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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kétheti lapja

XXXIII. évfolyam 5. szám

Bölcsi
Ősszel kezdődhet az új érdi, 
hatcsoportos bölcsőde építkezése.

3. OLDAL

Vadlúd
Íme a várható forgalomkorlátozások a Zámori út–
Vadlúd utca csomópont átépítése alatt.

4. OLDAL

ÚJJÁSZÜLETHET A TERMÁL HOTEL

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON 

A Tolmács utcai ipari létesítmény haszno-
sításával kapcsolatban várja az ötleteket a 
városvezetés.

CIKKÜNK A 7. OLDALON 

A feltörekvő, dinamizálódó és élhető váro-
sok egyike vagyunk, a rangsorban az előkelő 
második helyen állunk. 
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zösségi oldalán osztotta meg a hírt, 
ami minden bizonnyal sok érdinek 
és környékbelinek szerez örömet.

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON 

Mi legyen  
a víztoronnyal?

Érd az egyik  
legélhetőbb város

Különleges programsorozattal ün-
nepli 40. születésnapját a Földrajzi 
Múzeum. CIKKÜNK A 8. OLDALON
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GÚZSBA KÖTVE FOGUNK TÁNCOLNI 

„Mintha sötét szobában lépkednénk és tapogat-
nánk a tárgyakat” – fogalmazott a jelenlegi gaz-
dasági környezetet jellemezve Csőzik László Érd 
Megyei Jogú Város képviselő-testületének költ-
ségvetési vitáját megnyitva. Majd úgy folytatta, 
nagyon feszes, puritán és takarékos költségvetést 
lehet csak ilyen helyzetben letenni az asztalra. 
Mint mondta, ebben az évben is gúzsba kötve 
kell táncolnia az önkormányzatnak, vigyázva arra, 
hogy ne álljunk fejre.

CSÖRTE

Érd tavaly közel 4,78 milliárd forint állami támoga-
tást kapott, idén ez az összeg 5,32 milliárdra nő. 
Ez a polgármester számítása szerint összességé-
ben 11 százalékos növekedést jelent. Összevetve a 
KSH tájékoztatása szerint 24,5 százalékos inflációs 
rátát a minimálbér 16 százalékos emelkedésé-
vel, a biztosított többletpénz kevés lesz, vélte a 
polgármester.

Főleg, hogy több tervezett kiadás tekinteté-
ben – ilyen például a közétkeztetés – az inflációs 
ráta messze magasabb 24,5 százaléknál, eléri a 40 
százalékot is. „Az elszabadult infláció egyszerűen 
felzabálja a korábbi reálbér-emelkedés hatásait” 
– tette hozzá.

A megnövekedett állami támogatásból 265 mil-
lió forintot – tehát az összegnek közel felét – az 
energiaár-emelkedés hatásainak kompenzálására 
kapta a város. A maradékból pedig szolidaritási 
hozzájárulás címén a tavalyi összegnél 72 millió 
forinttal többet (csaknem 200 milliót) mindjárt el 
is von az állam. Ezt a hozzájárulást a polgármester 
egyszerűen sarc néven szokta emlegetni.

„Mivel a település-üzemeltetési, közvilágítási 
és temető-üzemeltetési támogatás megegyezik 
a tavalyi évivel, ez annyit jelent, hogy a feladatok 
jelentős részét a korábbi évekhez hasonlóan saját 
forrásból kell finanszíroznia az önkormányzat-
nak.” Iparűzési adóbevételek tekintetében az 
önkormányzat növekménnyel számol: 2022-ben 
4,376 milliárd forint folyt be – az előzetes becs-
léshez képest tehát 700 millió forintos többlet 
teljesült. Idén az előterjesztés 4,7 milliárdos 
bevétellel számol, ami az ellenzék szerit erősen 
alábecsült összeg.

T. Mészáros András (Fidesz-KDNP) szerint ez 
olyan, mintha 500-700 millió forintról a város 
eleve lemondana. „Meggyőződésem, hogy erről 
nem mondunk le eleve, be fognak folyni ezek a 
pénzek, és jóval szabadabb, titkosított felhasz-
nálásuk fog bekövetkezni. Ez a költségvetés nem 
valós, ez nem Érd épülésére, hanem a szétveré-
sére irányul” – fogalmazta meg gyanúját az előző 
városvezető.

Tetlák Örs alpolgármester föl is vette a 
kesztyűt, azzal vádolva a volt polgármestert, 

hogy működése idején csődbe vitte Érdet, amire 
következett erről egy rövid csörte, melynek 
végén T.Mészáros András rövid időre kivonult a 
teremből.

ADOK-KAPOK

Bár úgy hihetnénk, a számok egzakt dolgok, 
melyek összeadása és kivonása mindenkinél 
ugyanannyi, de kiderült, hogy egy költségvetési 
vitában ez nincs így. Simó Károly (Fidesz-KDNP) 
például arra hívta fel a figyelmet, hogy az államtól 
származó támogatás nem öt-, hanem több mint 
hatszázmillióval növekedett. Egy másik oszlopban 
szerepelő másik hatszáz milliós kiadási tétel pedig 
valójában kilencszáz.

„Nem feltételezem, hogy aki tervezte a 
költségvetést, az tiszta szándékkal tette. Már az 
előző költségvetésnél is láttuk, hogy olyan tételek 
voltak benne költség-oldalon, amelyek fiktív 
tételként kerültek bele, nyilván azzal a szándék-
kal, hogy majd lehessen siránkozni, hogy ha ezek 
nem jönnek be, akkor Érd csődbe megy. Jó lenne, 
ha itt egy takarékos költségvetést látnánk, de ez 
nem az.”

Csőzik László visszautalt az expozéjában előa-
dott érvekre, miszerint ilyen bizonytalan gazda-
sági helyzetben még sosem kellett költségvetést 
tervezni.

„Mi legalább behoztuk a közgyűlés elé, itt van 
minden szám. Amit ma látunk és gondolunk, azt 
tettük bele. Míg a kormány rendeleti költségve-
téssel működteti az országot. Abból indultunk ki, 
mi az a minimális szolgáltatás és fejlesztés, amit 
az érdi embereknek nyújtanunk kell, és abból már 
nem veszünk le. Legyen meg az érzésünk, hogy 
ez a város tud csinosodni, fejlődni, és fönntartja 
az önkormányzat által biztosított szolgáltatások 
minőségét.”

Csőzik László az adóbevételekkel kapcsolatos 

megjegyzésre is reagált. Hangsúlyozta: a jelenlegi 
helyzetben, amikor nap mint nap kisvállalkozások 
tucatjai zárnak be, nem merne 5-700 forintos adó-
bevétel-növekménnyel kalkulálni. Már annak is 
örülne, ha az előirányzott bevétel megvalósulna.

Simó kifogásolta még azt is, hogy a Pénzügyi 
Bizottság hiába kérte a legnagyobb költségve-
tési tételből gazdálkodó szerv, az Érdi Közterü-
let-fenntartó Intézmény részletes költségvetését 
és a háttérszámokat. 

Válaszában a polgármester elmondta, hogy 
amikor Simó Károly évente kétszer elkéri az ÉKFI 
százezer forint feletti költéseinek dokumentáci-
óját, mindig meg is szokta kapni, és személyes 
véleménye szerint az ilyen intézményeket a 
legcélszerűbb költségvetési szervként célszerű 
működtetni, mert úgy lehet kontroll alatt tartani. 
A gyanúnak tehát semmi alapja nincsen.

A vita nem volt mentes a politikai és személyes-
kedő adok-kapoktól sem. T. Mészáros András a 
Modern Városok Programjára is kitért, szerinte 
azzal nem szeret foglalkozni a városvezetés, és 
nem is méltóképp valósítják meg. Nem először 
illette ilyen váddal az utódját. Csőzik László 
polgármester válaszában ismertette, milyen fej-
lesztések valósultak meg a jelenlegi városvezetés 
alatt e program keretéből, és hangsúlyozta azt 
is: szeretnék a megítélt összeget az utolsó fillérig 
igénybe venni.

A költségvetést végül a közgyűlés elfogadta, az 
ellenzék pedig – a papírforma szerint – nemmel 
szavazott.

