
2023. március 14. 

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kétheti lapja

XXXIII. évfolyam 6. szám

Minden szombaton
Termelői piac nyílt Parkvárosban, egészen pon-
tosan a Bajcsy-Zsilinszky út 117-119. szám alatt.

3. OLDAL

Két keréken
Márciusban az Érd Körbét támogathatjuk 
a Civil Liciten.

6. OLDAL

Érd befogadott  
minket

ELINDULT A VADLÚD–ZÁMORI 
CSOMÓPONT ÁTÉPÍTÉSE

CIKKÜNK A 3. OLDALON 

INTERJÚNK A 8–9. OLDALON 

Rendkívüli felvételi eljárás keretében lehet 
majd jelentkezni május 8-ától.

Dirk Janetzko igazgatóval beszélgettünk az 
érdi központú AVL Hungary idei terveiről, de 
a csirkepaprikás is szóba került, szigorúan 
tejföllel.

Izgalmas programok várják az érdieket már-
cius 15-én.

Eredetileg lámpás kereszteződés lett volna, de mindkét város kívánsá-
gára mégis a körforgalom megépítése mellett döntöttek.

CIKKÜNK A 2. OLDALON 

Indul a gimnáziumi 
tagozat a  
Batthyány suliban
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ÚJ KORSZAK KEZDŐDIK A KÉT VÁROS ÉLETÉBEN

A projektindító ünnepséget március 6-án tartot-
ták a Polgárok Háza dísztermében. Jelen volt a 
két érintett település polgármestere, Csőzik Lász-
ló (Érd), Lukács László (Tárnok), valamint Kovács 
Csaba, az Építési és Közlekedési Minisztérium 
részéről, és Ernyey Péter építésvezető a Colas Út 
Zrt. képviseletében.

„A két város életében új korszak kezdődik. Ez 
egy nagyon problémás csomópont volt számtalan 
balesettel, és nagyon sokan kérték, hogy előrelé-
pés történjen az ügyben” – emlékeztetett Csőzik 
László. Az építkezés VEKOP-projektként, uniós 
pályázati pénzből valósul meg, közel egymilliárd 
forintértékben.

Csőzik László köszönetet mondott a kormány-
zatnak, hiszen az építkezésre a Modern Városok 
Program keretein belül kerül sor. Nem feledkezett 
meg Aradszki András országgyűlési képviselő, 
valamint Láng Zsolt kormánybiztos lobbitevé-
kenységéről, illetve T. Mészáros Andrásról, aki 
gondozta a Modern Városok Programot.

Ez a csomópont eredetileg lámpás keresztező-
dés lett volna, de mindkét város kívánságára még-
is a körforgalom megépítése mellett döntöttek. 
Erről Lukács László, Tárnok polgármestere beszélt 
az ünnepségen. Mint mondta, évtizedes vágy volt 

a körforgalom megépítése, már 15-20 éve megvolt 
a kivitelezési terv, sőt, az anyagiak is, ám a pénz 
elúszott.

2019-ben nagy felháborodást keltett, mikor ki-
derült, hogy ide nem körforgalom, hanem lámpás 
kereszteződés épülne.

„Mindenki az ügy mellé állt. Hosszú volt az út, 
de hála Istennek, eljutottunk idáig. A következő 
fél év nagyon nehéz lesz, dugókra kell számítani, 
de arra kérek mindenkit, arra fókuszáljon, hogy mi 
lesz utána” – hangsúlyozta Lukács László. 

Á. K.

» Elindult a Vadlúd–Zámori csomópont átépítése

Márciusban folytatják a közműkiváltásokat. A kétirányú járműforgalmat biztosít-
ják (40 km/h-ás sebességkorlátozás bevezetése mellett), alkalmankénti jelzőőrös 
irányítással.

A burkolatot mind a négy érintett szakaszon– Sóskúti, Zámori, Vadlúd, Rákóczi 
út – átvágják. A burkolatok keresztezésének idejére jelzőőrös forgalomirányítást 
vezetnek be félpályás lezárással (a forgalom váltakozó irányú lesz).

A felbontott burkolatot ideiglenes helyreállítják.  A buszok közlekedését az első 
ütem építési munkái nem befolyásolják.

Március 16-április 15. között végzik a burkolatmarási munkákat. Ebben az 
időszakban jelzőőrös forgalomirányítás várható félpályás lezárással, váltakozó 
irányú forgalmat biztosítva. Az érintett buszok a megszokott útvonalukon közle-
kedhetnek.

Április-májusban a Rákóczi úti ágat építik ki Tárnok felé. Az út érintett szaka-
szát, illetve egy időre a Vadkacsa utcát is lezárják. A két érintett útra a Zámori 
út irányából nem lehet majd lekanyarodni, ezért az autók alternatív útvonalon 
közlekedhetnek.

A lezárás miatt a Volánbusz 741 és 742 sz. járatai a Sóskúti úton, kerülőúton 
közlekednek. A Tárnok, Rákóczi úti autóbuszmegálló ebben az időszakban nem 
üzemel majd. Később az „Érd, tárnoki elágazás” buszmegállókat ideiglenesen 
áthelyezik a Túzok utca irányába.

A munkák érinteni fogják a Sóskúti és Zámori út burkolatát is. A Tárnok felőli 
oldalt lezárják, a Sóskúti út felől, a Zámori út felől és a Vadlúd utca irányából 
jelzőlámpa szabályozza majd a forgalmat.

E munkák befejezése után már szilárd aszfaltburkolattal nyitják meg az érintett 
részeket. A Rákóczi utca és Vadkacsa utca lezárását feloldják, Tárnok megközelít-
hető lesz a Rákóczi úton.

Június-július közepén építik ki a Vadlúd utcai és a Sóskúti úti ágat.  A Vadlúd utcát 
egyirányúsítják a Távíró utcáig. Ebben az ütemben megépül a Vadlúd utcai ág Sóskút 
felőli oldala, valamint a Sóskúti út Vadlúd utca felőli munkálatait is elvégzik. i

A Vadlúd utca a Távíró utcáig csak a Zámori út felől lesz megközelíthető.  
(Ajánlott kerülő útvonal a Bagoly u. – Fehérvári út.)

Ez befolyásolja majd az Érdről Tárnok irányába közlekedő 741-es és 744-es 
Volánbusz járat útvonalát: a 741-es ebben az időszakban kerülő útvonalon, a 
Bagoly u.-Fehérvári út irányában közlekedik majd a busz, a Gém utcai meg-
álló kimarad. A 744-es járat az egyirányúsítás 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 kétirányú haladását nem akadályoz-
zák. A munkaterületet lehatárolják, a kétirányú járműforgalom 40 kilométeres 
sebességkorlátozás mellett biztosított lesz.

Július közepe-augusztus hónapban építik ki a Vadlúd utcai és a Zámori úti 
ágat.

A Vadlúd utca egyirányúsítása marad. A Zámori úton végzett munkák során a 
kétirányú járműforgalmat biztosítják (40 km/h-ás sebességkorlátozás mellett), 
kivéve a Vadkacsa utcai csatlakozásnál, egy rövid, kb. 20 méteres szakaszon, 
ahol jelzőlámpa irányítja majd a váltakozó forgalmat.

Ebben az ütemben a Zámori út irányából nem lehet majd megközelíteni a Vadka-
csa utcát, az útcsatlakozás kiépítése miatt.

Az 5. ütem építési munkáinak befejezését követően az új csomópont valamennyi 
ágát szilárd burkolattal ellátva adják át a közlekedők számára.

Szeptemberben építik majd meg a körforgalom középszigetét és az elválasztó 
szigeteket.  

A forgalom a már megépült útszakaszokon kétirányban, akadálytalanul haladhat, 
sebességkorlátozás mellett.

Szeptember-októberben megépítik a kopóréteget, és elvégzik a forgalomtech-
nikai munkákat.

Az aszfaltozás idején félpályás útlezárásra kell számítani, a váltakozó irányú 
forgalmat jelzőőrök irányítják majd. A forgalomtechnikai munkák végzése alatt a 
forgalom szakaszosan, jelzőőrös irányítással váltakozva haladhat.

A lakosság panaszait, észrevételeit a vadludkorforgalom@colas.hu e-mail 
címen jelezheti.

