanni, aki gimnáziumi tanulmányai 
megkezdése óta osztálya legjobb tanulója volt, 
és kitűnő eredménnyel teljesített. Osztályfőnöke 
Kissné Utassy Andrea.

Szegfű Zalán, akinek kiváló tanulmányi ered-
ménye mellett országos és megyei versenyered-
ményei is kimagaslóak (megyei matematikaver-
seny, országos földrajzverseny, magyar feltalálók 
III. hely, Országos Tűzmegelőzési bizottság 
alkotói pályázata országos I. hely, Tollforgatók 
versklub I. hely, Debreceni Nagyerdőért Egyesü-
let országos versíró pályázat V. hely). Felkészítő 
tanárai: Maár Zita, Dobosné Nagy Andrea, Kalte-
necherné Sándor Éva.

Tohl Patrik Péter általános iskolai és gimnázi-
umi tanulmányai során végig kitűnő tanuló volt. 
Kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett az 
úszásban is kitűnő eredményeket ért el. Osztály-
főnöke dr. Srágliné Molnár Beáta.

Veres Kristóf szintén 12 évig kitűnő tanuló 
volt, emellett labdarúgásban és néptáncban is 
szép sikereket tudhat magáénak. Szintén dr. 
Srágliné Molnár Beáta osztályába járt.

Az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly 
Technikumból

Füleki Bernadett Beatrix kiemelkedő tanul-
mányi eredménye mellett az ágazati és ágazaton 
belüli specializáció szakmai érettségi vizsga-
tárgyak verseny (ÁSZÉV) országos döntőjének 
helyezettje. Felkészítő tanára: Zentai Ildikó.

Széperdei-Farkas Georgina Genovéva kiemel-
kedő tanulmányi eredménye mellett az Implom 
József Középiskolai Helyesírási verseny megyei 
fordulójának 1. Kárpát- medencei döntőjének 
2. helyezettje. Felkészítő tanára Dózsáné Aradi 
Gabriella.

Vadas Alexandra Rebeka szintén kiemelkedő 
tanuló, emellett a Kazinczy Szép Magyar Beszéd 
Verseny Kazinczy-emlékérmese. E díjnak köszön-
hetően az iskola Kazinczy-emlékérmes diákokat 
felkészítő intézménnyé lépett elő. Felkészítő 
tanára Dózsa Lajos.

Wéber András Dániel kimagasló tanulmányi 
eredménye mellett az Ágazati és ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak ver-
seny (ÁSZÉV) országos döntőjének helyezettje. 
Felkészítő tanára Gyuricza István.

A Lukin László 
Alapfokú Művészeti Iskolából

Honvári Klára sikeresen elvégezte az iskola 
utolsó, elérhető legmagasabb továbbképző 
évfolyamát, melyen sikeres záróvizsgát tett. 11 év 
tanulmányi ideje alatt végig kitűnő volt. Rend-
szeres szereplője az iskola hangversenyeknek, 
versenyeknek. Felkészítő tanára Hász Melitta.

Molnár Bálint Ignác versenyeredményei okán 
jogosult a díjra. (VI. Szegedi Harmonikaverseny 2. 
hely, Daruvári Nemzetközi Online Harmonikaver-
seny 1. díj, „Eufonija” Nemzetközi Harmonikaver-
seny I. díj/3 hely, „Lidor Bajic” Kamarazenei Feszti-
vál 1. hely). Felkészítő tanára Szokolai Zoltán.

Nagy Panka Sára a VII. Pest Megyei Rézfúvós 
Versenyen 2. helyezést ért el, a Regionális Német 
Nemzetiségi Zenei Versenyen ezüst minősítést 
kapott, a VI. Abonyi Országos Vadászkürt- Mély-
rézfúvós- és Rézfúvós Kamarazenei Fesztiválon 
pedig kiemelt arany minősítést. Felkészítő tanára 
Zwickl Ágoston.

|  2 0 2 3 .  f e b r u á r  1 4 . 

Csőzik László és Kovács Norman Botond diák-al-
polgármester adta át az emlékérmeket. Virágcso-
korral, borral köszönték meg az osztályfőnökök, 

felkészítő tanárok, iskolaigazgatók, valamint Rigó 
Katalin tankerületi igazgató és Pergel Antal, az Érdi 
Szakképzési Centrum főigazgatójának munkáját.
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Patarcsits Bálint szintén versenyeredményei 
miatt vehette át a díjat. (Harmonikások Orszá-
gos Társasága VI. Szegedi Harmonikaversenye 1. 
helyezés+különdíj, Daruvári Nemzetközi Online 
Harmonikaverseny - 2. díj, „Eufonija” Nemzet-
közi Harmonikaverseny I. díj/3 hely, Nemzetközi 
Harmonikaverseny Pula, I. díj/5. hely. Felkészítő 
tanára Szokolai Zoltán.

Takács Máté Barnabás az alábbi, kiemelkedő 
versenyeredményei okán jogosult a díjra: Keönch 
Boldizsár Énekverseny 1 helyezés, VI. Veszprémi 
Klasszikus Magánének Verseny 1. helyezés, Mátrai 
Hangok Énekverseny 1. helyezés és 2. helyezés. 
Felkészítő tanára Szóka Júlia.

A Marianum Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és Gimnáziumból

Ángyán Máté, az Érdi Úszó Sport Klub tagja, 
több országos és nemzetközi versenyen kiemel-
kedő eredményt ért el. Többek között a 2022-es 
Úszó Diákolimpia országos első és a Junior Euró-
pa-bajnokság 4. helyezettje lett. Osztályfőnöke 
Simon Katalin.

Csoknyai Zsófia kitűnő tanulmányi eredményé-
ért, példaértékű magatartásáért és szorgalmáért 
részesül a díjban. Osztályfőnöke Auer Tamás.

Harkai Márton tizenkét éven át kitűnő 
tanulmányi eredményt ért el, formálója és aktív 
résztvevője volt a gimnázium közösségi életének. 
Kiváló eredménnyel, általános dicsérettel érettsé-
gizett. Osztályfőnöke Reményi Judit.

Majer Eszter kitűnő tanulmányi eredményé-
ért, példaértékű magatartásáért és szorgalmáért 
részesül a díjban. Osztályfőnöke Auer Tamás.

Szidonya Szonja szintén kitűnő tanulmányi 
eredményéért, példaértékű magatartásáért és 
szorgalmáért részesül a díjban. Osztályfőnöke 
Bognár Edit.