Mihalicz Csilla-Ádám Katalin

» Elfogadta a közgyűlés Érd idei év költségvetését, de közben 
röpködtek a vádaskodások

A közgyűlésen elfogadták 
az Érd Médiacentrum idei költségvetését, 

és azt is, hogy Kövesdi Péter ügyvezető távo-
zik a cég éléről, helyére az Érdi Újság felelős 

szerkesztője, Kling József lép.
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„Nemrégiben befejeződött a Tárnoki út felújítása, azonban a környéken ez-
zel még nincs vége a változásoknak, hiszen a több kilométer hosszú út két 
pontján is forgalomlassító fejlesztések várhatók” – árulta el Csőzik László 
az Érd FM 101.3 Bundáskenyér című reggeli műsorában.

Kiderült, a Tárnoki, Szent István, illetve Lőcsei utak találkozásánál 
körforgalom kialakítását tervezik. Folytatódik a Fehérvári és Zámori út 
csomópontjánál megkezdett beruházás, valamint hamarosan a Zámori és a 
Vadlúd utcai körforgalom építése is látványos szakaszához érkezik. 

A Törökbálinti út mentén is folytatódik a közlekedés fejlesztése. A Szövő 

és a Folyondár utcák találkozásánál lámpás kereszteződést alakítanak ki. 
Illetőleg maga a Törökbálinti út egészen a Bem térig megújul.

Örülhetnek azok is, akik gyakran megfordulnak a Sóskúti, Fűtő és 
Szovátai utak elágazásánál – ami szintén a város egyik igen veszélyes és 
problémás csomópontja, – ugyanis a közeljövőben itt is lámpás kereszte-
ződés lesz. 

Nemsokára elkezdődik az Érd-Ófaluban található Molnár utca rekonst-
rukciója, ahol az út egyik oldalán járdát is kialakítanak.

erdmost.hu 

 1. 2023. FEBRUÁR-MÁRCIUS:  
KÖZMŰKIVÁLTÁSOK 
A két irányú járműforgalom 40 km/h -ás sebes-
ségkorlátozás bevezetése mellett biztosított lesz, 
alkalmankénti jelzőőrös irányítással. A burkolat 
átvágása várható mind a négy érintett – Sóskúti, 
Zámori, Vadlúd, Rákóczi úti szakaszon. A burko-
latok keresztezésének idejére jelzőőrös forga-
lomirányítást vezetnek be félpályás lezárással, 
váltakozó irányú forgalom biztosításával. A fel-
bontott burkolat az I. ütemben ideiglenesen kerül 
helyreállításra, a biztonságos gyalogos és jármű 
közlekedés fenntartásával. A buszok közlekedé-
sét az I. ütem építési munkái nem befolyásolják.

 2. 2023. MÁRCIUS 16.–ÁPRILIS 15.:  
BURKOLATMARÁSI MUNKÁK
Jelzőőrös forgalomirányítás várható félpályás 
lezárással, váltakozó irányú forgalom biztosításá-
val. A buszok közlekedését a II. ütemben végzett 
munkák nem befolyásolják.

 3. 2023. ÁPRILIS–MÁJUS:  
A RÁKÓCZI ÚTI ÁG ÉPÍTÉSE TÁRNOK FELÉ
Ebben az időszakban Tárnok Rákóczi út munka-
végzéssel érintett szakasza, illetve egy időre a 
Vadkacsa utca is lezárásra kerül. A két lezárással 
érintett útra a Zámori út irányából nem lesz 
lekanyarodási lehetőség. Ezért az autók alternatív 
útvonal igénybevételével közlekedhetnek.

A lezárás miatt a Volánbusz 741 és 742 sz. járatai 
a Sóskúti úton, kerülőúton közlekednek. A Tárnok 
Rákóczi úti autóbuszmegálló ebben az időszak-
ban nem üzemel. Később az „Érd, tárnoki elága-
zás” megnevezésű buszmegállók ideiglenesen 
áthelyezésre kerülnek Érd Túzok utca irányába.

Ennek az építkezési ütemnek a második 
szakaszában a munkák érinteni fogják a Sóskúti 
és Zámori út burkolatát is. A Tárnok felőli oldal 
félpályás lezárására kerül sor, a Sóskúti út felől, a 
Zámori út felől és a Vadlúd utca irányából forga-

lomiránytó jelzőlámpa szabályozza a forgalmat 
ebben az időszakban. 

Ezen munkák befejezése után a munkavégzés 
alá vett részek már szilárd aszfaltburkolattal 
kerülnek megnyitásra. A Rákóczi utca és Vadkacsa 
utca lezárása feloldásra kerül, Tárnok megközelí-
tése a Rákóczi úton biztosított lesz. 

 4. 2023. JÚNIUS–JÚLIUS KÖZEPE: ÉRD 
VADLÚD UTCAI ÁG ÉS A SÓSKÚTI ÚTI ÁG 
ÉPÍTÉSE
A Vadlúd utca Érd központ irányában egyirányú-
sításra kerül a Távíró utcáig. Ebben az ütemben 
megépül a Vadlúd utcai ág Sóskút felőli oldala, 
valamint a Sóskúti út Vadlúd utca felőli munkála-
tai is ezzel párhuzamosan valósulnak meg.

A Vadlúd utca a Távíró utcáig csak a Zámori út 
felől lesz megközelíthető. A közlekedők számára 
ajánlott kerülő útvonal a Bagoly u.-Fehérvári út. 

Ez a forgalmi rend változás befolyással van az 
Érdről Tárnok irányába közlekedő 741 -es Volán-
busz járat útvonalára. A járat a Vadlúd utca egy-
irányúsításának idején kerülő útvonalon, a Bagoly 
u.-Fehérvári út irányában közlekedik, a Gém utcai 
megálló kimarad.

A forgalmi rend módosulása érinti a 744 számú 
érdi helyijárat útvonalát is. A járat az egyirányú-

sítás teljes időtartama alatt rövidített útvonalon 
közlekedik a Bagoly utcán át. Kimaradó megállók: 
Érd, Gém u., Érd, tárnoki elágazás, Érd, Zámori út, 
Érd, Kánya u., Érd, Fülemüle u.

A Sóskúti úton végzett munkák a forgalom két-
irányú haladását nem akadályozzák. A munkaterü-
let lehatárolásra kerül, a két irányú járműforgalom 
40 km/h-ás sebességkorlátozás mellett biztosított 
lesz.

 5. 2023. JÚLIUS KÖZEPE-AUGUSZTUS:  
ÉRD VADLÚD UTCAI ÁG ÉS A ZÁMORI ÚTI ÁG 
ÉPÍTÉSE
A Vadlúd utca egyirányúsítása marad. A Zámori 
úton végzett munkák során a két irányú jármű-
forgalom 40 km/h-ás sebességkorlátozás mellett 
biztosított lesz, kivéve a Vadkacsa utcai csatla-
kozásnál, egy rövid, kb. 20 m-es szakaszon, ahol 
jelzőlámpa irányítja a váltakozó forgalmat. Ebben 
az ütemben a Vadkacsa utca megközelítésére a 
Zámori út irányából nem lesz lehetőség az útcsat-
lakozás kiépítése miatt. 

Az 5. ütem építési munkáinak befejezését 
követően az új csomópont valamennyi ága szilárd 
burkolattal ellátva, a lezárások feloldásával 
átadásra kerül a közlekedők számára. A buszmeg-
állók eredeti helyükön, eredeti menetrend szerint 
üzemelnek a továbbiakban.

 6. 2023. SZEPTEMBER: KÖRFORGALOM 
KÖZÉPSZIGET ÉS ELVÁLASZTÓ SZIGETEK 
ÉPÍTÉSE
A forgalom a már megépült útszakaszokon két-
irányban, akadálytalanul haladhat, sebességkorlá-
tozás mellett.

 7. 2023. SZEPTEMBER–OKTÓBER: ASZFALT 
KOPÓRÉTEG ÉPÍTÉSE ÉS  
FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
Az aszfaltozási munkák idején félpályás útlezá-
rásra kell számítani, a váltakozó irányú forgalmat 
jelzőörök irányítják. A forgalomtechnikai munkák 
végzése alatt a forgalom szakaszosan, jelzőőrös 
irányítással váltakozva haladhat.

Lakossági panaszok és észrevételek bejelentését 
kérjük a vadludkorforgalom@colas.hu e-mail 
címen tegyék meg.

Köszönjük türelmüket és együttműködésüket!

Megszűnnek az életveszélyes útkereszteződések Érden

Várható forgalomkorlátozások  
a Zámori út–Vadlúd utca csomópont átépítése alatt 
Elindult a tárnokiak és az érdiek által nagyon várt körforgalom, az 
eddig igen balesetveszélyes Vadlúd és Zámori út kereszteződésé-
nek átépítése, az új körforgalom kialakítása. Az építkezés átme-
netileg forgalomkorlátozással jár, az arra közlekedők tavasszal és 
nyáron legyenek óvatosak! Íme az ütemezés:
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Néhány főútvonalon 
biztonságosabb lesz a 
gyalogos közlekedés.