Lukács László, Csőzik László, Kovács Csaba, Ernyey Péter

A KÖVETKEZŐ HÓNAPOKBAN ERRE SZÁMÍTHATNAK AZ ARRA KÖZLEKEDŐK» 
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Középiskolai képzés indul az Érdi Bat-
thyány Sportiskolai Általános Iskolá-
ban szeptembertől. Kozma Zoltánné 
intézményvezető az ÉrdFM 101.3-nak 
elmondta, iskolájuk nem szerepelt a 
rendes felvételi eljárásban, a fenntartó 
azonban kérte az iskola átszervezését az 
Oktatási Hivataltól, hogy a továbbiakban 
összetett iskolaként működhessen.

„Tudomásom szerint ez az enge-
délyezés folyamatban van, és amint 
hivatalossá válik, rendkívüli felvételi 
eljárás keretében lehet majd jelentkezni 
az intézménybe” – hangsúlyozta Kozma 
Zoltánné.

Az a diák, akit nem vettek fel a rendes 
eljárás során megjelölt gimnáziumba, 
vagy felvételt nyert ugyan, de nem kíván 
oda beiratkozni, a rendkívüli felvételi 
eljárás keretében egyénileg, közvetlenül 
a Batthyány iskolánál tud jelentkezni. 

Erre május 8-ától lesz lehetőség, egészen 
augusztus 31-ig. A 2023/2024-es tanévben 
egy (a tervek szerint 24 fős) osztályt indí-
tanak, amelyben általános tanterv szerint 
tanulnak majd a gyerekek, tehát speciális 
tagozat egyelőre nem lesz.

„A mi iskolánk sportiskola, szép ered-
ményekkel. Azoknak az általános iskolás 
diákoknak, akik sikeres sportolók, szeret-
nénk biztosítani, hogy a középiskolában 
is tudják folytatni a sportolást” – tette 
hozzá az igazgatónő.

Kozma Zoltánné bízik benne, hogy szí-
vesen jönnek a gimnáziumi osztályukba a 
gyerekek, szerinte a szülők jelzései alap-
ján igény van a középiskolai tagozatra. 
Olyan családok is érdeklődnek, ahol nyol-
cadikos a gyerek. Nekik a legfontosabb, 
hogy megtudják: miként kezdhetnek itt 
szeptemberben.

erdmost.hu

z online működő Civil licit keretében 
minden hónapban más érdi civil szerve-
zetet támogathatunk. Egyrészt úgy, hogy 

felajánlunk egy-egy tárgyat, szolgáltatást. A licit 
során befolyó összeg ilyenkor nem a mi pénztár-
cánkat, hanem a civil szervezet bankszámláját 
gyarapítja. Másrészt azzal, hogy megvásároljuk a 
mások által kínált terméket.

Martin Norbert, a Civil Licit szervezője elmond-
ta: amikor elindult a kezdeményezés – még a 
Covid idején –, nagyon aktívak voltak a felajánlók. 
Később, mikor már több hasonló online licit is 
felkerült a világhálóra, csökkent a kezdeti lelke-
sedés.

Elismerésre méltó, hogy tavaly több mint 2,5 
millió forint gyűlt össze a kedvezményezetteknek. 
Azok a hónapok voltak sikeresebbek, amelyekre 
előre készültek a szervezetek (például a tagok ál-
tal készített és felajánlott termékekkel, vagy más 
cégektől gyűjtött, a liciten felkínált adományok-
kal). Ahol csupán az önkéntesek felajánlásaira 
hagyatkoztak, ott kisebb lett a bevétel.

Márciusban az Érd Körbe Egyesületet támogat-
hatjuk, hogy megvalósíthassák az egész várost 
(és a környékbeli lakosokat) megmozgató bringás 
programjaikat. 

Csengeri Attila (Érd Körbe Egyesület) ter-
vei szerint ebben az esztendőben a szokásos 
rendezvényeiken kívül több kisebb kirándulást is 
terveznek, ezeket előre közzé is teszik majd az 
egyesület felületein.

A Civil Liciten befolyó, illetve egyéb támo-
gatásokból szeretnének létrehozni egy térségi 
kerékpáros applikációt is, amelyből az érdeklődők 
tájékozódhatnak a helyi és környékbeli kerékpá-
ros programokról, szálláshelyekről.

Várják az egyesületben azokat az embereket, 
akiknek ötleteik, véleményeik vannak akár a 
kerékpáros programok, akár azok megvalósítása 
terén, mivel az Érd Körbe szeretné színesíteni a 
helyi biciklis életet.

Idén is lesz tavaszi Érd Körbe, igaz, nem lesz 
olyan nagyszabású a rendezvény, mint a tavalyi 
jubileumi volt, de ismét tekerhetünk egy jót közö-
sen. Csengeri Attila így fogalmazott: 

„A kerékpározásra mindig is volt igény. Olyan 
helyeket tudunk felfedezni, amelyeket autóval 
nem. Ráadásul teszünk az egészségünkért. A tö-
megben való kerékpározásnak megvannak persze 
a veszélyei, de aki eljön, megtapasztalja, hogy a 
másik kerékpárosra is oda kell figyelni.” 

erdmost.hu

Szeptembertől indul a gimnáziumi tagozat a Batthyány suliban

MÁRCIUSBAN AZ ÉRD KÖRBÉT  
TÁMOGATHATJUK A CIVIL LICITEN

Rendkívüli felvételi eljárás keretében lehet majd jelentkezni május 8-ától

A QR-kód leolvasásával hallgassa 
meg az ÉrdFM 101.3 interjúját 
Kozma Zoltánnéval:

A
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Kora reggel vérvételre mentem a szakrendelőbe, 
gondoltam, megvárom, míg lemegy a hajnali 
csúcs. Mivel a laborban 7:00-10:00 óra között 
lehet leadni a vér- és vizeletmintát, fél kilencre 
érkeztem, ám a sorszámkiadó automatán az 
állt, a labor már csak a sürgős beutalóval érkező 
betegeket fogadja. Az adminisztrációs pultnál 
ülő hölgy azt tanácsolta, jöjjek vissza korábbi 
időpontban. Ez nekem nem okozott kellemet-
lenséget, viszont más pácienseket ez rosszul 
érintett:

„Ebben a kora tavaszi szezonban sok a beteg, 
nagy az ellátási terület, hosszabb ideig kell 
várakozni… Az egészségi állapotom nem túl jó, a 
férjem kísért el, most nem esik jól az üldögélés” – 
panaszkodott egy idős hölgy.

„Nem zúgolódunk, türelemmel kivárjuk a sort. 
Sok a beteg, a labor nem győzi, és ezt tudomásul 
kell venni” – jegyezte meg egy középkorú férfi.

Persze, akadt, aki nem tudott várni, átadta a 
sorszámát annak, akinek már nem jutott. Ezt a 
gesztust többen hálásan fogadták. 

De tényleg több a páciens, mint korábban? 
Bárány Zsolt főigazgató szerint határozottan így 
van. A labor forgalma az év első két hónapjában 
meredeken emelkedett a korábbi időszakhoz 
képest: a vérvételek száma a korábbi 170-180-ról 
220-ra nőtt az év első két hónapjában.

Logikus válasz lenne erre a labor kapacitásának 
növelése, csakhogy erre nincs mód. Hiszen az itt 
dolgozók munkája nem csupán a vér levételéből 
áll, hanem a diagnosztikából is.

„A labor kapacitása véges, és szükség van vala-

milyen szabályozásra, különben a szúrások utáni 
diagnosztika válik kezelhetetlenné” – hangsúlyoz-
ta Bárány Zsolt. Elárulta, van, mikor öt munkatár-
suk is a vérvételen dolgozik, ennél több kollégát 
nem tudnak beállítani. 

A laboratórium hajnaltól délután két óráig 

teljes kapacitással működik. Ráadásul laboratóri-
umi szakemberből ugyanúgy hiány van, mint az 
egészségügy minden területén. Megoldás lehetne 
az is, ha csak időpontfoglalással lehetne vérvé-
telre menni, ahogy egyes környékbeli intézmé-
nyekben ez már gyakorlat. Csakhogy ezeken a 
helyeken akár 3 hónap is lehet a várakozási idő. 
A Romics pedig a háziorvosokkal egyetértésben 
éppen a páciensek érdekében nem élt ezzel a 
megoldással.

Valamit viszont tenni kellett, hogy a labor bírja 
a megnövekedett terhelést. Ezért azt a lehető-
séget választották, amivel a nem időpontköte-
les rendeléseknél már régóta élnek: bizonyos 
mennyiségű sorszám kiadása után kikapcsolják az 
automatát.