Tóth Regina kitűnő tanulmányi eredménye 
mellett kiemelkedő eredményt ért el a tankerületi 
német – komplex természettudományi – és a Si-
monyi helyesírási verseny Pest megyei fordulóján. 
Osztályfőnöke Dornbach Katalin.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskolából

Kukla Balázs 8 évig kitűnő tanuló volt, 
példamutató magatartással és szorgalommal. 
Versenyszerűen vív, 2020 regionális Diákolimpia 
bronzérmes, 2021 novemberében OB-n csa-
patban IV. helyezett lett. Osztályfőnöke Góré 
Tiborné.

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumból

Albitz Csanád a Zsebpénzügyes országos 
pénzügyi verseny 6. helyezettje. Felkészítő tanára 
Kulcsár Edit.

Albitz Csongor végig kitűnő tanulmányi 
eredmény mellett az alábbi versenyeken ért el 
kimagasló helyezést: Életmesék Kárpát-medencei 
Családkutatási verseny, országos 2. helyezés, 

Titok német levelező csapatverseny országos 
3. helyezés, Kálti Márk Országos Történelem 
verseny 8. helyezés. Felkészítő tanárai Baloghné 
Horváth Ildikó és Maksa Katalin.

Bottyán-Laborcz Nándor a Zsebpénzügyes 
országos pénzügyi verseny 6. helyezettje. Felké-
szítő tanára Kulcsár Edit.

Fazekas Bojána kitűnő tanulmányi eredmé-
nye mellett az OKTV francia verseny országos 
15. helyezettje. Felkészítő tanára Károlyiné Bódi 
Gabriella.

Lezsák Botond végig kitűnő tanulmány 
eredménye mellett az Író-Deák Országos 
Vers- és Novellaíró Verseny országos 3. 
helyén, az Eötvös József Kárpát-meden-
cei Szónokverseny országos 5. helyén 
végzett. Felkészítő tanára Maksa 
Katalin.

Mitták Fanni a végig kitűnő 
tanulmányi eredménye mellett a 
következő helyezéseket érte el: Titok 
angol levelező csapatverseny országos 
3. hely, Író-Deák Országos Vers- és No-
vellaíró verseny országos 4. hely, Simonyi 
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 
verseny országos 7. hely, megyei 1. hely, Bolyai 
Anyanyelvi Csapatverseny regionális 3. hely Fel-
készítő tanárai Baranyainé Szabó Katalin, Maksa 
Katalin, Benczéné Dizseri Mária.

Ritter Enikő jeles tanulmányi eredménye 
mellett az Aradi Jenő megyei rajzverseny 1. 
helyezettje, a Költészet napi rajzpályázat területi 
1. helyezettje, a Bolyai tankerületi angol verseny 
3. helyezettje. Felkészítő tanárai Zalaváriné Muk 
Ágota, Pálfi Ágnes.

Szabó Eszter kitűnő tanulmányi eredménye 
mellett bejutott az Irodalom Másképp országos 

döntőjébe. Felkészítő tanára Rajcsányiné Tóth 
Zsuzsanna.

Szunyi Borbála jeles tanulmányi eredménye 
mellett az Implom József Középiskolai Helyes-
írási Verseny Kárpát-medencei döntőjében a 25. 
helyen végzett, illetve a megyei 2. helyen, a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatversenyen pedig a regionális 10. 
helyen. Felkészítő tanára Maksa Katalin.

Zsivkovics Máté Zoltán az Arany Dániel Ma-
tematikaverseny országos 11-12. helyezettje, beju-
tott a Zrínyi Ilona Matematika verseny országos 
döntőbejébe, valamint megyei 1. helyen végzett, 
a Bolyai Matematika csapatversenyen körzeti 7. 
helyezést ért el, és elnyerte a Medve Szabadtéri 
Matematikaverseny regionális Ezüstmedve rang-
ját. Felkészítő tanára Ruzsenszki Magdolna.



Nátha, torokfájás, hasmenés, 
hányás. A legtöbb esetben egy 
héten belül elmúlnak, mégis aggaszt 
minket a levert, lázas gyerek álla-
pota. Ahogy nőnek és erősödik az 
immunrendszerük, egyre nagyobb 
rutinnal birkózunk meg a pár napos 
betegségekkel. Sokan már csak iga-
zolásért megyünk a rendelőbe, és ha 
el is visszük a gyereket vizsgálatra, 
előre kérjük az igazolást, merthogy 
„hétfőre biztos rendben lesz”.

A fenti gyakorlat, és egyáltalán, a 
házi gyermekorvosi igazolás kiadása 
ellen évek óta tiltakoznak a gyer-
mekorvosok. Az érdiek is.

„Az alapellátásban dolgozó 
gyermekorvos feladata a beteg-
ségmegelőzés, a felvilágosítás és a 
gyógyítás. Az utóbbi évtizedekben 
megjelent az igény, hogy a gyer-
mekorvos különféle igazolásokat 
adjon ki, a munkaalkalmasságitól a 
sportorvosi engedélyen át a meglé-
vő allergia igazolásáig. Ez azonban 
nem a házi gyermekorvos feladata, 
hanem a szak-, illetve sportorvosé” 

– hangsúlyozta dr. Koncz Levente 
érdi házi gyermekorvos.

De mi a helyzet a megfázás, has-
menés, egyéb könnyebb lefolyású 
betegség igazolásával?

„Vannak olyan panaszok, amelyek 
különösebb kezelés nélkül elmúl-
nak, ezt tudják a szülők is. Nekünk, 
gyermekorvosoknak gyakorlatilag 
a szülők által elmondottakat kell az 
aláírásunkkal igazolni. Csakhogy mi 
nem közjegyzők vagyunk, és nem is 
írja elő semmiféle jogszabály, hogy 
igazolást kell kiadnunk” – húzta alá 
Koncz doktor.

Amúgy az iskoláknak, óvodáknak 
lehetőségük van, illetve lenne elfo-
gadniuk a szülői igazolást is. 

„A szülő és az iskola közti 
kapcsolatot kellene úgy kialakítani 
és megerősíteni, hogy elég legyen 
a szülő szava arra nézvést, hogy a 
gyermek meggyógyult és visszatér-
het az intézménybe. Nem beszélve 
arról, hogy a péntek délelőtt kiadott 
orvosi igazolás lehet, hogy hétfőre 
már érvényét veszti, mert a gyermek 

visszaesik, vagy – előfordult ilyen 
eset – eltöri a karját a hétvégén.”

A tíz érdi gyermekorvos már 
nyáron felvette a kapcsolatot a tan-
kerület igazgatójával és jelezte az 
érdi intézmények vezetőinek, illetve 
az önkormányzatnak is, hogy nem 
kívánnak igazolást kiadni. Helyette 
azt javasolják, az iskolák fogadják el 
a szülői nyilatkozatot – erre módjuk 
van akkor, ha házirendjükben emelik 
a szülők által igazolható hiányzások 
számát.