A legutóbbi közmeghallgatás egyik 
fő kérdése volt, hogy Érd egyes 
forgalmas útjain, ahol egyik oldalról 
a másikra gyakorlatilag lehetet-
len a biztonságos átkelés, mikor 
létesülnek gyalogátkelőhelyek. 
László Ferenc, az önkormányzat 
kommunikációs igazgatója elmond-
ta, hamarosan a város kilenc pontján 
fellélegezhetnek a járókelők. Ahol a 
legkorábban, heteken belül megtör-
ténik a zebra felfestése, az a frissen 
felújított Tárnoki út, az óvodánál.

„Itt már kialakítottuk az odaveze-
tő járdát, a rámpát, folyamatban van 
a közvilágítás bővítése, hogy köz-
vetlenül felette is legyen világítás, 
és reméljük, hogy április folyamán 
magát a zebrát is fel tudjuk festeni 
– mondta el László Ferenc. – Az 
engedélyeztetés azonban hosszú 
folyamat, így rajtunk kívülálló okok 
miatt is lehet csúszás.”

Több zebrára már megvannak az 
engedélyek, ezeknél viszont a kivite-
lezőt kell megtalálni. Kézzel fogható 
közelségbe került az Alsó utcán – az 

Edit utca kereszteződésében – a 
Marianum iskolához kapcsolódó 
gyalogátkelő kialakítása. A madár-
nevű utcák térségében a Bagoly és a 
Harkály utca kereszteződésénél léte-
sül új zebra, a Papagáj utcánál pedig 
egy meglévőt fognak felújítani. Ez 
úgynevezett középszigetet kap.

„Nagyon sokan jelezték a pol-
gármester úrnak, hogy szeretnék a 
Kutyavári óvoda megközelítését is 
biztonságosabbnak érezni. Ennek 
érdekében a Kutyavári és a Kamilla 

utca kereszteződésénél is hama-
rosan zebra vezet át a Kutyavárin, 
a Kamilla utcán pedig parkolót 
építünk. Szintén régi panasz, hogy a 
Szent István úton – a felüljáró előtt 
és után – nehéz átjutni. Ide egyene-
sen három zebrát terveztünk, amire 
már meg is vannak az engedélyek. 

Az egyik gyalogátkelőhely a Rákóczi 
útnál, a másik a Felvigyázó utcánál, 
a harmadik pedig a Hivatalnok utca 
magasságában létesül, még keres-
sük a kivitelezőt.”

Az uniós- illetve kormánytámo-
gatásból még idén megvalósuló 
csomópont-átépítések keretében 
szintén három gyalogátkelőhely 
létesül majd a Szent István út és a 
Kossuth Lajos utca kereszteződé-
sében. Kettő a Szent István úton, 
egy a Kossuth Lajos úton vezet át. 
Jelenleg még tart a közbeszerzési 
eljárás, amint meglesz a kivitelező, 
indulhat a munka. Heteken belül 
elkezdődik az Törökbálinti és a Fo-
lyondár úti kereszteződés átépítése 
is, ahol szintén létesülnek zebrák, 
természetesen modern taktilis jelek-
kel ellátva, hogy a gyengénlátók is 
tudják használni.

Megkérdeztük László Ferencet, 
hogyan viszonyul a városvezetés 
a Balatoni út környékén élők által 
kezdeményezett aláírás-gyűjtéshez, 
amely a népszerű cukrászda közelé-
be szeretne gyalogátkelőhelyet.

„A polgármester úrhoz is eljutott 
az igény, és egyet is ért vele. Sajnos 
– ezt tudniuk kell Érd polgárainak 
is – egy zebra felfestése az ötlettől 
a megvalósulásig nem ritkán másfél 
évet vesz igénybe. Ugyanakkor, mi-
vel fontos, nagy forgalmú útról van 
szó, a kezdeményezéssel maximáli-
san egyet lehet érteni.”

Á. K.

Érden jelenleg két önkormányzati bölcsőde működik, és nagy a férőhely-
hiány, illetve az igény erre az ellátásra. Ezt a város vezetése is jól tudja, 
pályázott is forrásra egy új bölcsőde építéséhez. Erre a célra tavaly 827 
millió forintot nyert az EU Helyreállítási Alapjából a város.

A 750 négyzetméteres új bölcsi egy közel 4000 négyzetméteres, Rozs-
nyó utcai telken épül meg. Hat csoportszobájában akár 84 gyermeket is 
fogadhat majd. Ez azért jó hír, mert az eredeti elképzelések szerint csak 56 
férőhelyes lett volna az intézmény.

A bölcsőde engedélyezési terve elkészült, ez alapján szerzi meg a város 
a szakhatóságok hozzájárulásait. Így valamikor 2023 őszén megkezdődhet 
majd az építkezés.

Az akadálymentes épület 18 parkolóval és egy 12 férőhelyes biciklitá-
rolóval rendelkezik majd. A csoportszobák mindegyikét fedett terasszal 

látják el, a kicsik étkeztetését modern melegítőkonyha is biztosítja majd. 
A tervezés során kiemelten figyeltek az energiahatékonyságra, valamint a 
tájba illeszkedő területhasználatra.

Csőzik László facebook posztjában azt írja: „Az új bölcsődének még 
nincs neve, a tervező a látvány miatt írta fel találomra a »Csikóhal« nevet. 
Szeretném, ha az érdiek bevonásával találnánk meg a bölcsőde nevét, a 
felmerülő ötleteket szavazásra bocsátjuk majd”.

K. J.

KILENC ÚJ ZEBRÁVAL GAZDAGODIK ÉRD

ENYHÜL AZ ÉRDI KISGYEREKESEK NEHÉZ HELYZETE
Ősszel kezdődhet az új érdi, hatcsoportos 
bölcsőde építkezése
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ÚJJÁSZÜLETHET  
A TERMÁL HOTEL
SOK ÉRDI ÁLMA VÁLHAT VALÓRA

Csőzik László polgármester a közösségi olda-
lán osztotta meg a hírt, ami minden bizonnyal 
sok érdinek és környékbelinek szerez örömet, 
hiszen a fürdő vize nagyon kedvelt volt mind a 
családok, mint a gyógyulni vágyók körében.

„Nagyon jó hírt kaptam a sajnos régóta zárva tartó érdi termálfürdővel 
kapcsolatban, amely az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 
tulajdonában van. Akár már idén végbemehet a hotel felújítása belülről, 
jövőre pedig a medencéket, az udvart, a kertet, az utcafrontot, a parkoló-
kat szeretnék rendbe tenni” – írta a polgármester.

Mint utalt rá, az elmúlt hónapokban többször is egyeztettek a tulajdo-
nossal együttműködő szakmai befektetővel. Az önkormányzat készen áll 
az együttműködésre mind meleg-, mind hidegvizet tud szolgáltatni.

Mindkét termálkút működőképes, vizük bőséges, ha kell, el tudják látni 
a fürdőt.

A szakmai befektető arról is tájékoztatta a városvezetést, hogy fürdő 
megnyitására még várni kell.

Az épület nagyon rossz állapotban van − külön statikai felmérésre volt 
szükség −, ráadásul a befektető nemcsak rekonstruálni akarja a hotelt, 
hanem fejleszteni is: a szobaszámot 25-ről 50-re emelnék, hogy egy 3 
csillagos szállodának megfelelő színvonalú hotelt alakítsanak ki.

A beruházáshoz idő kell, ráadásul az energiaválság, a rezsiárak elszaba-
dulása is lassítja a tervek megvalósítását.

Csőzik László optimista: „Most minden jel arra utal, nagyon bízom 
benne, hogy végre tényleg felébredhet Csipkerózsika-álmából az érdi ter-
málfürdő, és visszanyeri régi fényét. Reménykedem benne, a gazdasági 
válság ellenére sikerrel jár a tulajdonos és az új szakmai befektető”.

erdmost.hu

MI LEGYEN  
A VÍZTORONNYAL?

A Tolmács utcai ipari létesítmény hasznosítá-
sával kapcsolatban várja a lakosság ötleteit a 
városvezetés.

A városvezető a közösségi oldalán röviden leírja a torony történetét és a 
kérdés apropóját is.