Hogy a mintegy kétszázhúsz páciens hamarabb 
sorra kerüljön és kényelmesebb legyen a vára-
kozás, zárható szekrényeket helyeztek el a labor 
folyosóján. Így az érkezők a kabátot, pulóvert már 
odakint, a fűtött előtérben le tudják venni, így 
gyorsabban végeznek azzal a bizonyos “szúnyog-
csípéssel”.

Jelentős könnyebbség az is, hogy most már 
nem kell visszamenni a kész laborleletért, hiszen 
az felkerül a “felhőbe”, a háziorvos azonnal látja. 
Egyébként a beteg is, ha az ügyfélkapuján keresz-
tül belép az EESZT felületre.

Aki mégis személyesen szeretnék átvenni 
laborleletüket, arra kizárólag 13 és 14 óra között 
van lehetőség, a vérvétel másnapjától.

Á. K.

NEHEZEN ÁLLJA A ROMICS LABORJA  
A PÁCIENSEK ROHAMÁT

Sajnos, vannak olyan elhanyagolt telkek Érden, ahol a tulaj nem törődik 
az ingatlan állapotával, és a patkányirtást sem tartja fontosnak. Ilyen ese-
tekben az Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához kell bejelen-
tést tenni, ők kötelezik a rágcsálóirtásra a tulajdonost.

A magánszemélyek védekezhetnek a mezőgazdasági boltokban kapha-
tó irtószerrel (ezek csökkentett hatóanyag-tartalmúak).

A másik lehetőség, ha a város szerződött rágcsálóirtó partnerével vé-
geztetjük el a munkát. Ők professzionális szerekkel dolgoznak (érdeklőd-
ni a  varosuzemeltetes@erd.hu  e-mail címen lehet).

Fontos, ha az ingatlanunkon patkányt észlelünk, jelezzünk az önkor-
mányzatnak is (a fentebbi e-mail címen, illetve az önkormányzat elekt-

ronikus bejelentőlapján), és kérjünk irtást a 
közterületen. Hiszen a patkány élettere jóval 

nagyobb, mint az egéré, és nem a telekhatáro-
kon belül él.
Érden a Rovért Kft. felelős a közterületi 

rágcsálóirtásért.
„A lakók bejelentése alapján kimegyünk a közte-

rületre, és ha szükséges, elvégezzük a kezeléseket. 

Felvesszük a kapcsolatot a bejelentővel is, hiszen ő 
tudja elmondani, hol látta a rágcsálót” – válaszol-
ta kérdésünkre Reisinger Mátyás ügyvezető. – Ezt 
követően a csatornában helyezünk el csalétkeket, 
amelyeket rendszeresen ellenőrzünk, hogy vannak-e rajtuk 
rágásnyomok.

Teszünk ki zárt és rögzített, szóródásmentes műanyag 
dobozokat, ezekben van a méreg. A lakosokat tanácsokkal 
látjuk el, és térítés ellenében az ingatlanokban is kitesszük 
a dobozokat. A patkányirtás ára egy-egy átlagos magáningatla-
non általában nem haladja meg a húszezer forintot” – tette hozzá az 
ügyvezető.

Fontos, hogyha patkányt látunk, mi ne tegyünk ki szabadon megkö-
zelíthető és elérhető mérgeket közterületre. Az utcákon, tereken csak a 
szakcég helyezheti el a speciális dobozokat, amelyek tartalmához nem 
férhet hozzá más állat (és ember sem). Otthonunkban, kertünkben is 
legyünk nagyon körültekintőek, nehogy a szomszéd kutyája, macskája 
(vagy akár a sajátunk) megtalálja és megegye az irtószert.

Á. K.

PATKÁNYFOGÓS KÉRDÉSEK
Válaszok a rágcsálóirtással kapcsolatban

» Brutálisan megugrott a vérvételre érkező páciensek száma
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Úgy tűnik, idén tavasszal minden más 
települést megelőztek Érd tisztaság-
párti képviselői és polgármestere 
azzal, hogy egyik reggel kiszaladtak 
az érdligeti Apály utcába szemetet 
szedni. Fölmerülhet a kérdés, nincs-e 
jobb dolga a polgármesternek annál, 
mint hogy a szemetünket szedi.

Nos, attól függ, honnan nézzük. 
Akit nem nagyon érdekel, tiszta, 
rendezett-e a város, amiben él, azt 
talán a város vezetésének kérdései 
sem érdeklik. Aki időnként érez némi 
szégyent amiatt, hogy a környezete 
– bár ő maga ártatlan benne – csupa 
dzsuva, azt viszont inkább megerősíti 
abban, hogy ez ellen bárki és minden-
ki tehet, lám, a polgármesternek sem 
esik le a gyűrű az ujjáról.

Az ÉrdMost leginkább informáci-
óval tudja segíteni a város tiszta-
ságáért ügyködőket: valahányszor 
értesülünk az itteni hulladékszedő 
közösségi akciókról, közzétesszük. 
Aki maga is szeretne ilyet szervezni 
a szűkebb lakóközösségében, nincs 
könnyű helyzetben, de ne csügged-
jen, mert van helyben segítség.

A sikeres szemétszedéshez négy 
szereplő kell. 1. Lelkes kezdeménye-
ző érdi polgár, 2. Lelkiismeretes helyi 
képviselő, 3. Támogató és fárado-
zásra hajlandó közösség, 4. Valamint 
az ÉTH, vagyis az Érd és Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

ROLAND

Vannak Érden évek óta működő jó 
gyakorlatok, ilyen például az Alsóvöl-
gyi és Felsővölgyi utak szemétmen-
tesítése – erről tavaly februárban is 
hírt adtunk.

Az akció motorja az egyik lakó, 
Roland, aki utcacsoportot szerve-
zett, ami sok egyébre is jó, nemcsak 
szemétszedésre. És valahányszor 
mozdulni kell, egyeztet a lakókkal, 
valamint a helyi képviselővel, és meg-
hirdeti a szemétszedést. Ezek után az 
önkormányzati képviselő, Csornainé 

Romhányi Judit felveszi a kapcsolatot 
az ÉTH-val, hogy az összegyűjtött 
hulladék mielőbb a megfelelő helyre 
kerüljön.

„Elmondom, hogy melyik hétvé-
gére szervezzük a szemétgyűjtést 
– vázolja a teendőket a képviselő 
asszony –, és az ÉTH-tól kapunk 
egy guriga zsákot. Amikor jönnek 
az emberek, elosztjuk a területet, 
és nemcsak az út mentén, hanem a 
patakból is kiszedjük a hulladékot. 
Mivel a férjemnek van egy utánfutó-
ja, a 30-40 összegyűjtött zsákot arra 
dobáljuk föl, és a saját ingatlanunk 
elé szállítjuk, onnan viszi el hétfőn 
az ÉTH autója. Miután a Felsővölgyi 
út másik oldala már Törökbálinthoz 
tartozik, az idei szemétszedést velük 
összefogásban szervezzük meg.”

ÉRD KÖRBE

A régi 6-os út és az M6-os által hatá-
rolt erdős terület megtisztításáért 
tavaly március 21-én az Érd Körbe 
Egyesület szervezett szemétszedő 
akciót, 50 önkéntes segítségével, 
amihez csatlakozott az önkormány-
zat. A két forgalmas út közti kiserdő 
mindaddig a sötétben bujkáló illegális 

hulladéklerakók paradicsoma volt. Az 
önkéntesek – és egy Bobcat – tényke-
dése nyomán azonban kikerült onnan 
egy konténernyi szemét, valamint 
száznál is több autógumi, majd az 

út elejére sorompót szereltetett az 
önkormányzat, hogy megnehezítse 
a bejutást.

Csengeri Attila, az Érd Körbe 
Egyesület alapítója elmondta, hogy 
a területen séta- és kerékpáros tú-
raútvonalat szeretnének kialakítani, 
hogy bárki, gyalog, vagy bringával 
könnyen eljuthasson a Sulák-patak 
mentén a Dunáig.

Ennek korábban komoly gátja 
volt a hulladéklerakat, meg a bozót, 
azóta viszont némi megkönnyebbü-
lést hozott a tájnak az önkéntesek 
szemétszedő akciója. A vágyott cél, 
a Walk&Bike azonban még nem 
valósult meg.