„Aki lógni akar az iskolából, az 
megteszi. Az orvosi igazolás nem 
ront, nem javít a helyzeten. Ezt 
egyes iskolaigazgatók már belátták, 
és elfogadták a levelünkben foglal-
takat” – jegyezte meg Koncz doktor. 
Majd mutatott egy szülői nyilazko-
zatmintát, amit oda szokott adni az 
igazolásért jelentkező anyukáknak, 
apukáknak.

Hogy aztán ezt elfogadják-e az 
iskolák, az más kérdés. (Egyébként 
több iskolában az az új gyakor-
lat, hogy a szülői nyilatkozatot, 
amennyiben az orvos lepecsételte, 
elfogadják orvosi igazolásként.)

Az orvosi igazolást helyettesítő 
szülői nyilatkozatot januártól szeret-
ték volna bevezetni minél szélesebb 
körben az érdi gyermekorvosok, de 
ettől elzárkóztak az iskolaigazgatók.

Végül azt javasolták a házi 
gyermekorvosok, hogy az isko-
lák az átlagos három nap helyett 

ötször három nap szülői igazolást 
fogadjanak el. Ezt több iskola már 
alkalmazza, és a statisztikák szerint 
nem nőtt a hiányzások száma. Az ok-
tatási intézmények azonban ezt egy 
oktatásügyi rendeletre hivatkozva 
nem tudják elfogadni.

Az iskolák ellenállnak

„A tanulói hiányzásokat az oktatási 
ágazatban érvényes rendelet sza-
bályozza, ennek értelmében az érdi 
házi gyermekorvosok állásfoglalását 
nem tudjuk elfogadni. Ezt jeleztem 
Katona Ildikónak, a Pest Vármegyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Osztály vezetőjének is” – mondta 
lapunknak Szilasné Mészáros Judit, 
a VMG intézményvezetője.

Mivel kíváncsiak voltunk az 
állásfoglalására, kerestük dr. Katona 
Ildikót is, aki a Pest Vármegyei 
Kormányhivatal sajtóosztályához 
irányított minket. Nem nyilatkozott 
lapunknak a tankerület vezetője, 
Rigó Katalin sem.

Szilasnétól ugyanakkor megtud-
tuk, hogy egy januári értekezleten is 
szóba került az igazolások témája.

„Elképzelhetetlennek tartjuk, 
hogy végtelen mennyiségű szülői 
igazolásra legyen lehetőség egy 
oktatási intézményben. Ha befo-
gadnánk a szülői nyilatkozatot, 
esélyt adnánk arra, hogy egy gyerek 
úgy kerüljön vissza a közösségbe, 
hogy egyáltalán nem látta orvos, 
holott lehet fertőző betegsége 
is” – nyilatkozta a VMG igazgató-
nője. Hozzátette, hogy a szülő által 
igazolható három napot bővíteni 
tudják a házirendjük szerint, de ebbe 
nincs beleszólásuk a házi gyermek-
orvosoknak, ez az ő hatáskörük. És 
hogy mi lesz, ha a gyerek csak szülői 
nyilatkozatot tud bemutatni egy 
több napos betegség után? „Igazo-
latlan marad a hiányzása. A szülő a 
gyermekorvos felettes szervéhez 
fordulhat, és a gyermekét ért sére-
lem miatt beperelheti az orvosát” 
– válaszolta kérdésünkre Szilasné 
Mészáros Judit.

Szerinte ilyen még nem fordult 
elő, de ha megtörténik, abból 
botrány lesz, hiszen nagyon szigorú 
szabályok kötik az iskolákat a hiány-
zások esetén.

 Leminősíti az orvosokat

Az igazolás vs. nyilatkozat dilemma 
nem helyi jellegű.  Dr. Kádár Ferenc 
kilenc éven át volt alelnöke, majd 
több mint tíz éven át vezetőségi tag-
ja, illetve tanácsadója a Házi Gyer-
mekorvosok Egyesületének, nagy 
rálátása van tehát a problémára.
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KI IGAZOLHATJA  
A GYEREK HIÁNYZÁSÁT?

Furcsa állóháború van kialakulóban: a frontvo-
nal a házi gyermekorvosok, a szülők, az iskolák 
és óvodák között húzódik. A csendes küzdelem 
évtizedek óta tart, de most úgy tűnik, döntő 
ütközetre készülnek az orvosok.
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Lapunknak elmondta, egyetért az 
érdi házi gyermekorvosok törekvé-
seivel, hiszen „nekünk a gyermek 
ellátására kell összpontosítanunk. Az 
igazolásosdi, ami évtizedek óta zajlik, 
akadályozza a szakmai munkát. Hogy 
az intézmények orvosi igazolást 
kérnek az iskolai mulasztásokra, 
szakmailag értelmet-
len. Az, hogy 

a gyerek mulasztott az iskolából, 
tanfegyelmi kérdés, az iskolára és a 
szülőre tartozik, és egymás között 
kellene megoldaniuk – folytatta dr. 
Kádár Ferenc.”

A szakember hangsúlyozta, az or-
vos amúgy sem írja le, hogy indokol-
tan vagy indokolatlanul hiányzott-e 
a gyerek. Csak azt a tényt közli, hogy 
mettől meddig nem volt közös-
ségben, amit az iskola már amúgy 
is tud. Ami valóban orvosi kérdés, 
az a gyerek ellátása. Úgy véli, az 
igazolások kiállítása, dokumentá-
lása nagyon sok energiát von el a 
tényleges munkától, rontja az ellátás 
minőségét. Leértékelődik az orvos 
munkája, és feleslegesen terheli a 
szülőket is, hiszen az igazolás miatt 
sokszor szakmailag indokolatlanul 
kell megjelenniük a rendelőben.

Eltérő gyakorlat, 
tanácstalan szülők

Az egyik érdi közösségi oldalon is 
téma volt az „orvosi igazolás helyett 
szülői nyilatkozat”. Volt, aki azt írta, 
hogy az iskola nem akarta elfogadni 
a szülői nyilatkozatot, másutt csak 
akkor, ha rajta van az orvos pecsétje 
(közjegyzői státusz, ahogy Koncz 
doktor fentebb megfogalmazta).