„A torony nincs az önkormányzat tulajdonában. Az 1950-es években 
felhúzott építmény az érdi kasszába több százmillió forintot befizető, 30 éve 
városunkban működő német vállalat telkén áll, a Krause Kft. pedig bővíteni 
szeretné meglévő üzemcsarnokát, új munkahelyeket teremtve. Ezért vető-
dött fel most a torony sorsának kérdése.”

A szóban forgó terület több mint hetven éve ipari zóna. A torony építése 
még a Rákosi-korban kezdődött, azzal a céllal, hogy kiszolgálja vízzel a gaz-
dasági épületeket. Mivel az 50-es években téglahiány volt az egész ország-
ban, nem a legjobb minőségű építőanyagokat használták a felhúzásakor. 
Az építmény nagyon rég nem működik víztoronyként, és kívül-belül nagyon 
rossz állapotban van.

Mint a polgármester írja, tavaly egy mérnöki iroda megvizsgálta a torony 
állapotát és azt is, kaphat-e új funkciót.

Irodának nem lenne alkalmas, és kilátóként sem volna érdemes hasznosí-
tani. A hét szintes toronyba a biztonságos feljutást nem lehetne megoldani, 
mert kevés a hely, most is csak egy rozsdás vaslétra vezet fel. A közelben 
nincs sem érdemi műemlék, sem természeti képződmény, ráadásul ez a 
torony egy működő gyár területén áll (és állt mindig is), ezért a bejutás sem 
megoldott.

Építészeti szempontból sem tartalmaz izgalmas megoldásokat – sok 
hasonló kinézetű társa épült akkoriban hazánkban –, de kétségtelenül egy 
letűnt kor ipartörténeti emléke, ezért 2016-ban helyi védelmet kapott.

„Érdnek kevés régi épülete van. Itt, a Tolmács utcában működött koráb-
ban az érdi téesz, aztán a Gépjavító, emlékek fűződnek hozzá. Vannak, akik 
rajonganak az ilyen víztornyokért, közülük páran már érdeklődtek is, hogy 
mit tervezünk vele. Erre a kérdésre keressük most a választ” – hangsúlyozta 
a polgármester, aki a következő napokban egyeztet majd a Krause Kft.-vel a 
cég terveiről. 

A lakosság véleményét, újrahasznosítási ötleteit a közösségi oldalán és a 
viztorony@erd.hu címen várja a polgármester, márciusban pedig lakossági 
fórumot terveznek a témában. Hozzátette: 

„Nem szeretném a városunk egyik legrégebbi, legmegbízhatóbb partne-
rét, egyik legfőbb befizetőjét elveszíteni, amikor egyébként is alig van pén-
zünk, kicsi az iparűzési adóbevételünk, egy kezemen össze tudom számolni, 
hány nagy cég telepedett meg nálunk”.

erdmost.hu



int emlékezetes, 2020. 
február elején az érdi 
önkormányzat beje-

lentést kapott, hogy Érd és Sóskút 
között széles fehér „törmelékút” 
létesült azt követően, hogy a 
közvetlen közelében épülő (azóta 
elkészült) Fenyves-Parkvárosi Köz-
nevelési Centrum építésekor óriási 
mennyiségű mésztartalmú kőzetet 
termeltek ki. Felmerült a gyanú, 
hogy az út „építőanyagául” szolgáló 
fehér kő konkrétan építési hulladék 
lehet, amelyet ennek megfelelően 
kellett volna kezelni, nem pedig 6 
méter szélességben leszórni „út” 
gyanánt, melynek 4,5 kilométeréből 
3 kilométer Natura 2000-es védett-
ségű területen húzódik végig.

Az ügyben három évvel ezelőtt 
Tetlák Örs alpolgármester tett rend-
őrségi feljelentést ismeretlen tettes 
ellen, továbbá hatósági eljárást kez-
deményezett. A nyomozást az esetle-
ges elfogultság kizárása érdekében a 
Budaörsi Rendőrkapitányság végezte 
„a hulladékgazdálkodás rendje 
megsértése és környezetkárosítás” 
tárgyában, és úgy tűnik, még mindig 
nem talált kellő súlyú bizonyítékot a 
vádemeléshez. Nem tudjuk, mi aka-
dályozhatja a rendőrség haladását, 
de abból kiindulva, hogy ilyen mér-
tékű időelcsúszást általában újabb 
szakértői vélemények bekérése szo-
kott okozni, nem lennénk meglepve, 
ha itt is ez történne. Egyelőre rejtély, 
három év alatt miért nem zárták le a 
rendőrségi nyomozást.

Ezzel párhuzamosan hatósági 
eljárás is indult, és a kormányhiva-
tal – még egy megismételt eljárás 
lefolytatása után is – előbb tudott 
eljutni a határozathozatalig, mint a 
rendőrség. A Pest Megyei Kor-
mányhivatal Közlekedésfelügyeleti 
Főosztályának határozata alapján 
ma már kimondható: súlyos bűncse-
lekmény történt, hiszen a „fehér út” 
olyan építési hulladékból illegálisan 
kialakított földút – vagyis konkrétan 
hulladéklerakás, tehát bűncselek-
mény –, amelyet engedély nélkül 
helyeztek forgalomba.

A határozat megfogalmazza azt 
is, hogy a „fehér út” lerakásáért 
a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési 
Centrum megépítését végző cég – a 
Mészáros Lőrinc gyerekeinek érde-
keltségébe tartozó Fejér B.Á.L. Építő 
és Szolgáltató Zrt. – és alvállalkozója, 
az alapvetően a földmunkákat végző 
érdi Kontimer Kft. tehető felelőssé.

Az illegális út fennmaradási 
engedélyt nem kaphat, mondja 
ki a határozat, az érintett két cég 

köteles elzárni a közforgalom elől, 
és azonnal intézkedni az eredeti 
állapot helyreállításáról, azaz a fehér 
út „maradéktalan eltávolításáról”.

A nagy horderejű hatósági dön-
tést Tetlák Örs jelentette be tegnap 
a helyszínen tartott online sajtótájé-
koztatóján.

MÉGIS KINEK  
AZ ÖTLETE VOLT?

A két építőipari cég vezetői kölcsö-
nösen egymásra próbálták kenni 
a felelősséget. A Fejér-B. Á. L. Zrt. 
projektvezetője szerint az alvállalko-
zó ötlete volt a hulladék leterítése, 

mivelhogy a környék lakói sokat 
panaszkodtak a földet elszállító te-
herautók zaj- és porterhelése miatt. 

Szerinte az alvállalkozó egyez-
tetett mindkét érintett polgármes-
terrel, majd sor került a „karban-
tartásra”, végül állítólag „mindkét 
önkormányzat részéről megtekintet-
ték a kijavított, karbantartott utat és 
azt rendben találták”. A sztorival az 
a gond, hogy egyetlen állítása sem 
igazolható dokumentumokkal. Ami 

pedig egy közpénzen megvalósuló 
beruházás esetében azért nagy baj, 
mert ezek szerint nincs annak nyo-
ma, hová került 43 ezer köbméternyi 
építési hulladék. Nem igazolható az 
sem, hogy a korábbi fideszes polgár-
mester, T. Mészáros András szóban 
jóváhagyta volna az illegális útépí-
tést, polgármestertársa, a szomszé-
dos Sóskút polgármestere, Kőnig Fe-
renc azonban azt állítja, hogy tudott 
róla és nem emelt kifogást.

A kormányhivatal e határozattal 
lezárt eljárása már egy megismételt 
procedúra volt, amelyet a bíróság 
útmutatása alapján folytatott le a 
Pest Megyei Kormányhivatal Útügyi 

Hatósága, tavaly év végén. A határo-
zat megfellebbezhető, ami a végre-
hajtásra halasztó hatállyal bírhat, de 
azért végtelen sokszor nem lehet a 
kormányhivatalt ugráltatni.

KI VISZI EL A BALHÉT?

Megkérdeztük Tetlák Örs alpolgár-
mestert, mit gondol, vajon lendít-e 
egy ilyen hatósági határozat a bün-
tetőeljárás folyamatán, és végre a 
felelősök megnevezésével lezárul-e 
a rendőrségi nyomozás? Továbbá, 
hogy vajon fölveti-e ez a történet a 
két érintett önkormányzati vezető – 
T. Mészáros András és König Ferenc 
– felelősségét?