ÉRDKÖVE

Az Érdi Környezetvédő és Várossz-
építő Egyesület is gyakran szervez 
közösségi szemétszedést, és ez 
idén sem marad el. Megkérdeztük 
terveikről az ÉRDKÖVE munkatársát, 

Bitskey Katát, aki elmondta, hogy 
az akció a Duna-Ipoly Nemzeti Parki 
Igazgatósággal és a Pilisi Parkerdő 
Gazdasággal összefogásban valósul 
majd meg.

„Az Aktiv és Ökoturisztikai Fej-
lesztési Központ által meghirdetett 
Tavaszi nagytakarítás -Takarítsuk ki 
együtt a természetet! programhoz 
szeretnénk ezzel csatlakozni. A kam-
pány az Erdők Nemzetközi Napjától a 
Föld napjáig tart (március 21. – április 
22.), és a résztvevőket – a zsákok és 
kesztyűk biztosításán túl – az össze-
gyűjtött hulladék elszállításában is 
segítik.

Parkvárosban, az Esztergályos 
utca végén már három éve sikerült 
egy úgynevezett plogging kukát elhe-
lyezni, amit azóta is az egyesület tart 
rendben. A plogging szemétszedő 
futás mozgalma ezzel immár Érdre is 
eljutott, az ÉTH vállalta a levendulás 
környékén kocogók által összegyűj-
tött szemét rendszeres elvitelét.

„Épp mostanában beszéltünk 
arról, hogy az ÉRDKÖVE szívesen 
segítené tanácsokkal, szervezéssel a 
városi polgárok által kezdeményezett 
sok kisebb akció megvalósulását – 
tette hozzá Bitskey Kata. – Aki bármi-
lyen formában is csatlakozna ehhez, 
írjon a Facebook-oldalunkra.”

Dicséretes, hogy minden évben 
vannak közösségi szemétszedő akci-
ók, de azért azt is lehet látni, hogy a 
környezettudatos civileknek mindig 
van összeszednivalójuk, bőven. Ők 
már rég túlvannak azon a kérdésen, 
hogy ugyan mért én szedjem föl a 
mások szemetét?!

A válasz egyszerű. Magyarorszá-
gon a hatóságok nem tesznek azért, 
hogy ne keletkezzenek újabb és 
újabb sebek a tájon. Aki tehát nem 
akar szemétkupacok közt élni, annak 
magánemberként nincs más válasz-
tása, mint tűrni és háborogni, vagy 
összeszedni. Ennyi.

Mihalicz Csilla

HOGY TISZTÁBB  
LEGYEN ÉRD

Amíg a hatóság eltűri a szemétlerakást, nincs más 
választás: háborogni vagy összeszedni.
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Aki megéhezett, pecsenyét vagy 
lángost falatozhatott. A piacot az 
Arkoza Stage üzemelteti – ő az 
ötletgazda is –, a szervezést Lukácsi 
Krisztina vállalta, aki nyáron ugyanitt 
rendezte a Parkvárosi Sörpikniket.

Ez már a második szombat. Reg-
gel kilenc óra. Hűvös, napsütéses 
idő, a kis placcon finom pecsenye- és 
lángosillat. De ha nem érezném a 
frissensülteket, akkor is összefutna 
a nyál a számban a káposztás rétes, 
a laskagomba, a felhalmozott lekvá-
rok, mártogatósok láttán.

Az egyik árusnál gyömbérször-
pöt kóstolok, a szomszédjánál a 
kézzel készített tulipánok között 
válogatok. Pici ez a piac, mégis, nem 
győzök nézelődni, szimatolni.

Szemlátomást mások is így van-
nak ezzel, csupa mosolygós szom-
bat reggeli arc. Nincs tülekedés, 
hangos szó, ráérősen állnak sorba a 

hentespult előtt. A kihelyezett aszta-
loknál családok falatoznak.

„Nagyon hiányzott már itt egy 
piac. Kicsi, kicsi, de legalább van” – 
foglalta össze sokak véleményét egy 
nyugdíjas hölgy, aki az érdi rádióból 
tudta meg, hogy megnyílt a parkvá-
rosi piac.

Hiánypótló ez a kezdeménye-
zés, hiszen mint jó ismerősöm, Ági 
mondta: aki ebben a városrészben 
lakik, az nem jár le az ófalusi piacra.

Itt története van minden termék-
nek, nem gyárban, hanem otthon, 
kézzel készülnek. Mennyire más 
felbontani azt a lekvárt, savanyúsá-
got, ami Virág Mónika és családja 
Biatorbágyon érett gyümölcsé-
ből, zöldségéből készült, és nem 
nagyüzemben, hanem az otthoni 
konyhában.

„Ezt szeretem csinálni. Nem 
teszek bele adalékanyagokat, 
tartósítószereket. Hivatalosan négy 
éve készítek lekvárokat, de a csalá-
doknak, barátoknak kislánykorom 
óta. Leszedem a gyümölcsöt, aztán 
megálmodom – úgy éjjel kettőkor 
–, hogy mi szülessen belőle. Aztán 
felkelek és elkészítem. Imádom 
csinálni” – mosolyog Mónika, aki a 
mákos meggylekvártól a mazsolás 
sárgabarackon át a tormás, céklás 
káposztáig számtalan ízt párosított 
már sikerrel. 

Isóné Gyulaházi Hajnalka házi 
szörpöket készít. Hobbinak indult, 
de most már az egész családot be-
vonta: „Gyógynövényből csinálom, 
mindenből, ami megterem a termé-
szetben és a kertben. A levendula 
a fő tevékenységünk, van is egy 

levenduláskertünk Adonyban, 1400 
tővel, de bővítettem a vállalkozást, 
és egyre több mindent termesztünk 
otthon is, meg leszedjük, amit a ter-
mészet ad. Csipkebogyó, cickafark, 
menta, zsálya”.

„Jó a szervezés, és kedvesek, 
lelkesek a környéken élők. Szívé-
lyesen fogadnak, és van forgalom 
is” – tette hozzá a fiatal anyuka, aki 
legalább havonta egy alkalommal 
szeretne árusítani Parkvárosban.

Bár kezdetben kísérleti jelleggel, 
két alkalomra szervezték a piacot, 
a nagy sikerre való tekintettel lesz 
harmadszor is, sőt folyamatosan. 
„Mostantól az a terv, hogy minden 
szombaton 8 és 12 között piac lesz” 
– mondta az ÉrdMostnak Lukácsi 
Krisztina szervező.

Á. K.
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TERMELŐI PIAC NYÍLT PARKVÁROSBAN
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RAMBO-TŐR ÉS FESZÜLET 
A szél sem fújta el az érdi zsibvásárt

A viharos szél sem tántorította el 
az érdeklődőket, sokan elmentek 
szombat délelőtt az Érdi Piacon 
megrendezett idei első zsibvásárra. 
A standokon bizarr látvány fogadta 
az Érd Most stábját: az antik (ha-
tású) feszület, a bánatos mackó és 
katonai tőr is az ócskás csendélet 
részét képezte, ám aki akart, edzőci-
pőt és rokkát is vásárolhatott.

„Már több mint 35 éve árulunk, 
főként Budapesten. Érden tavaly 
dolgoztunk először” – mondja 
lapunknak a férjével dolgozó Tóth 
Zsuzsa. Bár az időjárás nem kedvez a 
piacozásnak, náluk mégis nagy volt a 
forgalom. Zsuzsa szerint azért, mert 

ők valódi bolhapiaci árut kínálnak: 
vagy harminc vevőjük volt, akik a 
cukrászati habüsttől a hentesbárdig 
mindent vittek. Pultjuk dísze, egy kö-
zel százéves rézcsillár azonban még 
vevőre várt beszélgetésünk idején.

A diósdi Szendrei András 
szenvedélyes régiséggyűjtőből 
vált eladóvá. „A feleségem néha 
noszogat, hogy szabaduljunk meg 
egy-két tárgytól, ha már túl sokat 
vittem haza” – mondja nevetve. 
András a napokban az Érd Most-on 
olvasott a még csak meghirdetett 
zsibvásárról, és azonnal jelentkezett 
is a szervezőknél.

Kínálatából főként egy Oszt-

rák-Magyar Monarchia korabeli 
sorszámos katonai műszert említ 
büszkén, melynek rendeltetését ő 
maga sem ismeri pontosan, de árul 

art deco-csillárt, szovjet varrógépet 
és egy rózsafából készített kormány-
kereket is, melynek értékét legalább 
ötvenezer forintra saccolja.