Van olyan házi gyerekorvos, aki fel 
is ajánlja, hogy az iskola kérésére le-
pecsételi a szülői nyilatkozatot. Más 
orvos, ha látta a beteg gyermeket, ki-
adja az igazolást is, megint más csak 
a vizsgálaton való megjelenést iga-
zolja, a távollét időtartamát a szülő 
a nyilatkozatban kell, hogy rögzítse, 
derül ki a hozzászólásokból. Vannak 

leleményes anyukák, akik a táppénz-
es papírjukkal igazolják a gyerek 
hiányzását, vagy magánorvoshoz 
viszik. Mások közölték az osztályfő-
nökkel, hogy nem tudnak mást adni 
a szülői nyilatkozat helyett, eszi, nem 
eszi, nem kap mást…

Sokan kárhoztatják az új gyakorla-
tot, mások viszont jónak tartják.

Egy hozzászóló szerint amióta a 
lánya óvodájá-

ban a 

szülő mondhatja meg, mikor viszi 
újra közösségbe a beteg gyereket, 
nőtt a visszaesések és a hiányzások 
száma. Másvalaki szerint viszont egy 
párnapos gyengélkedés miatt feles-
leges elvinni orvoshoz a gyereket 
(kitéve őt egy vírusfertőzésnek).

„Patthelyzet alakult ki, egyik fél 
sem enged, a szülő pedig a két ’fél’ 
között őrlődik, aztán csak remény-
kedhet, hogy nem tekintik igazolat-
lannak a hiányzást” – summázta az 
egyik anyuka.

Az a bizonyos rendelet 

Figyelemreméltó a kérdés jogi hátte-
rének rendezetlensége. Ha ugyanis 
a szabályozás egyértelmű volna, 
a mostani probléma sem létezne. 
Mind az iskola, mind az orvosok a 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
51.§-ára hivatkoznak, persze más-
más oldalról.

A tanárok arra a kitételre, misze-
rint „A beteg gyermek, tanuló az 
orvos által meghatározott időszakban 
nem látogathatja a nevelési-oktatási 
intézményt. Az orvosi igazolásnak 
tartalmaznia kell a betegség miatt 
bekövetkezett távollét pontos időtar-
tamát.”

Az orvosok pedig a pár sorral lej-
jebb lévő pontra mutogatnak: „A mu-
lasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 
a gyermek engedélyt kapott a távol-
maradásra, illetve beteg volt, és azt a 

házirendben meghatározottak szerint 
igazolja.” Azaz: az iskola módosíthat-
ja házirendjét úgy, hogy több szülő 
által igazolt napot fogad el.

Hogy még cifrább legyen a törté-
net, a fent említett érdi közösségi 
oldalon az egyik hozzászóló belinkel-
te az Oktatási Hivatal és a Belügymi-
nisztérium állásfoglalását is:

„A Belügyminisztérium Közne-
velésért Felelős Államtitkárságával 
folytatott egyeztetést követően 
szakmai álláspontunk szerint, beteg-
ség esetén csak orvosi igazolással 
tekinthető a mulasztás igazoltnak, 
az szülői nyilatkozattal nem helyet-
tesíthető. Ettől eltérő szabályozást 
az óvodai házirend nem állapíthat 
meg. Tehát az óvodavezetők akkor 
járnak el jogszerűen, ha a beteg 
gyermek esetében csak orvosi igazo-
lást fogadnak el.”

Az érdi gyermekorvosok szerint 
az ő tevékenységükkel kapcsolatban 
nem az Oktatási Hivatal állásfogla-
lása kell, hogy a mérvadó legyen, 
hiszen az az oktatásügy szereplőire 
vonatkozik. Ők a Magyar Orvosi 
Kamara nyilatkozatára várnak, 
egyelőre hiába, mert, mint Koncz 
doktortól megtudtuk, a kamara 
legutóbbi tisztújító ülésén, február 
4-én, a kérdésben nem született 
egyértelmű állásfoglalás.

A megnyugtató rendezésre – és 
a törvényi szabályozás megváltoz-
tatására – tehát még várniuk kell az 
orvosoknak, tanároknak, szülőknek 
egyaránt.

Ádám Katalin
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Az utóbbi napokban több olyan írás is megjelent a városi ellenzékhez 
köthető Érdioldal nevű Facebook oldalon, amelyek azt hányják a jelenlegi 
városvezetés szemére, hogy a tavalyi évben 147 millió forintot költöttek 
személyautó vásárlásra az “érdiek pénzéből”. Mindezt úgy, – fogalmaznak – 
hogy közben intézményeket zártak be.

Vagy másik példaként az önkormányzati fenntartású szakrendelőt említik, 
ami – az autóbeszerzésekkel szemben – csupán 30 millió forinthoz juthatott 
hozzá.

Ezekre a kijelentésekre reagált a közösségi oldalán Csőzik László pol-
gármester, aki nem érti, miért fáj a volt polgármesternek, hogy az állami 
közbeszerzésen az érdi időseket gondozó Szociális Gondozó Központ és 

a városgazda ÉKFI kapott új járműveket a 
feladataik ellátásához?

Nem 9 személyautóról 
van szó, hanem kettőről, és 
azokkal is időseket és sérülteket szállítanak. A többi úgynevezett haszonjár-
mű, ráadásul jó részük még meg sem érkezett.

„Ritkán szoktam a helyi ellenzék, T. Mészáros András és társai mocsko-
lódásaira reagálni. Mert azt gondolom: a karavánnak haladnia kell, nem 
érdekel a pártpolitikai adok-kapok. Most viszont olyan mélyre mentek és 
olyan nemes ügyet támadnak, hogy nem hagyom szó nélkül!” – írja a polgár-
mester.

Csőzik László az Érd Médiacentrum kérdésére válaszolva elmondta, hogy 
az autókat nem a Városháza vette, sőt egyáltalán nem vásároltak gépjármű-
veket.

„Valószínűleg az történhetett, hogy TMA-ékat valaki félretájékoztatta, ami 
elég kellemetlen. Arra gondolni se mernénk, hogy pontosan tudták, miről 
van szó, mégis az ellenkezőjét írják.”

erdmost.hu

NAGY POFONBA SZALADTAK BELE TMA-ÉK
Egy miniszterelnökségi közbeszerzést néztek be

Leczki Sarolta professzionális kutyás életmentőt és tűz-
oltót, Karma kutya gazdáját munka közben, rövid időre 
tudtuk megszólaltatni. Ugyanis csapatával, a Hunorral 
– melyben ő vezeti a kutyás K9-egységet – folyamato-
san túlélők után kutatnak  a török Antakya városában.

Melyik helyszínen, hány napja dolgoznak a törökországi mentőakció kere-
tében?