„Nehezen tudom elképzelni, hogy 
ezt követően a nyomozás érdemi 
gyanúsítás nélkül záruljon le belátha-
tó időn belül, hiszen ez a határozat 
feketén-fehéren kimondja, hogy itt 
a hulladékgazdálkodás rendjét meg-
sértették, és környezetkárosítást 
követtek el. Azt pedig nem tartom 
életszerűnek, hogy egy Fejér B.Á.L. 
Zrt. mindezt meg merte volna tenni 
az érintett polgármesterek támoga-
tó hozzájárulása nélkül.”

Megkérdeztük T. Mészáros And-
rás volt fideszes polgármestertől, 
volt-e tudomása arról, hogy a kivi-
telezéssel megbízott cégek illegális 
utat építettek a város határában. 
Megkérdeztük azt is, hogy ha erről 
nem tudott, akkor vajon mennyire 
kísérte figyelemmel a város kiemelt 
projektjét? Ha viszont tudott róla, 
akkor miért nem tett ellene semmit? 
Lapzártánkig nem kaptunk választ a 
kérdéseinkre.

Mihalicz Csilla
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A két építőipari cég vezetői 
kölcsönösen egymásra pró-
bálták kenni a felelősséget.  

A Fejér-B. Á. L. Zrt. projektvezetője 
szerint az alvállalkozó ötlete volt a 
hulladék leterítése.

FÖL KELL SZEDNI  
A HÍRHEDT „FEHÉR UTAT”

Városunk nevéhez 
fűződik a rendszer-
váltás utáni korszak 
kétségkívül legpo-
fátlanabb környe-
zetkárosítása, amely 
„fehér út” néven 
híresült el.
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Érd a feltörekvő, dinami-
zálódó és élhető városok 
egyike, olyannyira, hogy 
a rangsorban az előkelő 
második helyen áll – de-
rül ki a KSH nemzetközi 
tanulmányából, amit az 
Index szemlézett. 

A kutatás a magyar megyei jogú 
városok teljesítményét gazdasági és 
környezeti fenntarthatóság szem-
pontjából vizsgálta, amihez az ENSZ 
fejlődési jelzőszámait vették alapul.

„Egyre több olyan kutatás látott 
napvilágot az elmúlt évben, amelyben 
Érd nem úgy jelenik meg, mint egy 
lepukkant, fejletlen település, ami 
az agglomeráció szegényháza, meg 
Európa legnagyobb faluja” – reagált a 
hírre Csőzik László polgármester.

Hozzátette: E fordulat mellett 
az is örömteli, hogy felkerültünk a 
politikai térképre, a város vezetőit 
gyakran hívják az országos médiu-
mokhoz, aktívak vagyunk a Megyei 
Jogú Városok Szövetségében is. 
Tudatosítjuk, hogy Érd nagyon nagy 
város lett, amivel számolni kell, ami-

nek súlya van. Persze a kihívásokat, 
a temérdek feladatot is látjuk. Mint 
mondta, reméli, ezek a kutatások 
segítenek abban, hogy több befek-
tető jöjjön Érdre, illetve több turista 
érdeklődjön a városunk iránt.

Ami a Központi Statisztikai Hivatal 
tanulmányát illeti, az ENSZ által 
megfogalmazott tizenhét fenn-
tartható fejlődési cél közül a KSH 
hármat vizsgált:

1.  tisztességes munka és gazdasá-
gi növekedés

2. ipar, innováció és infrastruktúra
3.  fenntartható városok és közös-

ségek
Az eredmények függvényében öt 

klaszterbe sorolták a városokat. Az 
elsőbe az ország legdinamikusabb 
és legélhetőbb városai tartoznak. A 
másodikba a feltörekvő, dinamizá-
lódó és élhető városok – Érd is ide 
került méghozzá nagyon előkelő 
helyre. 

ÉRDRŐL A KUTATÁS  
A KÖVETKEZŐKET ÍRJA:

„A klaszter második városa a komp-
lex index alapján Érd, ami a magas 
egy főre jutó nettó jövedelemmel 
(1 562 145 forint), a 180 napon túl-
nyilvántartott álláskeresők alacsony 
arányával (4,4 ezrelék), a frissen 

végzettek kedvező foglalkoztatási 
arányával (85,9%) és az egymillió 
főre jutó kiemelkedően magas 
szabadalmak számával (29,76) 
magyarázható.

Érd kiugró értékei összefügge-
nek még Budapest közelségével, 
alvóváros jellegével és társadalmi 
összetételével. Az előváros szinte 
mentes az ipari vállalkozásoktól. 
Ennek következtében levegője tisz-
ta (az egy főre jutó szén-dioxid-ki-
bocsátás szintje 0,1 tonna, egy főre 
jutó nitrogén-dioxid-kibocsátás 0,2 
kg/év). Az utak túlterheltsége az 
M7-es és 7-es főút, és az aszfalto-
zatlan mellékutak miatti szennye-
zés növeli a szállópor-koncentrációt 
(PM10 szállópor-szennyezettség 
éves átlaga eléri a 21 µg/m3). 
Ebből következően a város lakói a 
lakókörnyezetükkel csak átlagos 
mértékben elégedettek (0–10-es 
skálán 6,8).”

Csőzik László polgármester 
hangsúlyozta: 

„Öröm és büszkeség, hogy váro-
sunk ilyen jó megítélés alá esik bizo-
nyos mutatók alapján, ugyanakkor 
tudjuk, hogy az alapinfrastruktúra 
kiépítése hiányos, amit le kell küz-
denünk. Reméljük, egyszer eljutunk 
abba a stádiumba, mint Budaörs, 
azaz lesz annyi saját bevételünk, 
hogy ezeket a fejlesztéseket el 
tudjuk végezni”.

Á. K.

Különleges rendezvényt szerveznek immár második alkalommal március 
18-ára: a 3,14 kilométeres pí-futást. Az ötlet és a megvalósítás az autista 
gyerekek fejlesztésével foglalkozó Szikra Tehetséggondozó Egyesület 
elnökéhez, Zádori Henriettához fűződik.

„Köztudott, hogy Einstein is autizmussal élt, és a mi gyermekeink közül 
is sokan élnek a számok bűvöletében. Ezért gondoltuk úgy, hogy érde-
mes lenne megünnepelnünk a pí-napot. Az autizmussal élő gyerekek sok 
esetben lemaradást mutatnak a mozgás, a sportok területén, de a futás 
nem tartozik ezek közé, ezért gondoltuk úgy, hogy összekötjük a matema-
tikát és a futást. Szeretnénk a rendezvényt városi eseménnyé tenni, ezért 
minden érdeklődőt szeretettel várunk” – mondta Zádori Henrietta.

Első ízben tavaly rendezték meg a pí-futást, mintegy kétszáz résztvevő-
vel, és bíznak abban, hogy idén is sokan eljönnek.

„Ez nem verseny, mindenki a saját tempójában futhatja le. A gyermekek 
314 métert is választhatnak. Minden tíz éven aluli gyerek aranyérmet kap a 
nyakába” – tette hozzá Zádori Henrietta.

A pí-futást március 18-án délelőtt szervezik az ófalusi Termál Hotel előtt. 
(Gyülekező 9 órától, rajt 3,14 kilométeren 10 órakor, 314 méteren pedig 
10.30-kor.)

Nevezni a helyszínen vagy online lehet. Aki szeretné, 500 forint nevezési 
díjjal támogathatja az érdi autista gyerekek táborozását, de ez nem köte-
lező.

A lebonyolítást Botos Enikő, a BSI Futónagykövete és a Százhalombattai 
SZVISE Atlétika Egyesület szakedzője segíti, az eseményt Érd önkormány-
zata és az Athlészisz Alapítvány támogatja.

„A támogatásnak köszönhetően több szolgáltatást tudunk nyújtani: mo-
bilvécét helyezünk ki, vizzel, müzliszelettel, ajándékkal várjuk a résztvevő-
ket, és kísérőprogramokat is szervezünk” – tette hozzá a Szikra elnöke.

Á. K.