Érden először 2022-ben rendeztek 
zsibvásárt, rögtön hármat is. Az 
esemény nagyon népszerűnek bizo-
nyult, a bolhapiacokon közel ötven 
árus kínálta tömérdek portékáját.  
Ugyanakkor mindent azért nem sza-
bad kitenni a ponyvára. Például nem 
szabad élelmiszert, illetve élemiszer 
jellegű termékeket, gyógyászati és 
vegyipar készítményeket értékesíte-
ni, tilos a lőfegyverrel és pirotechni-
kai eszközökkel való kereskedés is.

Koncz Tamás

Egészen pontosan a Bajcsy-Zsilinszky út 117-119. szám 
alatt. A kistermelők tejtermékekkel, szörpökkel 
és lekvárokkal, savanyúsággal, borral, sós és édes 
aprósüteményekkel, gombával, mézzel és rétessel, 
valamint pékáruval várták a vásárlókat. 
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!  
TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

 Az év egyből azzal indult, hogy a frakcióval ételt 
hordtunk ki a rászorulóknak. Az előzőekben is 
részt vettünk hasonlóban, viszont ott csak 
segítség voltunk, míg a januárit teljesen mi 
finanszíroztuk és szállítottuk ki.

 Az év folyamán többször felmerült az Érdi Újság 
terjesztésének problémája. Megkérdeztem a lakó-
kat, ki hogyan kapja, ha kapja egyáltalán és az 
eredményeket elküldtem az Érd Médiacentrum-
nak. Később a Médiacentrum adott ki egy 
általánosabb kérdőívet, aminek a technikai 
megvalósításában segítettem. Az Érdi Újság 
terjesztési pontokon is fellelhető, ezeket térképre 
vittem.

 Az év első negyedében szokás szerint összeállí-
tottam azon érdi civil szervezetek listáját, akiknek 
fel tudjuk ajánlani a befizetett személyi jövede-
lemadónk 1%-át. Természetesen én is érdieket 
neveztem meg kedvezményezettnek.

 A város közzétételi referensével összeállítot-
tunk egy orvoskeresőt. Ennek segítségével nem 
kell listákban bogarásznunk, hogy melyik 
háziorvoshoz, gyermekorvoshoz vagy fogorvos-
hoz tartozunk, hanem lakcímünket megadva a 
kereső átirányít az adott orvos adatlapjára, ahol 
egyből láthatjuk a nevét, hogy hol rendel, és a 
rendelési idejét.

 Folytattam, majd be is fejeztem a tavaly indított 
videó sorozatot a város térinformatikai rendsze-
réről, annak lehetőségeiről és használatáról.

 A Péter utca végét leaszfaltoztuk, ezzel a teljes 
utca szilárd burkolatot kapott és már az óvoda 
udvarán játszó gyerekek sem szívják a port.

 Folyamatos kapcsolattartásban voltam az 
ÉTH-val, az ÉTV-vel, az ÉKFI-vel, a városi osztályok-
kal és főosztályokkal különféle ügyes-bajos 
dolgokban. Sokféle témában konzultáltunk, vagy 
egyszerűen kértem a segítségüket, mint például 
szelektív hulladékgyűjtés, zöldjárat, köztéri 
vízvevő helyek, csapadékvíz-elvezetés, szemete-
lés közterületen, kidőlt/kidöntött jelzőtáblák, 
csatornafedelek, kátyúk, forgalomtechnika, 
parkolás.

 Több civil szervezetet is támogattam, munkával, 
pénzzel, vagy mindkettővel. Kiemelném a 
Járókelő Egyesületet, amelynek a kezdetektől 
önkéntese is vagyok.

 Elindítottam egy környezetvédelmi témájú 
nyereményjátékot, ami hat héten át tartott. 
Minden héten egy kérdést tettem fel, és a 
helyesen válaszolók között egy 200 literes 
esővízgyűjtőt sorsoltam ki. A nyereményjátékot 
teljesen én magam szerveztem, intéztem, a 

visszajelzések jók voltak, talán idén is rendezek 
valami hasonlót.

 Részt vettem a bizottsági munkában és a 
közgyűlések munkájában. Megvitattuk a 
tanulmányi ösztöndíjrendelet esetleges módosítá-
sának irányát és részleteit. Részt vettem az 
Esélyegyenlőségi Program és a Települési 
Környezetvédelmi Program társadalmasításában 
és véleményezésében, hozzáadtam megjegyzése-
imet és javaslataimat.

 Támogattam az Ófaluba/Óvárosba tervezett 
repülős emlékmű előkészületeit. Tárgyaltam a 

civil csoporttal, amelyik szervezi, támogattam 
pénzügyileg és megtoltam a szekeret, ha kicsit 
elakadt a hivatal útvesztőiben.

 Az év felhördülése a rezsicsökkentés csökkenté-
se volt, amit különösen a több generációs, nem 
társasház egységek szenvedtek meg. Több lakó is 
kérte a segítségemet, ezért jobban beleástam ma-
gam a témába, mint szoktam. Van egy társashá-
zakkal foglalkozó ismerősöm, az ő ügyvédjük 
segítségével, illetve egy külön felkeresett 
ügyvédnek köszönhetően képbe kerültem. 
Telefonáltam a kormányablaknak, hogyan kezelik 
ezeket a kéréseket. Minderről készítettem egy 
videót és egy blogbejegyzést. A lakóknak 
segítettem, mikor kihez kell fordulni, hogy el 
tudják indítani a folyamatot, milyen lépések 
vannak. A blogbejegyzést megfuttattam 
Facebookon is, 5400 ember látta, ebből 420 
kattintotta.

 A végén a kormány is belátta, hogy ez nem 
járható út, ezért megváltoztatta a szabályozást, 
ennek érdi terjesztésében is segítettem, hogy 
minél többen tudjanak róla. Mindenkit visszahív-
tam, vagy e-mailben felhívtam a figyelmüket az új 
rendeletre, akikkel az előző körben kapcsolatban 
voltam.
Természetesen részt vettem a városi megemléke-
zéseken, ünnepségeken, az Érd Körbe rendezvé-
nyein, a Fülöp-napi sétán, több helytörténeti vagy 

csak simán érdekes helyi eseményen, szurkoltam 
a Giro d’Italia érdi szakaszán áttekerőknek.

 Mindenkivel beszéltem, bárki fordult is hozzám, 
bármilyen ügyben. A más választókerületbe 
tartozó ügyeket átadtam az adott kerület 
képviselőjének vagy a képviselővel közösen 
megnéztük a problémát, felvetést, és próbáltunk 
valamilyen megnyugtató választ adni.

 Az év folyamán volt csemetefa és virágosztás is, 
mindkettőben részt vettem, mint kétkezi 
segítség, mert sem a fákhoz, sem a virágokhoz 
nem értek egyébként.

 A központi weboldalhoz hasonlóan megszűnt a 
város koronavírus-tájékoztató oldala is. Az így 
felszabadult időmet azzal töltöttem, hogy 
térképre vittem a választókerület aszfaltozottsá-
gát, illetve a városban történt csőtöréseket.

 Egész évben tájékoztattam a lakosságot a 
városi eseményekről, történésekről a weblapo-
mon illetve Facebook oldalamon. Az említett 
cikkek, videók, térképek mind elérhetőek a 
weblapomon.

2023. január 20.         
Balla Imre

4. választókerületi önkormányzati képviselő

Szokásunkhoz híven az év folyamán közzétesszük az önkormányzati választókerü-
leti 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 csatornáján, a beszámoló végén található QR-kód leolvasásával 
nézhetik meg. Főszereplőnk most BALLA IMRE (Szövetség Érdért), a 4-es számú 
választókerület képviselője.

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 leolva-
sásával érhető el.
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Milyen beruházásokat tervez az AVL 2023-ban?
Lassan befejezéséhez közeledik az új épületünk 

építése. Ha elkészül, ez lesz a második irodaépü-
letünk itt Érden, a kettő össze lesz kötve, így 
összesen 750 embernek biztosít majd kényelmes 
munkalehetőséget. 

2023 végére várhatóan elkészül a járműcsar-
nok. Az összes magyarországi telephelyünk 
környezetvédelmi szempontok figyelembevé-
telével épült, ez nálunk stratégiai jelentőségű, a 
részletekbe most nem mennék bele, de ezzel a 
fejlesztéssel is jól haladunk. 

Hogy viszonyul egymáshoz a négy telephely? 
Továbbra is Érd a központ?