Kedd éjszaka érkeztünk Törökországba, délután kezdtük meg a mun-
kát itt, Hatayban. A Hunor hivatásos mentőszervezet, melynek én is tagja 
vagyok, 55 fővel és két mentőkutyával – Dexterrel és Karmával– látott hozzá 
a mentéshez.

Hány túlélőt és áldozatot találtak a romok között a kutyák segítségével?
Dexter és Karma a felderítés aktív és hasznos résztvevői: az ő feladatuk az 

élő és halott személyek észlelése, jelzése. Mellettük persze a kutatócsapat 
akusztikus keresést és kamerákat is alkalmaz. Eddig 17 túlélőt és 29 halottat 
találtunk meg.

Milyen az együttműködés a lakossággal, a nemzetközi mentőcsapatokkal?
A helyiekkel és a nemzetközi egységekkel is nagyon jó a kapcsolat, magyar 

részről pedig hivatásos tűzoltókkal, egy szuper csapattal dolgozunk együtt. 
Maximális a bizalom és az összetartás.

Mit érez a legnehezebbnek ebben a munkában?
A hozzátartozók reménykedését, aztán a fájdalmukat látni, és átérezni. 

Rengeteg személyes drámát látunk naponta, ez természetesen nekünk is 
megrázó élmény.

A mostani tapasztalatokból kiindulva legközelebb is részt venne egy ilyen 
volumenű mentésben?

Számomra nem az első alkalom, hogy ilyen bevetésen dolgozom, és va-
lószínűleg nem a mostani lesz az utolsó: 1999-ben szintén Törökországban, 
2005-ben Pakisztánban, 2009-ben Indonéziában kutattam túlélők után.

Önről köztudott, hogy a legjobb kutyás életmentők egyike, tavaly 
Olaszországban a malinois fajtához tartozó Karma nyerte meg az egyéni 
mentőkutyák világbajnokságát. Azt viszont kevesebben tudják, hogy ön 
személy szerint Érdhez is kötődik.

Igen, hiszen 17 éve itt élek. Budáról települtünk át a városba, azóta én is 
érdinek számítok.

Koncz Tamás

EGY ÉRDI MENTŐKUTYÁS 
KÜZDELME  
TÖRÖKORSZÁGBAN
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Ez már a tizennyolcadik tárlat: 
havonta más és más helyi, illetve 
környékbeli alkotó mutatkozik be 
festményeivel a Gondozó Központ 
közösségi terében.

A hagyományokhoz híven a hónap első csütör-
tökén nyílt meg a februári kiállítás: a tárnoki 
származású, most Válon élő, de Érden dolgozó 
Krisztbaum Mihály képeit csodálhatjuk meg az 
idősotthon közösségi terében február 28-ig.

„Ez egy csoda a Topoly utca kettőben” − mond-
ta az idősotthon egyik lakója, Anna néni, a kiállítás 
megnyitóján, ahol megismerkedhettünk az alko-
tóval is: a Poly-Art elnöke, Somfai István beszélge-
tett a művésszel, akit Szűcs Gábor alpolgármester 
is meleg szavakkal köszöntött és méltatott.

„Gyerekkoromtól kezdve szerettem rajzolni. 
Erre az általános iskolai rajztanárom is felfigyelt; 
képzőművészeti tanfolyamra jártam, amit kitűnő 
eredménnyel végeztem el. Továbbtanulni nem 
tudtam, nem olyanok voltak a körülményeim, 
ezért iskola után dolgozni mentem, de a festészet 
szeretete és csodálata nem múlt el. Ha volt időm, 

Van Gogh, később Csontváry képeit másoltam. 
Idővel saját képeket is festettem, és pár éve tagja 
lettem a KÉK közösségének” – idézte fel pályáját 
Krisztbaum Mihály, aki egy érdekes epizódot is 
elmesélt az életéből.

Idestova negyven esztendeje találkozott egy 
Tárnokon vendégeskedő festőművésszel, aki 
meglátta munkáiban az értéket és a tehetséget, 
és nekiajándékozta azt a festőkészletet, ami egy-
kor Mednyánszky László híres magyar festőé volt.

A készlet már nincs meg, de az elismerés és 
az ajándék nagy lökést adott Mihálynak, hogy 
tovább menjen a megkezdett úton.

„Megpróbáltam azokkal a stílusjegyekkel saját 
képet alkotni. amelyeket a másolás során tanul-

tam. Ezeket szinte azonnal elajándékoztam, mert 
valakinek mindig megtetszettek. Eddigi tapasz-
talataim alapján rátaláltam saját képi nyelveze-
temre, amelyre leginkább az impresszionizmus 
és Csontváry Kosztka Tivadar művészete hatott” 
– tette hozzá.

Mihály pár éve tagja a KÉK-ek (Képzőművészek 
Érdi Közössége) csapatának, több csoportos kiállí-
tása volt. „Ez egy jó közösség. Látjuk és értékel-
jük egymás munkáját, ebből sokat lehet tanulni” 
– jegyezte meg.

Festményeit rendszerint a saját maga által 
készített fényképek alapján készíti, sok munkája 
Vált és környékét ábrázolja, de vannak Duna-parti 
festményei is.

A megnyitón nem maradhatott el a kulturális 
program sem: Krencz Dóra, a Rajkó Talentum 
Tánc- és Zeneművészti Iskola diákja lépett fel, 
nagy sikerrel.

Á. K.

Krisztbaum Mihály kiállítása február 28-ig tekint-
hető meg, szerdánként 17–19 óra között a Szociális 
Gondozó Központ épületében (Topoly u. 2). Más 
időpontban telefonos egyeztetést követően fogad 
az intézmény (telefonszám: 06/20 333 6031).

Csoda a Topoly utca kettőben



Milyen előjelekkel vágtatok neki az Európa-baj-
nokságnak, mennyire volt ideális a felkészülé-
setek? 

Még tavaly nyáron új edzőt kaptunk a brit 
származású Nick Gooch személyében, így sajnos 
három hónappal később kezdtük el a felkészü-
lést, az alapozási időszak pedig ki is maradt, csak 
augusztustól kezdődött az érdemi munka. De 
ehhez képest szerintem eléggé összeszedtük 
magunkat. Végig nagyon támogatott minket 
az edzőnk, hogy ne érezzük úgy, nem vagyunk 
százszázalékig felkészülve az Eb-re. Láttam a 
többieken is, hogy pozitívan és motiváltan álltak 
hozzá a váltóhoz, és ezért is sikerülhetett jól 
szerepelnünk. A kapcsolatunk nagyon jó volt az 
edzéseken, a jégen, és ez azóta is egyre jobban 
működik.

Egyik nyilatkozatodban úgy fogalmaztál, 
hogy éreztétek magatokban az erőt. Mi volt 
ennek az alapja?

