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Az önkormányzati választás 
során a Közérdek-MSZP kom-
penzációs listájáról került be a 
közgyûlésbe a 2003 óta Érden 
lakó Bakai-Nagy Zita. 

Volt azonban Érden egy 
másik választás is: még június 
elején, a városi MSZP szervezet 
elnökségében. 

– Az itteni vezetőség megújítá-
sa a párt országos frissítési prog-
ramjának része, vagy kizárólag 
helyi ügy volt?

– Itt két dolog történt. Tímár 
Marika családi okok miatt 
visszalépett a pártelnökségtől, 
ez az egyik, a másik pedig az, 
hogy úgy gondoltuk, változtat-
ni kellene. Én addig is benne 
voltam az elnökségben, elnök-
helyettes voltam Tímár Marika 
mellett. Újítani akartunk, és én 
már csak a korom miatt is más 
szemléletet képviselek. 

– Tekinthetjük ezt a változást 
az önkormányzati választások-
ra való felkészülés egyik állomá-
sának, előjátékának?

– Nem: ezek a párton belüli 
változások, és semmiképp nem 
köthetők a választásokhoz. 
Országos tisztújítás is volt, és 
nekünk is le kellett folytatni az 
itteni tisztújítást, ennek lett ez 
az eredménye, hogy én lettem 
az elnök. Sokan gondolták per-
sze, hogy ugyanaz a folyamat 
indult meg itt is, mint országo-
san, hogy mindenképp fiatalíta-
ni kell, hogy minden vezetőt le 
kell váltani, de nálunk erről szó 
sem volt. Továbbra is közösen 

dolgozunk Tímár Marikával és 
az elnökséggel, együtt vezényel-
tük le például az önkormányza-
ti választást is. Nem voltunk 
könnyû helyzetben, megpróbál-
tuk a maximumot kihozni.

– Tehát bejutott a közgyûlésbe, 
és nemcsak bejutott, hanem fel-
adatot is vállalt.

– Igen, a környezetvédelmi 
bizottság elnöke lettem. Ez 
nekem szakmámba is vág, és 
igazán meglepetés volt, hogy 
a város vezetése ilyen pozíci-
ót, ilyen feladatot szánt nekem, 
amihez értek.

– Az érdiek közül talán nem 
mindenki tudja, hogy mi a fog-
lalkozása, mi a szakmája?

– Geofizikus mérnök vagyok. 
Ehhez a szakterülethez sok 
minden tartozik, a Föld fizikájá-
tól, földrengésektől, vulkánok-
tól egészen a hulladéklerakókig. 
Ezért is gondolom, hogy hozzá 
tudok tenni valamit az itteni 
önkormányzati munkához. 
Azzal ugyanis, hogy elindul-
tunk képviselőjelöltnek, bevál-
laltuk azt is, hogy bizottságban 
fogunk dolgozni. 

– A bizottsági munkát azon-
ban csak ön vállalta, az ugyan-
csak bejutott párttársa nem. 
Nem okoz ez feszültséget a pár-
ton belül?

– Nézze, itt különböző embe-
rekről van szó. Más habitusú 
dr. Döcsakovszky Béla és más 
én. Én az ő döntését tisztelet-
ben tartva úgy döntöttem, hogy 
vállalom a munkát, és itt fogok 

Beszélgetés Bakai-Nagy Zitával

Azzal lennék elégedett, ha 
élhetõbb lenne a környezetünk

dolgozni a bizottságban. Én 
szeretnék, hogy is mondjam, 
idézőjelben együtt dolgozni a 
város vezetésével.

– Hogy lehet idézőjelben együtt 
dolgozni?

– Elmondom. Nem fogok min-
dent megszavazni, nem fogok 
adóemeléssel, plusz lakossági 
terhekkel, plusz hitelfelvétellel 
kapcsolatos költségvetés-módo-
sításokat megszavazni…

– Függetlenül attól, hogy 
melyiknek mi a célja, esetleg 
haszna?

– Rengeteg hitelt vett fel a 
város, és ezeknek a visszafize-
tése most fog elkezdődni. Ez 
nagyon nagy terhet ró a lako-
sokra. Ugyanígy például az 
iparûzési adó emelésével sem 
értenék egyet, és a tervezett víz-
díj-, szemétszállítási díj emelé-
sét, amiről már hallottam, sem 
én, sem a pártom nem tudja 
támogatni.

– Milyen tervei vannak, mint 
környezetvédelmi bizottsági 
elnöknek?

– Mindenképp szeretném job-
bítani a városlakók környezetét, 
a lakók közérzetét. Fontosnak 
tartom például a parlagfû-men-
tesítést. Másik terület: az utób-
bi időben a város különböző 
területein források jelentek 
meg. Ezek a vizek befolynak 
a házak pincéibe, garázsokba. 
Sürgősen ki kell vizsgálni, hogy 
miért keletkeztek és hogyan 
lehet megszüntetni. Ez nem 
csapadékvíz; a helyi, törede-
zett mészkőben összegyûlik a 
karsztvíz, és az tör utat magá-
nak. Az ügyben beszéltem már 
Tóth Tamás alpolgármester 
úrral és ki fogunk dolgozni egy 
tervet, hogy szakemberek vizs-
gálják ki, mit lehet tenni. 