Továbbra is Érd a cég magyarországi központja, 
itt fejlesztői munkánk minden fontos eleme jelen 
van. A másik két helyen specifikus folyamatok 
zajlanak. Az AVL zalaegerszegi telephelyén nem-
rég készült el a mérnöki központ, amely az AVL 
ZalaZONE teszpályával együtt komplex szolgálta-
tásokat kínál az ügyfeleknek. Ehhez kapcsolódóan 
működik az AVL smart city projektje, 
amely lehetőséget ad speciális városi 
környezetben tesztelni például 
önvezető autókat. Kecskeméten 
pedig a Bay Zoltán Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel közösen dolgo-
zunk a hidrogénhajtás fejleszté-
sén és tesztelésén. 

Mi a cég legfontosabb fela-
data?

Az idei év legfontosabb feladata 
az AVL Hungary számára az, hogy 
kitűnő mérnökökkel töltsük meg 
az új irodáinkat. Jelenleg 

560-an dolgo-
zunk a cégnél, eb-
ből körülbelül 
350-en Érden. 
Számos nyitott 
pozíciónk van 
és nagyon 
örülünk 
annak, hogy 
egyre többen 
találnak meg 
minket Érdről 
és a környező 
településekről.

Ön szerint az elektromos autó a jövő?
Provokatív kérdésre nem szívesen válaszolnék 

(nevet). De komolyra fordítva a szót: ha a kérdés 
ennyire konkrét, akkor a válasz is az: szerintem 
nem. Az elektromosság, az elektromos autó csak 
a megoldás egyik eleme lesz. Először is meg kell 
szabadulnunk attól a sztereotípiától, hogy amikor 
járműhajtásról beszélünk, csak egyféle megoldás 
lehetséges. Régebben, ha autóról beszéltünk, 
csak a belsőégésű, benzin- vagy gázolaj üzemű 
motorok jöhettek szóba, pedig az autózás hősko-
rában, a 20. század elején még voltak elektromos 
hajtású autók, de ez a technológia elsüllyedt. Le 
kell szoknunk a kizárólagos megoldásokról. A 
nagyvárosokban vagy az agglomerációban, kisebb 
járművekkel közlekedők számára biztosan jó meg-
oldás lesz a tisztán elektromos hajtás. Fölösleges-
sé válhatnak a töltőállomások, hazamész és a saját 
konnektorodból, kényelmesen, mondjuk éjszaka 
feltöltöd az autódat a másnapi útra. Ráadásul ez-
zel jelentősen csökkenthetjük a károsanyag-kibo-
csátást. De csak ott, ahol a járműveket használjuk. 

Mert ahol az akkumulátort előállítják, ott igenis 
megterheljük a környezetet. 

Az olyanok számára, mint én, aki hetente 
legalább egyszer több mint 300 kilomé-

tert autózik a munkahely és az otthon 
között, az elektromos autó stresszesebb 
megoldás. De én különleges vagyok 
ebből a szempontból: az autóiparban 

dolgozom és szeretek bivalyerős autókat 
vezetni. Elektromos autóban is próbáltam 

már számos hasonlót, de most már van hib-
rid autónk, és én személy szerint jobban 

szeretem a hangját, az erejét, az 
egész vezetési élményt. 

Ezzel egyébként nem 
vagyok egyedül, egy 
csomó ember hozzám 

hasonlóan imádja a 
jó kocsikat. 

Kivéve engem, 
én inkább a 

kerékpárt pre-
ferálom. 

Jó, hogy 
említi, a 
kerékpár 
is része 

a megoldásnak. Ha egészen rövid távokban 
gondolkodunk, például csak elugrunk a sarki 
boltba egy kiló kenyérért, nincs jobb megoldás, 
mint a bringa. A legrövidebb távolságokra én sem 
használok autót, még akkor sem, ha esik. De most 
arról beszélek, hogy ha valaki évekig sokszáz 
kilométert ment a benzines vagy dízelautójával, 
és megszokta annak erejét és kényelmét, nem 
lenne elégedett egy tisztán elektromos autóval, 
mert az infrastruktúra hiányosságai miatt nem 
tudná ugyanazt a távot ugyanannyi idő alatt 
megtenni vele. És itt van egy új generáció, a 
fiamék generációja, amelyik már nem kizárólag 
autókban gondolkodik, hanem különböző új 
mobilitási stratégiákban, amely több elemből 
áll. Egyik eleme például a biztonság és környe-
zetvédelem. Az új hidrogént égető motorokból 
kiáramló égéstermék például ma már tisztább, 
mint a városi környezetben belélegzett levegő. 
Vagy vegyük a dízelt. Mi a baj a dízellel? Az, hogy 
a dízelautók rengeteg nitrogénoxidot bocsátanak 
ki, ami mérgező. Vagyis a dízel mérgező, mert sok 
benne a nitrogénoxid. De ez csak legenda, mert a 
dízelben önmagában nincs nitrogénoxid, az a be-
szívott és elégetett levegőből keletkezik. Ma már 
létezik az a technológia, ami kivonja a dízelmoto-
rokból kiáramló nitrogént. Az elektromos autók 
akkumulátorainak gyártásához úgynevezett 
ritka földfémekre van szükség, amelyeket a világ 
számos pontján bányásznak, megterhelve ezzel 
az ottani környezetet. Az akkumulátorgyártáshoz 
rengeteg energiára van szükség, az elhasznált ele-
meket pedig tárolni kell, ami szintén „veszélyes 
üzem”. Ezek újabb és újabb problémákat generál-
nak, amik arra ösztönöznek minket, mérnököket, 
hogy minél mélyebbre ássunk, amikor mobilitási 

ÉRD BEFOGADOTT  
MINKET, SZERETNÉNK 
NEKI ADNI VALAMIT
A belső égésű, hibrid, illetve elektromos motorok és hajtásláncok 
fejlesztésével foglalkozó, érdi központú AVL Hungary ügyvezető 
igazgatójával, Dirk Janetzkóval beszélgettünk a cég idei terveiről, 
az autók jövőjéről, arról, miért fontos a kultúra támogatása, de szóba 
kerültek a magyar borok, sőt a csirkepaprikás is, szigorúan tejföllel.
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stratégiákon dolgozunk. Mire van szükségük a fel-
használóknak a hétköznapokban? Hogyan tudjuk 
kielégíteni a különböző igényeiket, közben minél 
kevesebb kárt okozni a környezetben? 

Mondhatjuk, hogy az AVL környezetbarát 
vállalat?

Feltétlenül. A legfőbb vállalásunk olyan 
hajtástechnikák kidolgozása, amelyek a lehető 
legnagyobb mértékben csökkentik a károsanya-
gok kibocsájtását. Mérnökeink ezért dolgoznak 
a legkülönfélébb környezetkímélő megoldáso-
kon. Ezek közé tartoznak az önvezető autókhoz 
kapcsolódó fejlesztések, az elektromos hajtás-
hoz kapcsolódó energiatakarékos megoldások, 
mint például a napenergia felhasználása. De azt 
tudomásul kell venni, hogy kibocsátás mindig 
lesz, függetlenül a felhasznált energiától. Szóval 
az AVL egyik fontos küldetése a környezetbarát 
technológiák fejlesztése. Emellett a saját műkö-
désünket is igyekszünk környezetbaráttá tenni: 
példa erre az itt, Érden épülő irodaépületünk. 
Nem használunk sem gázt, sem egyéb fosszilis 
fűtőanyagot, vagyis hőszivattyús rendszerrel 
klimatizáljuk az épületeket, az ezekhez szükséges 
elektromos energia egy részét pedig egy napelem 
rendszerből nyerjük. 

Az AVL az Érdi Jazz Fesztivál és a Galéria támo-
gatásával kvázi mecénása lett az érdi kulturális 
életnek. Miért fontos ez a cég számára?

A cégnek felelőssége van abban, hogyan alakít-
ja a környezetét, hogyan gondoskodik munkatár-
sai jólétéről, vagy annak a városnak az élhetőbbé 
tételéről, ahol működik.  A kultúra támogatása 
egyike az AVL legfontosabb értékeinek. Ez nem 
arról szól, hogy adunk valamit és várunk valamit 
cserébe. Ez inkább arról szól, hogy nekünk, ne-

kem fontos a jó közérzet, az, hogy a dolgozóink 
büszkék lehessenek arra, hogy ennél a cégnél 
dolgoznak. Érd befogadott minket, szeretnénk 
neki adni valamit, és közben a saját munkatársa-
inknak is. És őszintén szólva én is sokkal jobban 
érzem magam, ha tudom, hogy amikor végzek a 
napi munkámmal, van odakint valami, ami érde-
kes, szép, amihez közöm van. Ez lehet röplabda, 
evezős lehetőség a Dunán, vagy éppen egy 
csodálatos fesztivál. Ha az emberek tudják, hogy 
vannak ilyen lehetőségeik, sokkal szívesebben 
jönnek dolgozni Érdre. 