Valóban nagyon optimistán álltam az Euró-
pa-bajnoksághoz. Mondtam is a lányoknak, 

hogy ha úgy alakul, még az első hely is megle-
het. A hollandok nagyon-nagyon erősek és ezt 
mi is tudjuk már évek óta. De nem gondoltam, 
hogy olyan formában lennének, ami nagyon 
távol áll tőlünk. Úgyhogy reálisnak tartottam, ha 
hibáznak, mi pedig résen vagyunk, akkor elcsí-
phetjük őket. De ez a biztos második hely így is 
nagyon jól jött nekünk az elmúlt évek után.

Nagy lökést adhat nektek ez az eredmény?
Mindenképpen. Az, hogy sikerült ide feltor-

názni magunkat, mentálisan nagy motivációt 
adhat nekünk a jövőre nézve. Még három év van 
a következő, olaszországi téli olimpiáig. Addig 
jól fel tudjuk építeni magunkat.

A vegyes váltóval ötödikként zártál, mennyi-
re lehetsz elégedett ezzel az eredménnyel?

Bevallom őszintén, a vegyes váltóval döntőt 
vártam, de sajnos nehezebb futamba kerültünk 
az elődöntőben és szerencsétlenebb eredmény-
nyel jöttünk ki belőle. Szerintem meg lehetett 
volna a finálé, de igazából ez volt az első vegyes 
váltó Európa-bajnokságon, szóval nem hiszem, 

hogy szomorúak vagy csalódottak lehetünk. Fő-
leg úgy, hogy teljesen új összeállításban léptünk 
jégre, hiszen az eddigi két fix ember, Shaolin és 
Ádó (az olimpiai bajnok Liu Shaoang és testvére, 
a szintén olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor – a 
szerk.) elment. Ehhez képest teljesen jól fel 
tudtuk venni a versenyt.

Térjünk át az egyéni kategóriára, ahol 500 
méteren indultál és a negyeddöntőig jutottál. 
Ez megfelelt a várakozásaidnak vagy jobbra, 
többre számítottál előzetesen?

Az egyéni kapcsán van bennem némi hiányér-
zet, de szerintem ez annak is köszönhető, hogy 
ötszázon indultam, amit amúgy nagyon vártam. 
Ugyanis ezen a távon régen versenyeztem, és 
úgy érzem, kijöttem a rutinból. De összességé-
ben szerintem nem volt annyira rossz.

Milyen hatással van rátok a beszélgetés 
elején már szóba hozott edzőváltás?

Nekünk nagy áldás volt az edzőváltás, beval-
lom őszintén. Az elmúlt években kicsit eltűnt a 
női szakág és a váltó is. Nagyon szomorúak vol-
tunk, hogy nem sikerült kijutnunk az olimpiára. 
Ezért is nagy öröm számunkra, hogy egy év alatt 
sikerült visszakerülnünk oda, ahol alapjáraton 
eddig is a helyünk lett volna. Úgy gondolom, 
hogy mindenképpen pozitív ez a változás és 
szerintem ez csak jó irányba megy tovább.

Jelenleg adottak a feltételek ahhoz, hogy ti 
sportolók csak a versenyzésre fókuszáljatok és 
jó körülmények között készüljetek, korcsolyáz-
zatok?

Nyilván nagy érvágás volt mindenkinek, ami-
kor a Liu-testvérek elmentek, egyúttal viszont 
megnyílt előttünk az út, hogy nagyobb figyel-
met kapjunk. Jelenleg minden olyan szakmai 
háttér biztosítva van, amire szükségünk lehet. 
Most először van az, hogy a lányok és a fiúk is 
külön edzenek, így ránk szabott edzéstervvel 
tudunk készülni, ez pedig növeli az elvégzendő 
munka hatékonyságát. Úgy gondolom, most 
minden szempontból meg vagyunk támogatva, 
ezért is vagyok nagyon izgatott az előttünk álló 
időszak miatt.

Pecsuvácz Péter

Lapzártánkkor érkezett: Bácskai Sára Luca azóta 
a drezdai világkupán is korcsolyát húzott, ahol a 
női váltóval hetedik, a vegyessel nyolcadik helyen 
zárt.(1

5/
20

22
)

10 S P O R T

NAGY ÁLDÁS VOLT AZ EDZŐVÁLTÁS
Az érdi korcsolyázó Bácskai Sára Luca Jászapáti Petrával, Kónya Zsófiával és 
Sziliczei-Németh Rebekával száguldott 3000 méteren a gdanski kontinenstorna 
dobogójának második fokáig, emellett 2000 méteren a vegyes váltóval ötödik 
lett, egyéniben pedig 500 méteres távon a negyeddöntőig jutott.

|  2 0 2 3 .  f e b r u á r  1 4 . 
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
az az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 

INTÉZMÉNYVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐ)
beosztásának ellátására.

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Érd Megyei Jogú Város polgármestere

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakör megnevezése: a 77/1993. (V.12.) kormányrendelet 2. melléklet I. pontja szerinti, felsőfokú iskolai végzettséghez kötött ügyintézői munkakör vezetői megbízással.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 éves határozott időre – 2023. április 1-jétől – 2028. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
• vezeti az intézményt,
• gondoskodik az intézmény törvényes működésének biztosításáról,
• tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének 

minden területét,
• gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizálásáról,
• gondoskodik az intézményt érintő szerződések elkészítéséről, előkészítéséről,
• gyakorolja a jogszabályok által biztosított vezetői jogosítványokat.

Illetmény és juttatások:
• Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt), valamint a 77/1993. (V.12.) kormányrendelet 
rendelkezései, illetve az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő 
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazot-
tak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet előírásai az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet, 
• a Kjt. 23. § (1) bekezdése szerinti felsőfokú iskolai végzettség,

• a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• ingatlan-, létesítményüzemeltetés, hasznosítás terén szerzett tapasztalat;
• költségvetési szerv vezetése terén szerzett szakmai tapasztalat;
• legalább 5 év nagyobb szervezet irányításában szerzett vezetői tapasztalat;
• a minőségirányítás területén szerzett tapasztalat;
• szervezetek működtetésének racionalizálásában és hatékonyság-növelésében szerzett 

tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• pályázó szakmai önéletrajza, 
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
• a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok egyszerű másolata, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló 

postai feladóvevény másolata,
• hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüg-

gésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztve-
vők a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek, 

• pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• pályázó nyilatkozata a pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 06.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város polgármestere részére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.)

A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/ERD-189-1/2023, valamint a beosz-
tás megnevezését: intézményvezető.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Csőzik László polgármester nyújt a +36 23 522 313-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő 
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2023. március havi rendes ülése.