Érd az egyik legélhetőbb város

MINDENKI A SAJÁT TEMPÓJÁBAN
Pí-futás, másodszor

A Zádori Henriettával készített beszélgetést 
a QR-kód leolvasásával hallgathatja meg:
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Adrienn már gyerekkorában nagyon 
tehetségesen rajzolt, de nem volt 
esélye a Kisképzőbe, ahová csak 
kitűnő tanulmányi eredménnyel le-
hetett bejutni. Anyukája a gyors- és 
gépírást ajánlgatta, de Adrien az ízlé-
séhez, kézügyességéhez, fantáziájá-
hoz sokkal jobban illő ruhakészítést 
választotta. Nemcsak varrta, hanem 

be is mutatta a ruhákat: Zsigmond 
Márta Átváltoztatjuk Szalonjában 
dolgozott, így került kapcsolatba 
Márta fiával, Komlósi Gáborral, aki 
az első magán médiaiskolát indította 
Magyarországon. Mártáék biztatták, 
hogy jelentkezzen, ő pedig megtalál-
ta évtizedekre szóló hivatását: ripor-
ter lett. Dolgozott Százhalombattán, 

a Magyar Televíziónál, a Duna TV-
nél. Rákbetegsége miatt 2015-ben 
felhagyott a televíziózással, és teljes 
szívvel-lélekkel a festészet, a varrás, 
nemezelés, üvegművesség felé 
fordult. Azt vallotta, hogy az alkotás 
maga is gyógyító terápia, és súlyos, 
türelemmel viselt betegsége alatt ez 
segítette őt át a rákkal vívott csatá-
kon. „2015-től 2021-ig minden évben 
volt valami. Műtét, kemó, sugár. Az 
utolsó pillanatig küzdött” − idézte 
fel édesanyja, Margittai Angéla. 

Az érdligeti családi házukban 
kialakított lakásgalériában beszél-
gettünk, amit még Adrien hozott 
létre, mikor kisfiával Budapestről 
hazaköltözött. Valaha Adrien 
otthona volt, most festmények, 
rajzok, ruhák, üvegdíszek, nemez-
babák díszítik a falakat, asztalokat, 
kanapékat. Megtaláljuk itt Adrien 
alkotó fantáziájának megannyi 
mementóját. Vannak még festékek, 
ecsetek, lágy kelmékkel borított 
bútorok, süppedős szőnyeg, egy 
régi varrógép, és megannyi kalap… 
Csupa olyan tárgy, amit Adrien 
szeretett, és ami azt a hatást kelti, 
hogy a művész csak egy pillanatra 
távozott a szobából. 

„Nagyon jó érzés nekem, hogy 
annyian ismerték Adrit, elsősorban 
a riporteri oldaláról. Szeretném, 
ha látnák más irányú munkásságát 
is. Idősek vagyunk, kiállításra vinni 
a képeket már nem tudjuk, ezért 
nyitottuk ezt a galériát” − mutatott 
körbe Angéla. Ez a gyűjtemény szí-

vet melengetően példázza azt is, ho-
gyan lehet egy fájdalmas, az életet 
megrövidítő betegség árnyékában 
is épnek maradni, hivatást váltani, 
alkotni és akarni… 

Adrien ugyan elvégzett egy két-
éves festőiskolát, és mestere kiemel-
kedően tehetségesnek tartotta, 
mégis akkor kezdett festeni, amikor 
a betegség miatt letette a mikro-
font. Korábban főleg grafikákat 
készített. A rákkal vívott csatái köze-
pette szerepelt kiállításokon, tartott 
gyermektábort, adott interjúkat. 
Mikor festeni már nem tudott, mert 
romlott a látása, nemezbabákat 
készített. Nem adta fel.

„Adrien 1969. március 18-án szüle-
tett. Az ötvenkettedik születésnapja 
után négy napra ment el. Egy évre 
rá Százhalombattán rendeztek az 
emlékére kiállítást, 2022 szeptem-
berében pedig megnyitottuk ezt a 
lakásgalériát a Facélia utcában. Van-
nak érdeklődők, főként barátok, régi 
osztálytársak jönnek, de mindenkit 
fogadunk, általában csütörtöki na-
pokon, ha előzetesen bejelentkezik 
a 06-23/373-024-es telefonszámon. 

Adri születésnapja alkalmából sze-
retnénk tartani egy megemlékezést, 
március 18-án, szombaton, délután 
négy órától, gyertyagyújtással, felol-
vasással, beszélgetéssel egybekötve. 
Aki szeretne ezen az alkalmon részt 
venni, március 15-én 18 óráig jelezze a 
fenti telefonszámon” – kérte Adrien 
édesanyja.

Ádám Katalin

nemzetközi hírű intézményt Balázs Dénes 
karsztkutató, geográfus alapította 1983-
ban. Még a hetvenes években megkezdte 

a magyar utazók, földrajzi felfedezők kallódó 
hagyatékainak felkutatását. Bár nem kapta meg 
a városvezetés támogatását, nem hagyott fel a 
tervével, amit végül Mógor Béla érdi tanácselnök 
karolt fel: a Wimpffen-kúriában biztosított öt 
termet a múzeum számára, az éppen kiköltöző 
tanácsi irodák helyén. Így nyithatta meg kapuit a 
Magyar Földrajzi Gyűjtemény. 1983. március 12-én 
írták alá az alapító okiratot és október 7-én meg-
nyílt a Magyar utazók, földrajzi felfedezők című 
kiállítás, amit az eltelt negyven évben több mint 
negyedmillió látogató tekintett meg. A múzeumi 
rangot 1988-ban kapta meg az intézmény.

Az évfordulót ünneplő programokról Feke-
te-Mácsai Anetta igazgatóhelyettes beszélt. „Már-
cius 12-én 14 órától 17 óráig családi nappal várjuk 
az érdeklődőket. QR-kódos nyomozójátékot szer-
vezünk állandó kiállításainkban, az időszakiakban 
pedig tárlatvezetéseket. Szeretnénk megmutatni, 
mitől múzeum egy múzeum: raktártúrát indítunk, 
több turnusban (ez a programunk regisztrációhoz 
kötött, jelentkezni a 06 (23) 363-236-os telefon-
számon lehet). A raktárakat gyűjteménykezelőnk, 

Puskás Katalin, illetve helytörténészünk, Lehoczki 
Zsuzsanna mutatja majd be. Olyan érdekessége-
ket is elővesznek majd, amelyek a kiállításainkon 
egyébként nem láthatóak: például Cholnoky Jenő 
rajzfüzete, üvegnegatívok, harmonikás fényképe-
zőgépek”. Érdemes időben regisztrálni, ugyanis 
hat-hat ember vehet részt egy-egy raktárlátoga-
táson. 

A múzeumalapító előtt tisztelegnek több előa-
dással és egy kiállítással is: március 6-11. között a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT) 
állítja ki a karsztok világáról készített felvételeit 
(nagyméretű molinókon) a Múzeum sétányon. 
Akinek megtetszett ez a világ, még nyakon 
csípheti a március 19-én záró Mit adnak nekünk a 
barlangok? című kiállítást. 

Március 14-én 17 órakor Forrásy Csaba fo-
tóművész a természet- és denevérfotóit mutatja 
majd be. Március 15-én 15 órától Székely Kinga 
barlangkutató beszél Petőfi Baradla-barlangbeli 
látogatásáról (ami kultúrtörténeti kuriózum). 
21-én 17 órától Hegedűs Gyula, az MKBT elnöke a 
barlangi mentőszolgálat munkájába avatja majd 
be a nagyközönséget.  

A programokra a belépés díjtalan. 
Á. K.

Alkotás  
a rák árnyékában
Március 18-án lenne ötvennégy éves Margit-
tai Adrien. Családja megemlékezést szervez 
érdligeti lakásgalériájukban.

Sosem látott Sosem látott 
tárgyak  tárgyak  
nyomábannyomában

Különleges  
programsorozattal ünnepli 
negyvenedik születésnapját 
a Földrajzi Múzeum.

A
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A Prettl Electronics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság sike-
resen megvalósította a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováci-
ós Hivatal által meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú, „Pi-
acvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” 
című pályázati felhívásra benyújtott  „Autómotív Telemetria Plat-
form Integrált Biztonsági eCall Rendszerrel” című, 2019-1.1.1-PIA-
CI-KFI-2019-00325 azonosító számú projektjét. A projekt összkölt-
sége 613,48 millió Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás 
összege 243,97 millió Ft.