Jelenti ez azt is, hogy az AVL-nek vannak más 
tervei az érdi kulturális életben? 

Igen. Hamarosan leülünk polgármester úrral 
beszélni ezekről az elképzelésekről.

Személyes dolgokról is beszélhetünk? 
Erről talán a feleségemet kellene kérdezni 

inkább (nevet). De bátran kérdezzen!
Sikerült hozzászoknia a magyar konyhához?
Teljesen! Imádom. 
Pedig azt mondják, az igazi „magyar” konyha 

nem túl egészséges. 

Persze, ott van például a libamáj. Minden 
formában szeretem, ahogy a dunai és a balatoni 
halakat is. Főzőcskézek is, és a kedvencem, amit 
szívesen készítek otthon, az a csirkepaprikás. 

Tejföllel? 
Természetesen. Az nem hiányozhat. Az adja 

meg az egész szósz krémességét. 
Kedvenc étterme?
Talán nem tűnik majd reklámnak, de Budapes-

ten, a Kossuth Múzeumhajó étterme, a Vénhajó 
a kedvencem. Nincs mindig nyitva, de időnként 
lehet asztalt foglalni. 

Mi a helyzet a magyar borokkal?
Általában szeretem a bort, de igyekszem mód-

jával inni. És persze szeretem a magyar borokat is. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy időbe telt, mire 
beletanultam a magyar borokba, mert azelőtt nem 
túl sokat tudtam róluk. Gyakran utazgatunk a fele-
ségemmel az országban, és olyankor isszuk, amit kí-
nálnak. Főleg a déli borokat szeretem, a villányiakat. 
Gerét például. De az egri borvidék is a kedvenceim 
között van. (Próbálja kimondani, és sikerül is neki: 
Szép-assony-volgyi). Ott a Juhász testvéreket, a 
Szent Andreát és és Thummerert kedvelem legin-
kább. Szóval inkább vörösboros vagyok. 

Mi a legkedvesebb élménye Magyarországon?
A koncertek. Nagy zenerajongó vagyok, ha 

tehetem, eljárok az itteni koncertekre. Legutóbb 
a Papp László Arénában voltam decemberben 
a Nightwish koncerten, az elég zúzós volt. A 
feleségemmel járunk templomi hangversenyekre 
is, főleg Pesten, a Magyar Zene Házától pedig 
le vagyok nyűgözve, az tényleg csodálatos lett. 
Sajnos még nem jutottunk el ottani koncertre, de 
amint lehet, pótolni fogjuk. 

Kling József
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Óriási megtiszteltetés érte az érdi 
Kárpáti Farkasok jégkorongozóit, a 
kanadai Québecben léphettek pá-
lyára egy rangos nemzetközi jégko-
rongtornán. A földkerekség krémjét 
felvonultató utánpótlásesemény 
nagy hatással volt a magyar fiatalok-
ra, akik azóta még nagyobb lendület-
tel edzenek és meccselnek.

Három 13 év alatti érdi játékos, Horváth Oszkár, 
Molnár Botond és Szabó Zalán a Hungary Talent 
csapatával (négy pedig a fiatalabbakból álló 
Vasassal jutott ki a versenyre – a szerk.) utazhatott 
el Kanadába. „A Hungary Talent az ügyes, fiatal 
magyar tehetségeknek biztosít lehetőséget, 
hogy a bajnoki rendszeren túl plusz, minőségi 
mérkőzéseket tudjanak játszani akár itthon, akár 
külföldön, és ezáltal hatékonyabban fejlődhesse-
nek” − kezdte Dósa Dávid, a Kárpáti Farkasok és a 
Hungary Talent edzője.

A 63. Pee-Wee U13-as (2010-es születésűek) 
nemzetközi jégkorongtornán négy különböző 
szinten csatároztak az ifjú titánok. A több mint 
száz klubot számláló megmérettetésen a magyar 

Hungary Talent a második legerősebb, AA Elit 
kategóriába kapott besorolást a szervezőktől. A 
rendezvény körülményei önmagában ámulatba 
ejtették az érdi hokisokat, ehhez még pályára sem 
kellett lépniük. „Először nagyon megijedtünk, 
hogy mekkora az a csarnok, amiben versenyez-
nünk kell. Csak álltunk és bámultunk. Óriási terek, 
hatalmas lelátók vettek körül minket. Még egy 
szintén monumentális méretű kivetítő is volt 
a fejünk felett. Szerencsére azért leginkább az 
első mérkőzésünkkel foglalkoztunk, és a kezdeti 
meglepődés után csak arra fókuszáltunk” − me-
sélte Szabó Zalán, a Hungary Talent 12 éves hokis 
palántája.

„Québecben állítólag harminchét jégpálya 
van, ami azt jelenti, hogy egy városban több áll 
rendelkezésre, mint Magyarországon összesen. 
Voltunk olyan csarnokban, ahol három jégpálya 
is elfért egymás mellett. Olyannal is találkoztunk, 
ahol az iskolai rendszerbe be van építve a jégko-
rong. Ezek teljesen más léptékek, mint amihez 
itthon hozzá vagyunk szokva. Ezért is hasznos, 
ha a gyerekek megtapasztalják más nemzet 
hokiközegét, hokikultúráját” − tette hozzá Dósa 
Dávid.

A hazai ifjoncok első ütközete a New York 
Islanders ellen volt, amely mérkőzést úgy veszí-
tették el 3-0-ra a mieink, hogy az első két harmad 
után még 0-0-t mutatott az eredményjelző. 

A második összecsapáson már összejött a 
magyar siker: az első ellenfélhez képest nem ke-
vésbé hangzatos nevű Washington Little Capitals 
ellen 5-2-re nyertek Dósa Dávid és Babic Vladimir 
(utóbbi edző szintén a Kárpáti Farkasok trénere 
– a szerk.) tanítványai. „A buszon mondogatták 
nekünk a szülők, hogy ha három góllal nyerünk, 
akkor mindenki kap egy új cipőt, de hát csak 
nevettünk rajta, mert gondoltuk, ez nem fog 
bekövetkezni. Igazából azt hittük, hogy jobbak 
lesznek a washingtoniak, de mint kiderült, a 
miénk volt az erősebb csapat. Ügyesek voltunk, 
sok helyzetet belőttünk, sőt mindjárt az elején, 
az első három lehetőségből kettőt értékesítet-
tünk is. Ezután mi fokozatosan egyre jobban ját-
szottunk, ők meg egyre kevésbé. Az első meccs 
végén kiengedtünk, most ezt a hibát nem követ-
tük el és sikerült is óriási bravúrt elérve nyerni. 
És három góllal…” − értékelt az érdi hokis.

A következő párharc a végállomást jelentette 
a Hungary Talentnek, hiszen a Leligh Valley Phan-
toms (amely az NHL-ben szereplő Philadelphia 
Flyers fiókcsapata) ellen 4-1-re alulmaradt. A kana-
dai túra ennek ellenére nem ért véget a magyarok 
számára, ugyanis a tíznapos kint tartózkodás alatt 
összesen tizenhárom tét-, illetve edzőmeccset 
vívtak, és a többi között japán, román és kanadai 
csapatot is vertek meg a mieink. „Viszonyítás-
képpen a magyar bajnokságban egy teljes szezon 
alatt játszunk huszonegy mérkőzést, itt viszont 
tíz nap alatt lenyomtunk tizenhármat. Tempóban 
és akarásban is nagyon sokat fejlődtünk, mert fel 
tudtuk venni a versenyt a kinti riválisokkal szem-
ben. Igaz, még csak felvettük és nem diktáltuk a 
tempót” − mondta Dósa Dávid edző.