A pályázat www.kozigallas.hu-n való közzétételének időpontja: 2023. február 03.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.erd.hu: 2023. február 03./ Érdi Újság: 2023. február 14.

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy - az ASP adó programban jelenleg is fennálló országos problémák miatt – csak március elején kerülnek postaládába azok a küldemé-
nyek, melyek a helyi adók befizetéséről adnak tájékoztatást. A hibák kijavításán a Magyar Államkincstár szakemberei dolgoznak. Amint a hibajavítás megtörténik, az adóhatóság 

megkezdi a folyószámlák kiküldését. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

A „Folyószámla-értesítőből” részletesen tájékozódhatnak az önkormányzat felé esedékes – az értesítő elkészítésének időpontjában ismert – 2023. évi adóelőírásaikról.
Adóhatóságunk – az elmúlt évek gyakorlatát követve - ebben az adóévben már nem postáz újabb értesítőt, így kérjük Önöket, hogy a kiküldésre kerülő csekkeket szíves-

kedjenek megőrizni és az esedékesség időpontjáig befizetni!
Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy az ASP e-fizetés bevezetésével lehetőség van elektronikusan lekérdezni és díjmentesen befizetni az önkormányzat által kivetett adókat, 

díjakat, illetékeket. Mindezt ügyfeleink az E-Önkormányzat Portál weboldalon (ado.erd.hu), KAÜ-s azonosítást követően tehetik meg. 
Kérjük Tisztelt Adózóinkat, hogy az adótételek utalásakor a közlemény rovatot minden esetben töltsék ki az adóazonosító jellel / adószámmal.

ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK

ADÓFIZETÉSI – ADATBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

Adónem Fizetési határidő Adatbejelentési/ Bevallási határidő Bankszámlaszám

Építményadó
március 15. június 15.  

szeptember 15. december 15.
Minden változást (pl. eladás, vétel, épület bontása 

stb.) a változástól számított 15 napon belül.
11784009-15731254-02440000

Telekadó
március 15. június 15.  

szeptember 15.   december 15.
Minden változást (pl. eladás, átminősítés, beépítés, 

stb.) a változástól számított 15 napon belül.
 11784009-15731254-02510000

Iparűzési adó
március 15. – május 31. 

május 31. – szeptember 15.
 11784009-15731254-03540000

Idegenforgalmi adó
A szolgáltatás igénybevételét követő 

hónap.
A szolgáltatás igénybevételét követő hónap. 11784009-15731254-03090000

Talajterhelési díj március 31.
Március 31-ig, az ÉTV által közölt adatok (vízdíj-

számla) alapján.
11784009-15731254-03920000

Késedelmi pótlék 11784009-15731254-03780000

Bírság   11784009-15731254-03610000

Köszönjük, hogy az adókötelezettségek teljesítésével, valamint a befizetett adókkal hozzájárulnak Érd Megyei Jogú Város fejlődéséhez.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
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APRÓHIRDETÉS

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

ALBÉRLET
ÉRDEN KÜLÖN BEJÁRATÚ SZOBA, 
KÖZÖS FÜRDŐ- ÉS KONYHA 
HASZNÁLATTAL, szenvedélymen-
tes 1 főnek kiadó. Bérleti díj 50 ezer 
Ft+rezsi. Tel.: 06/70 409 3839 (28/2023)

SZOLGÁLTATÁS
KŐMŰVES MUNKÁT, ÁROKÁSÁST, 
BONTÁST, KERTRENDEZÉST, FA-
KIVÁGÁST, tereprendezést, terület 
tisztítást, hagyatéki elszállítást válla-
lok. Balaton környéken is.  
Tel.: 06/30 689 1363 (26/2023)

ÁCSMUNKÁT, TETŐKÉSZÍTÉST, 
ZSINDELYEZÉST, TETŐFEDÉST, 
javítást, felújítást, tetőtér beépítést, 
előtető-garázs készítést vállalok 
kimagasló minőségben.  
Tel.: 06/30 563 5544 (27/2023)

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

LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 
ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújí-
tást bontás nélkül is, lapostető szige-
telését, kerítés építést és mindenfajta 
kisebb javításokat.  
Tel.: 06/70 588 2701 (24/2023)

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

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

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)
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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)
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
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CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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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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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.

Mit tegyünk, ha selejtes árut vásároltunk az inter-
neten? Egy termékbemutatón valóban kötelező 
vásárolni? Hová fordulhatok a panaszaimmal? 
A Pest Megyei Békéltető Testület munkatársa 
kifejezetten az idősek számára „veszélyes” 
ügytípusokat mutatja be és ad választ a felve-
tődő résztvevői kérdésekre a február 15-én 14 
órakor kezdődő előadáson a Bajcsy Közösségi 
Színtérben.

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
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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 

RENDSZERES PROGRAMOK

• Happy Bodylity edzés – hétfő 18:00
• Meridián torna – kedd 8.00, péntek 14.00
• Zumba Zsolttal – kedd, csütörtök 18.30 
• Senior torna – szerda, péntek 8.30
• Kerekítő – páros szerda 10.00, 10.45 
• Szenior örömtánc – szerda 13:30
• Így tedd rá! – szerda 16:00
• Ringató – csütörtök 9:00
• LEGO – csütörtök 15:00 
• Kerámia – csütörtök 18:00 
• Salsa – csütörtök 19:00
• Pamacsoló Pamacska – péntek 10:00
• Pilates – péntek 15:00
• Rajz szakkör – péntek 16:30
• Bachata – péntek 19:00

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

kozossegihaz@szepesmk.hu
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TISZTELT ÉRDI LAKOSOK!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) 
pontja alapján az önkormányzatok – amennyiben azt szükségesnek tartják - helyi rendeletben 
szabályozhatják az avar és kerti hulladék égetését.

Több tanulmány is kimutatta, hogy szoros az összefüggés a vírusos légúti megbetegedések 
súlyossága, az emiatti elhalálozások száma, valamint a légszennyezés között. Minél szennye-
zettebb levegőben tartózkodik valaki és minél hosszabb ideig, annál nagyobb a kockázat.

Fentieket figyelembe véve a lakosság egészségének megóvása érdekében Érd Megyei Jogú 
Város Közgyűlése nem alkotott az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozóan rendeletet.  

Helyi szabályozás hiányában az avarégetéssel kapcsolatban az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak, 
amely alapján Érd közigazgatási területén

TILOS az avar és kerti hulladék égetése!