A projekt fő célja egy új generációs telemetriai és csatlakoztatható 
interfészű platform kifejlesztése volt, ami a folyamatosan fejlődés-
ben lévő technológiákat kihasználva és ezeket integrálva tud új 
szolgáltatásokat biztosítani a közösségnek, valamint az autómotív 
iparnak. A technológiák folytonos változása mellett a digitalizáció 
korunk másik nagy kihívása, melyre a vevőknek megoldást kell 
biztosítanunk a termékeinkkel, lehetővé kell tennünk az elérhető 
(szenzor és egyéb) adatok összegyűjtését, megosztását, részle-
ges vagy teljes kiértékelését és adatfelhőbe juttatását, mindezt a 
legbiztonságosabban, szem előtt tartva a kiberbiztonsági prakti-
kákat. Miután összegyűjtöttük és kiértékeltük az összes belső ku-
tatási tapasztalatot és potenciális vevői igényt, arra a következ-
tetésre jutottunk, hogy célszerűbb egy telemetriai ökoszisztémát 
kialakítanunk, melyhez több összekapcsolható termék is tartozhat, 
ezáltal biztosítva a flexibilis és gyorsan a megrendelő (vevő) igé-
nyeire szabható megoldásokat. A projekt célját szem előtt tartva 
két különálló vezérlő elektronikának a kifejlesztésén dolgoztunk, 
melynek során teljesen kifejlesztettünk egy Telemetria és Csatla-
koztatható Interfész vezérlő terméket (CCU – Connectivity Control 
Unit) és a prototípus megoldását egy kisebb Telemetria vezérlő 
terméknek (TCU – Telematics Control Unit). Ezek a vezérlőegy-
ségek egy telemetriai ökoszisztémában tudnak egymással együtt-
működve vagy teljesen különállóan is működni. A járműben lévő 
különböző alrendszerekkel, adat- és vezérlőbuszokon keresztüli 

összeköttetés révén, tudják a jármű felhasználói vagy telemetria 
adatait összegyűjteni vagy azokat távolról szolgáltatni, mint pél-
dául: a jármű mozgását, helyét, sebességét, motoradatait, a kap-
csolat minőségét, az érzékelők adatait, távoli szerveren rögzített 
paramétereket vagy médiatartalmat. A járműben Internet-, Wifi-, 
Bluetooth Low Energy-, Zigbee- vagy OABR hálózatot, valamint 
bizonyos területeken eCall- és más információs képességet, szen-
zorokat is kínálni tudnak. A termékek elsődlegesen a járműipar 
szabványai szerint készültek, támogatják mind a 12V-os és 24V-os 
rendszereket, de átalakíthatóak az ipar más területeire is. Mindkét 
eszköz saját fejlesztésű szoftverrel rendelkezik, mely frissíthető és 
bővíthető, valamint a kiberbiztonsági követelményeket szem előtt 
tartó koncepció alapján terveztük, hogy biztonságos és védett kap-
csolatot biztosítsanak.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a projektre kitűzött célokat 
elértük, amit az is bizonyít, hogy a projekt egyes részeredményei 
már most a piac és az iparág hasznára válnak. A projekt során 
alkalmazott újításoknak köszönhetően az új kapcsolatok kiépíté-
se mellett a meglevő vevőinkkel és partnereinkkel is erősítjük a 
kölcsönös bizalmat, és megalapozzuk a hosszú távú szakmai és 
üzleti kapcsolatok kialakítását, illetve bővítését.

A Projekt befejezési dátuma: 2023.01.31

További információ kérhető:
Prettl Electronics Hungary Kft.

Telefon: 36 23 505805
Honlap: www.prettl.hu



Robi a legtöbb gyerekhez hasonlóan imádott 
bringázni, a házuk előtt még ugratót is kellett 
neki fabrikálni a különböző trükkökhöz. Volt, hogy 
egymás mellé tett fenyőtobozok, volt, hogy vizes-
flakon jelölte az ugratás nagyságát, de sokszor 
bóják is előkerültek a szlalomozáshoz, ügyességi 
gyakorlatokhoz. A biciklit aztán egy Yamaha 
PW50-es gyerek-krosszmotor váltotta, Robi csak-
nem 6 és fél éves volt, amikor először ült a nyer-
gében. Az ismerkedés gyorsan ment, mondjuk jó 
kezekben volt, hiszen az alapokat Czuni László 
korábbi bajnok iskolájában sajátította el. Innentől 
kezdve aztán felgyorsultak az események.

Nyolc hónapnyi képzés után jött egy komoly 
lépcsőfok, amikor szüleitől megkapta élete első 
saját versenymotorját, egy Husqvarna TC50-est, 
az edzések már ezzel folytatódtak. Természete-
sen a tempó is nagyobb lett, így az edzője fel is 
tette számára a kérdést: szeretnél-e versenyző 
lenni? A válasz természetesen igen volt, a döntést 
persze a szüleivel egyeztetve, közösen hozták 
meg – az álmatlanul átforgolódott éjszakákat az 
édesanyja „vállalta” magára.

A 2022-es versenyévad közeledtével az edzések 
is feszítettebbé váltak, Robi pedig vigyázott rá, 
hogy a sűrűsödő hétközi edzésterv ne menjen 
a tanulás rovására. Okos srácként sosem kellett 
noszogatni, tudta, hogy a sportban is csak úgy 
tud kiteljesedni, ha az iskolában is minden rend-
ben van. A kétfrontos helytállás bejött, hiszen 

a jeles tantárgyi bizonyítvány mellé dobogós 
helyezéseket, futamgyőzelmet és az év újoncának 
járó elismerést is bezsebelhette. A nemzetközi 
mezőny számára is nyitott országos bajnokság 
MX50-es kategóriájában a 29 induló közül a 7. 
pozícióban zárt a tabellán, előtte csak olyanok 
végeztek, akik már az előző évadban is rajthoz 
álltak.

A remek eredmények elérésében Lécz Gergely, 
korábbi többszörös bajnok versenyzőnek is 
komoly szerepe van, hiszen Robi már tőle lesi el 
a krosszozás fortélyait. Az idei évad a 9 bajnoki 
derbi mellett néhány hazai kupaversenyt és 
nemzetközi viadalt is tartogat, Robinak pedig 
feltett szándéka, hogy a pontvadászatban az ére-
mesélyesek között számoljanak vele a riválisok. 
A tervek elérésében a karácsonyra kapott vadiúj 
motorja mellett immár támogatók is segítik, ő 
pedig kézilabda edzések látogatásával is igyekszik 
fejleszteni fizikai állóképességét.

Forrás: Sz. R. 

(1
5/

20
22

)

10 S P O R T

ROBI A SULIBAN ÉS A KROSSZPÁLYÁN IS REMEKEL

AZ ÉRDI CSAPATSPORTOK ELMÚLT 

KÉT HETÉNEK LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI 

EGY HELYEN

KÉZILABDA:
Női NB I, 15. forduló
Győri Audi ETO KC - Érd 39-23 (19-9)
Női NB I, 16. forduló
Érd - FTC-Rail Cargo Hungaria 19-41 (10-20)
Férfi Pest megyei I. osztály, 13. forduló
Bugyi SE - Kőrösi KDSE-Treff 99 29-34 (14-20)
Férfi Pest megyei I. osztály, 14. forduló

Kőrösi KDSE-Treff 99 - Veresegyházi VSK 31-29 (16-15)

LABDARÚGÁS:
Férfi NB III Nyugati csoport, 22. forduló

Érdi VSE - Balatonfüredi FC 1-0 (0-0)

Férfi NB III Nyugati csoport, 23. forduló

Kaposvári Rákóczi FC - Érdi VSE 0-3 (0-1)

FUTSAL:
Férfi NB II Nyugati csoport, 20. forduló

UTE - Asterix Érd 5-2 (4-0)

KOSÁRLABDA:
Férfi NB II Közép A csoport, 16. forduló

Gia Form-VMG DSE - SZPA-HSE 82-61 (15-18, 20-13, 
30-11, 17-19)

Férfi NB II Közép A csoport, 17. forduló

Kandó SC-Óbudai Egyetem - Gia Form-VMG DSE  
82-77 (29-16, 27-18, 12-22, 14-21)

JÉGKORONG: 
Férfi U18 középszakasz

UNI Győr-NEMAK ETO HC - Kárpáti Farkasok 2-6 (0-1, 
2-2, 0-3)

Kárpáti Farkasok - Sportországi Cápák 5-2 

(0-1, 3-0, 2-1)

Egyetlen 4-es érdemjegyét magatar-
tásból kapta, a többiből jeles Szabó 
Róbert, a Teleki Sámuel Általános Is-
kola 3. c osztályos tanulója. A 9 éves 
érdi srác a versenypályán sem adja 
alább, hiszen rögtön az első szezon-
jában az év újonca lett.

|  2 0 2 3 .  f e b r u á r  2 8 . 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2023. (I. 26.) HATÁROZATA
AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ ÓVODÁK 2023. ÉVI NYÁRI ZÁRVA TARTÁSI RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022/2023-as nevelési évre az önkormányzat által fenntartott óvodák nyári zárva tartásának rendjét 
a határozat melléklete szerint határozza meg.