„A jégkorongozás mellett azért szántunk 
időt a kikapcsolódásra is. Megnéztük a várost, 
ellátogattunk egy látványos vízeséshez és a -13 
fokos hőmérséklet miatt rengeteg hóhoz is volt 
szerencsénk. Szánkóztunk és megcsodáltunk 
egy jéghotelt is, amit állítólag hat hét alatt épí-
tettek fel. Kanadában van egy olyan hagyomány, 
hogy minden hokicsapat visz magával kitűzőt és 
a gyerekek egymással cserélgetik azokat. Ebből 
mi sem maradtunk ki, magas szintre járattuk a 
csereberét” − fűzte hozzá Dósa Dávid.

A bevezetőben már említett, a Hungary 
Talentbe beválogatott három Kárpáti Farkasok 
jégkorongozó mellett Vértes Ádám, Simon Cson-
gor, Csaba Levente és Németh Martin képviselte 
még az érdi egyesületet a kanadai versenyen, ők 
a Vasas színeiben léptek jégre.

Pecsuvácz Péter(1
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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 önkormány-
zatok – 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 önkormányzat azt 
a központi tájékoztatást kapta, hogy a szakembe-
rek 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 polgár-
mester, Dr. Csőzik László javaslatára januárban 
az érdi közgyűlés a nyugdíjasoknak igen kedvező 
döntést hozott: a döntő többségüknek idén már 
nem kell építményadót fizetniük. Ennek részle-
teiről az önkormányzatunk adóosztályán, a +36 
23 522 348-as számon vagy az ado@erd.hu 
címen kérhetnek tájékoztatást.

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
KIADÓ CSALÁDI HÁZAT KERE-
SÜNK ÉRDEN és vonzáskörzetében 
reális áron.  1 havi kaucióval.  
Tel.: 06/70 262 71 84 (52/B/2023)

SZOLGÁLTATÁS
GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 
vásárolok készpénzért kis és nagy 
hanglemzeket, műsoros kazettákat. 
Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      
 (48/2023)

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

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
NYUGDÍJAS KŐMŰVES MESTER 
VÁLLAL kőműves, burkoló és kisebb 
famunkákat. Tel: 06/20 921 71 96
 (49/2023)

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 (43/2022)

SZÍNHÁZAKNAK RÉGISÉGEK, HA-
GYATÉKOK, GYŰJTEMÉNYEK, fest-
mények, porcelánok, bútorok, órák, 
szőnyegek felvásárlása készpénzért. 
Díjtalan kiszállással. 06-30/419-2713, 
antiklakberendezes.hu (45/2023)

MEGBÍZHATÓ HÖLGY HETI 
RENDSZERESSÉGGEL TAKARÌTÀST 
VÀLLAL. Tel.: 06/70 411 8053 (53/2023)

49 ÉVES MEGBÍZHATÓ HÖLGY 
családi ház takarítását vállalja. Tel.: 70 
262-71 84 (52/A/2023)

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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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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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

Gazdag programok várják a családokat a 
forradalom és szabadságharc 175. évfor-
dulóján.

Március 14-én az Érdligeti Általános Isko-
la 18 órára fáklyás felvonulást szervez az 
iskolaudvartól (Diósdi út 95-99.) a Tállya 
utcai emlékműhöz.

A március 15-i hivatalos városi programok 
is a Tállya utcai emlékműnél kezdődnek. 
Délelőtt 9.30-kor koszorúzás lesz, ahol 
Csőzik László polgármester mond ünnepi 
beszédet. Közreműködik a vitéz Mikecz 
Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőr-
ző Egyesület és a Harmónia Vegyes Kar.

Érd Megyei Jogú Város közéleti, tudomá-
nyos és művészeti díjainak, kitüntetése-
inek átadására 11.00 órakor kerül sor a 
Polgárok Házában. Kiveszi részét a méltó 
megemlékezésből a Szepes Gyula Műve-
lődési Központ, amely 14-20 óra között 
családi napot szervez a Magyar Földrajzi 
Múzeum Kertjében.

A 14.00 órai kapunyitást követően 
a Mikecz Kálmán Huszár Bandérium 
közreműködésével Minden kiderül, amit 
a huszáréletről tudni szeretnél! Ezt köve-
tően 15.00 órakor látható Fazekas Mihály 
megunhatatlan örökzöldjének feldol-
gozása, a Lúdas Matyi a Hahota színház 
előadásában.

16.30-tól a Kalap Jakab zenekar szórakoz-
tatja a kicsiket, majd a rajzpályázat ered-
ményhirdetése után 18.30-kor az Aurevoir 
zenekar ad koncertet a nagyoknak.

A délután folyamán mindvégig interaktív 
programok várják a családokat. Lehet 
huszárkodni, íjászkodni, népi fajátékokat 
kipróbálni, kézműveskedni, fotószínház-
ban kíváncsiskodni, arcfestést, kitűzőké-
szítést kipróbálni.

Akit a TALPRA ÉRD! rendezvény prog-
ramjainál tudományosabbra vágyik, a 
Magyar Földrajzi Múzeumban 15 órakor 
Székely Kinga (barlangkutató, geográfus) 
tart előadást Petőfi Sándor látogatása a 
Baradla-barlangban címmel.

A múzeum látogatása és a programokon 
való részvétel egész nap ingyenes.

MÁRCIUS 15.
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A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

TEL.: 06 30 2000 890; E-MAIL: MACSOTAY.POLGARORSEG@GMAIL. COM

HA ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST, ZÖLDHULLADÉKKAL, SZEMÉTTEL ÉGETÉST, TERMÉSZETVÉDELMI 

TERÜLETRE VALÓ BEHAJTÁST TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!

ÉRD VÁRMEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET 
Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

HAGYATÉKI ÜGYINTÉZŐ
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

alapján a hagyatéki eljárások jegyzői szakaszának lefolytatása, póthagyatéki eljárások
előkészítése, hagyatéki leltár felvétele, helyszíni leltár készítése, közjegyzők részére 

továbbítása.
Megkéri az adó-és érték bizonyítványt.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés

feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A jogállásra, az ill. megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint 

ÉMJV Polg. Hiv. Közszolg. Szabályzata az irányadó. 
Pályázathoz csatolni kell: pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85. 

§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Kinev. feltétele a Kttv. 42. § (1) bek. szerinti 
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biz. Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az 

irányadók. Pályázatok benyújtása e-úton: szemelyzeti@erd.hu mail címre, tárgyban feltün-
tetve 14/ERD-189-2/2023. ikt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.31. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.15. 00:00

A hirdetés részleteit a QR-kód  
leolvasásával érheti el, vagy megtalálja  
a www.erd.hu oldalon. 
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Ádám Ferenc bútorasztalos
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023/2024. nevelési évre az Önkor-
mányzat által fenntartott óvodákban az óvodai beiratkozást a következő időpontokban ha-
tározza meg:

2023. április 24. hétfő, 8–18 óráig,
2023. április 25. kedd, 8–17 óráig,

2023. április 26. szerda, 8–17 óráig. 

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
•  a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok 
  (lakcímet igazoló hatósági igazolvány is),
•  a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa,
•  a gyermek TAJ-száma.

Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a 
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt 
vennie. A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 
köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben 
vagy hirdetményben meghatározott időpontban vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól 
felmentését kérni. 

A szülő – 2023. április 15-ig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 
életévét betölti – különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az 
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti –, a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (2030 Érd, Budai út 7/B.) mint engedélyező szerv 
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályairól, az 
óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség nem teljesítése ese-
tén alkalmazható jogkövetkezményekről és az integráltan nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről a www.erd.hu 
oldalon oldalon olvashat  bővebben.

Ha örökbe fogadná 
a képen látható kutyust, 
vegye fel a kapcsolatot 
az alapítvány munkatár-
saival. Telefon: 06/30 
276 6071 vagy 06/30 910 
6987, E-mail: siriusala-
pitvany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt pedig 
megtalálja a www.siriusa-
lapitvany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítvány, 
Érd. Adószám: 18707379-
1-13, Bankszámlaszám:  
10403136-49534949-
49521015

Leonard
Kedves, kis-közepes 
termetű, embercent-
rikus, 8 hónap körüli 
kan kutyus. Játékos, 
foglalkozásigényes, 
ivartalanítva fogadható 
örökbe.

Bihar
Barátságos, de félénk, 
kis-közepes testű, 6 év körüli 
kan kutyus. Azonosító nélkül 
talált kutyaként került a 
menhelyre, de nem kereste 
senki. Türelmes gazdit 
szeretne.

GAZDIKERESŐ

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY
A 2023/2024-ES NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
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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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