Természetesen ez a tilalom nem terjed ki a kerti sütögetésre, bográcsozásra és grillezésre, 
ahogy a tűzgyújtási tilalom sem érinti a saját kertünkben történő sütögetést.

Amennyiben illegális avar és kerti hulladék, vagy egyéb hulladékégetést tapasztal, akkor azt je-
lezheti a Pest Vármegyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalnál (2030 Érd, Budai út 7/b., 23/504-
100, jarasihivatal.erd@pest.gov.hu), vagy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi 
Katasztrófavédelemi Kirendeltségnél (2030 Érd, Fehérvári u. 79/a., 23/524-570, erd.kk@katved.
gov.hu).

Az ingatlanokon keletkezett avar és kerti hulladék feldolgozására, illetve elszállítására több le-
hetőséget is biztosít Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

1.  A zöldhulladék kizárólag az ÉTH erre rendszeresített felirattal ellátott zöld gyűjtőzsákjában 
kerül begyűjtésre és elszállításra.

2.  Az ÉTH Nonprofit Kft. minden előfizetőjének – akinek nincs elmaradása – a 2023. évre 20 db 
ÉTH feliratú zöld gyűjtőzsákot oszt ki a Diósdi út 29. szám alatti ügyfélszolgálatán nyitva tar-
tási időben H: 8-20-ig, Sz: 8-16-ig, P: 8-12-ig vagy a Sas u. 2. szám alatti hulladékudvarban 
H-P: 8-16-ig. Az átvételhez egy NHKV Zrt. számla vagy csekk szükséges.

3.  A zsákokon felül ingatlanonként továbbra is 3 köteg gallyat 1 m-es darabokban kötegelve 
elszállítunk. Tilos fatuskót, törzset kihelyezni a kötegek mellé!

4.  Amennyiben több zsákot kívánnak kitenni, lehetőség van ÉTH feliratos „zöld” zsákot vásárol-
ni 422.- Ft bruttó áron, ügyfélfogadási időben az ÉTH ügyfélszolgálatán, a hulladékudvarban 
(melynek díja az NHKV Zrt.-től kapott negyedéves számlán kerül feltüntetésre) vagy viszont-
eladóknál (a zsákok ára eltérő lehet).

5.  A Sas u. 2. szám alatti hulladékudvarban megszűnt a zöldhulladék átvétele. Helyette a ZÖLD-
HATÁR KOMOPSZTTELEPEN lehetőség van évente 200 kg/ingatlan/év zöldhulladékot térí-
tésmentesen leadni. Címe: 2030 Érd, Zöldhatár u. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7:00-15:00 
óra között, a zöldjárat ideje alatt pedig hétfőn 7:00-19:00, keddtől péntekig 7:00-15:00 és 
páratlan héten szombaton 9:00-15:00 óra között.

6.  Az ÉKFI-nél igényelhető házhozmenő ágdarálás, akik azt előre egyeztetett időpontban bizto-
sítják a lakók részére, díj megfizetés ellenében. 

Az ÉTH szolgáltatásairól bővebben a 23/522-600 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@
eth-erd.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

Az ÉKFI szolgáltatásairól bővebben a 23/365-610 telefonszámon, vagy a titkarsag@ekfi.hu 
e-mail címen lehet érdeklődni.

A kerti hulladék elszállításán túl nagyszerű és gazdaságos megoldás a komposztálás, mellyel 
könnyen megtermelhetjük mi magunk a kertünk ápolásához szükséges hasznos tápanyagokat 
rejtő humuszt. A komposztálás nem nehezebb, vagy időigényesebb, mint tüzet rakni, őrizni 
és megfelelően eloltani azt. Elegendő pár faléc is, hogy megfelelő komposztálót alakítsunk ki 
a kertben. Heti 10-20 perc időráfordítás és újra szabadabban lélegezhetünk és még a kert 
is meghálálja a humusz nyújtotta táplálást szebb és egészségesebb növényekkel, vagy újabb 
ágyások kialakításával.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tiszta és élhető város megteremtése, valamint mindany-
nyiunk egészségének megóvása céljából az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat legyenek 
szívesek betartani!

Megértésüket megköszönve és tisztelettel:

Dr. Feik Csaba
jegyző

TISZTELT ÉRDI LAKOSOK!

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja az érdiek nyugodt pihenéshez fűződő jogának 
érvényesítését.

Érd város polgárai és a városvezetés közös érdeke, hogy ez az év minden napján biztosítva 
legyen.

Sajnálatos módon a nyári időszakban fokozott problémát jelentenek a különböző zajjal járó te-
vékenységek, amelyeket általában a kert- és ingatlanfenntartás, a fűnyírás, a gallyazás, a bar-
kácsolás és egyéb olyan munkálatok okoznak, amelyek a lakosság nyugalmát megzavarják.

Erre tekintettel felhívjuk az érdiek figyelmét a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról 
szóló 61/2009. (X.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartására.

Az ingatlanon zajhatással járó kertépítési, kert- és ingatlanfenntartási tevékenységek az alábbi 
időpontokban végezhetőek:

hétköznapokon 8:00 és 19:00 között;
szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon 9:00 és 12:00 között.

Ezen időszakokon kívül kizárólag az azonnali veszély- vagy balesetelhárítási munkavégzés 
engedélyezett, minden más esetben tiltja a jogszabály.

Tájékoztatjuk a tisztelt érdieket, hogy a fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. 
(XI. 7.) számú önkormányzati rendelet alapján bírság kiszabásának van helye.

A bírság összege helyszíni bírság esetén 50.000,- Ft-ig terjedhet, illetve természetes sze-
mély esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírság kiszabásának van helye.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendeletben foglaltakat – mindannyiunk békés együttélése 
és nyugodt pihenése érdekében – legyenek szívesek betartani!

Megértésüket megköszönve és tisztelettel:

Dr. Feik Csaba
jegyző

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában mű-
ködő bölcsőde és telephelye nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a Pöttöm Sziget Bölcsőde  2023. július 3-tól  2023. július 28-ig,
(Érd, Aradi utca 7/A.)

az Apró Falva Bölcsőde 2023. július 31-től          2023. augusztus 25-ig
(Érd, Edit utca 3.)

zárva tart.

Határidő: a határozat továbbítására – 2023. január 31.
Felelős: dr. Csőzik László – polgármester

dr. Feik Csaba dr. Csőzik László
     jegyző polgármester

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2023.  
(I. 26.) HATÁROZATA AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ  
BÖLCSŐDÉK NYÁRI NYITVA TARTÁSI RENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

FELHÍVÁS
AZ AVARÉGETÉS SZABÁLYAINAK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL

FELHÍVÁS
A ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM HELYI SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA

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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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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