Határidő:  döntés továbbítására – 2023. február 10.
Felelős:  dr. Csőzik László polgármester

dr. Feik Csaba dr. Csőzik László
     jegyző polgármester

ÓVODÁK NYÁRI ZÁRÁSA 2023
Június Július Augusztus

Intézmény megnevezése Zárva tartás ideje 06.26-06.30 07.03-07.07 07.10-07.14 07.17-07.21 07.24-07.28 07.31-08.04 08.07-08.11 08.14-08.18 08.21-08.25

Érdi Kincses Óvoda 2023.07.24-2023.08.18 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Harkály Tagóvoda 2023.07.24-2023.08.18 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Tündérkert Tagóvoda 2023.07.24-2023.08.18 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Fácán Tagóvoda 2023.06.26-2023.07.21 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Kutyavári Tagóvoda 2023.06.26-2023.07.21 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Ófalusi Tagóvoda 2023.06.26-2023.07.21 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Tállya Tagóvoda 2023.06.26-2023.07.21 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Érdi Szivárvány Óvoda 2023.07.03-2023.07.28 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Kisfenyves Tagóvoda 2023.07.03-2023.07.28 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Napsugár Tagóvoda 2023.07.03-2023.07.28 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Meseház Tagóvoda 2023.07.31-2023.08.25 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Tusculanum Tagóvoda 2023.07.31-2023.08.25 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Erdőszéle Tagóvoda 2023.07.31-2023.08.25 ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

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

A tavasz közeledtével közelednek azok az idő-
pontok is, amiket az adófizető polgárok minden 
évben szem előtt tartanak. Ilyenek többek között 
a legfőbb helyi adók, például az építmény- és 
a telekadó. Mindkettőnek március 15-e az első 
negyedéves fizetési határideje.

Ám a megszokottól eltérően idén késhet 
annak az értesítőnek a postázása, amit az 
önkormányzatok – így az érdi is – küldenek ki 
a helyben élőknek, amely a sárga csekkeket is 
tartalmazza. Előfordulhat tehát, hogy nem kapja 
meg mindenki március 15-ig a csekket, esetleg 
nem sokkal a határidő lejárta előtt kerül majd a 
postaládájukba.

Ez nem az önkormányzatok hibája, a központi 
rendszer, az államkincstár által üzemeltetett ASP 
adóprogram – amelyhez Érd 2019 áprilisában 

csatlakozott – nemrég frissítésen esett át és 
azóta akadozik a működése. Az érdi önkormány-
zat azt a központi tájékoztatást kapta, hogy a 
szakemberek dolgoznak a hibák kijavításán, ám 
a lakosság kiértesítésében csúszásokkal kell 
számolni.

Az érdi önkormányzat éppen ezért természete-
sen eltekint a késedelmi pótlék felszámolásától, 
amennyiben a csekkek késve, a március 15-i 
határidőn túl érkeznek a postaládákba.

Ugyanakkor ma már van kényelmesebb módja 
a befizetésnek, mint a postai sorban állás:

• ügyfélkapus azonosítással befizethetjük a 
központi adóprogramban (ami legegyszerűbben 
az ado.erd.hu oldalon keresztül érhető el), ahol 
előtte lehetőség van lekérdezni az adó pontos 
összegét;

• banki átutalással, viszont ez esetben fel kell 
tüntetni az adóazonosító jelet/adószámot.

Köszönjük, hogy az adókötelezettségek telje-
sítésével, valamint a befizetett adókkal hozzájá-
rulnak Érd Megyei Jogú Város működtetéséhez, 
fejlődéséhez!

Egyúttal szeretnénk elmondani, hogy a pol-
gármester, Dr. Csőzik László javaslatára janu-
árban az érdi közgyűlés a nyugdíjasoknak igen 
kedvező döntést hozott: a döntő többségüknek 
idén már nem kell építményadót fizetniük. Ennek 
részleteiről az önkormányzatunk adóosztályán, 
a +36 23 522 348-as számon

vagy az ado@erd.hu címen kérhetnek tájékoz-
tatást.

A különböző adónemek befizetésének határidői 
és számlaszámai az alábbiak:

ADÓNKKAL A VÁROS MŰKÖDÉSÉT SEGÍTJÜK
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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, 
szenvedélymentes 1 főnek kiadó. 
Bérleti díj 50 ezer Ft+rezsi.   
Tel.: 06/70 409 3839 (28/2023)

SZOLGÁLTATÁS
GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 
vásárolok készpénzért kis és nagy 
hanglemzeket, műsoros kazettákat. 
Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      
 (31/3/2023)

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)

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

(2
72

/2
02

2)
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)
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

67
/2

02
2) HIRDESSEN 

AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

(3
8/

20
23

)

Ha örökbe fogadná 
a képen látható kutyust, 
vegye fel a kapcsolatot 
az alapítvány mun-
katársaival. Telefon: 
06/30 276 6071 vagy 
06/30 910 6987, E-mail: 
siriusalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalálja 
a www.siriusalapitvany.
hu weboldalon. Sirius 
Állat- és Természetvé-
delmi Alapítvány, Érd. 
Adószám: 18707379-1-
13, Bankszámlaszám:  
10403136-49534949-
49521015

Derek
Barátságos, közepes 
testű, 8 hónap körüli kan 
kutyus. Még nevelést 
igényel, kertes házban 
érezné jól magát.

Brian
Kedves, kis-közepesre 
nőtt, embercentrikus, 
6 hónap körüli kan 
kutyus. Játékos, foglal-
kozásigényes.

GAZDIKERESŐ



13P R O G R A M O K

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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CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.  

Tel.:06 23 365 470

MÁRCIUS 

Felnőttkönyvtár: 
Tematikus könyvválogatás: Központban az 

egészség
Internet Fiesta
Meglepetés könyvjelzők és játékok a könyvtárban 

ás az online felületeinken

Március 1. 10:00 óra – Gyermekkönyvtár:
Mesedélelőtt a Gyermekkönyvtárban! A rút kiska-

csa – Bölöni Réka bábelőadása
A helyek korlátozott száma miatt előzetes regiszt-

rációt kérünk.

Március 6. 18:00 óra  – Parkvárosi Fiókkönyvtár:
DIANAP 
– Bővebb információ a Parkvárosi Fiókkönyvtár 

elérhetőségein

Március 8. 17 óra – Felnőttkönyvtár:
Petőfi Sándor a forradalomban és 
a szabadságharcban 
– Dr. Hermann Róbert történész előadása

Március 22. 17:00 – Felnőttkönyvtár:
Okosegészségügy 
– Tippek és hasznos információk szakemberektől

Március 20 – április 6. – Parkvárosi Fiókkönyvtár:
Küldjünk húsvéti képeslapot a könyvtáron 

keresztül! 
Bővebb információ a Parkvárosi Fiókkönyvtár 

elérhetőségein.

Március 2-án 14 órai kezdettel Válaszol a gyógysze-
rész címmel hasznos tanácsokat és praktikákat 
hallhatnak dr. Vass Viktória gyógyszerésztől a 
Bajcsy Közösségi Színtérben (Bajcsy-Zsilinszky út 
204-206.).

Március 6-án 14 órai kezdettel nőnapi operettelőa-
dással köszöntjük a hölgyeket a Parkvárosi Közös-
ségi Házban. Az előadásra előzetes jegyigénylés 
szükséges a helyszínen!

Az Egyházak városunkban című előadás-sorozat 
március 9-én folytatódik; 14 órai kezdettel a 
Bajcsy Közösségi Színtérben (Bajcsy-Zsilinszky út 
204-206.) az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus 
Egyházáról, azaz a mormonokról hallhatnak.

A  Bajcsy Közösségi Színtérben senior gerincjógá-
val (csütörtök 10.00) várjuk a mozogni vágyó 
időseket.

A Szepes Gyula Művelődési Központ  
„Idősen, aktívan Érden” ingyenes idősügyi  

programsorozata az alábbi eseményekkel várja  
az érdi 65 év felettieket:

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

CSILLAGVIRÁGTÚRA
A Kertbarát Kör idén is megszervezi ezt a könnyű 
sétát a Beliczay-szigeten, idegenvezetéssel.
Az egyiket március 5-én reggel 9-től, a másikat 
ugyanaznap 14 órától.

A séta a volt termál hotel elől indul, oda is érkez-
nek vissza a résztvevők. 

A részvétel ingyenes, az indulási időpontokat 
az ófalusi busz érkezéséhez igazították. Akinek 
kérdése van, Németh Antalhoz fordulhat, a 06 30 
549-4230-as telefonszámon.
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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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