– Az ön által vezetett bizottság-
nak a korábbihoz képest bővült 
a hatásköre, új, teljes nevén kör-
nyezetvédelmi és mezőgazdasá-
gi bizottság lett…

– Igen, hozzánk tartozik a 
mezőgazdaság, például az állat-
tartás is, ezért van a bizottság-
ban Kovács doktor, aki állator-
vos, és akinek számítok majd a 
tanácsaira. Egyébként érdekes 
helyzetben leszek, hiszen egye-
düli ellenzékiként hat fideszes 
bizottsági taggal kell együtt dol-
goznom…

– Azért a parlagfüvek, vagy 
akár az említett források között 
nem hiszem, hogy vannak jobb-
oldaliak, vagy baloldaliak… 

– Én is abban bízom, hogy 
az előterjesztéseim, az indít-
ványaim nem politikai alapon 

lesznek elbírálva. Mindenesetre 
én elsődlegesnek mindig azt 
fogom tekinteni, hogy mi az itt 
lakók érdeke. 

– A mezőgazdaság területén 
belül viszont nemcsak állatok 
vannak, hanem ide tartoznak a 
gyümölcstermesztők ügyei, pél-
dául a meggyesek is…

– Értem a kérdést. 
A mezőgazdaság Érden nagyon 
sokszínû tevékenység, de a 
pártpolitikai, vagy egyéb cso-
portérdekekkel való foglalkozás 
nem tartozik bele.

– Ha már ismét a politikánál 
tartunk, nem tudok kihagyni 
egy kérdést. A minap a tévéné-
zők is meggyőződhettek róla, 
hogy ön a korábbi pártelnök és 
miniszterelnök oldalán vállalt 
szerepet az új csoportosulás, 
a Platform megalakításában. 
Miért vállalta ezt a szerepet, 
és miért éppen Gyurcsány 
Ferenccel együtt, miért pont 
ebben a csoportban? Annyiféle 
új szerveződés van, Szili 
Kataliné is például…

– Szili Katalin már nem tagja 
az MSZP-nek, új pártot alapított, 
tehát az egy teljesen más dolog. 
Hogy miért pont ebben? Nekem 
szimpatikus ez a kezdeménye-
zés. Én is azt gondolom, hogy 
nyitni kell a pártot. Gyurcsány 
Ferenc elindult egy irányban, 
szélekre zárt, középre nyitott 
baloldali centrumpártot szeret-
ne létrehozni, és ez az MSZP-n 
belüli kezdeményezés nekem 
szimpatikus. Nagyon remélem, 
hogy sikeres lesz. Úgy érzem, 
hogy ő az egyedüli, most még 
egyedüli ember, aki ebben sike-
res lehet. 

– Az alakuló, és az azóta ren-
dezett tüntetések, az azokon 
elhangzottak is szimpatikusak 
voltak?

– Tudom mire gondol, ott 
voltam, elhangzott egy csú-
nya mondat Ungvári Rudolftól. 
Abban a környezetben, abban 
a felfokozott hangulatban én 
ezt megértem, igaz, azt nem 
tudom, miért pont így fejezte ki 
magát…

– Talán mert már hallotta ezt 
a jelzőt korábban, mástól, más 
beszédben…

– Nem hiszem, és azt is gon-
dolom, hogy most nem a múltra 
kell visszanézni, nem 2006-ra, 
hanem előre kell tekinteni. Nem 
az a lényeg, hogy valakinek 
elhagyta a száját egy-két csúnya 
mondat. 

– Valóban, sokkal fonto-
sabb kérdés, hogy ön ezt tartja 
hiteles baloldalnak, ami most 

Gyurcsány Ferenc szerveződé-
sében megfogalmazódik?

– Én nemcsak a Charta, 
hanem a Demokratikus Koalíció 
Platform rendezvényén is vol-
tam. Ami ott elhangzott, azzal 
én néhány mondattól eltekint-
ve egyetértek. Engem az zavar, 
ha valaki korlátozni akarja 
az Alkotmánybíróságot, ha 
saját magának akarja a magán 
nyugdíjpénztári befizetéseket. 
A tüntetés ezért volt. A Charta 
tüntetett, meghívták Gyurcsány 
Ferencet, aki elhívta a Platform 
képviselőit. Ennyi azt hiszem, 
elég is az országos politikából.

– Igaza van, térjünk vissza 
Érdre: mikor lenne a képviselői 
munkájával elégedett?

– Ha megfelelő kapcsolatot 
tudnék a lakosokkal, a válasz-
tópolgárokkal kialakítani. Ha 
megosztanák velem a problé-
máikat, politikai oldaltól füg-
getlenül. Ha például Érd telje-
sen parlagfûmentes lenne. Vagy 
ha meg lehetne szüntetni a 
szennyvízkieresztéseket, ame-
lyek szaga, főleg, amikor füsttel 
keveredik, borzalmas tud lenni. 
Szóval: ha élhetőbb lenne a kör-
nyezetünk.

 Bognár Nándor

Bakai-Nagy Zita: Azzal, hogy elindultunk képviselõ-jelöltnek, bevállaltuk azt 
is, hogy bizottságban fogunk dolgozni
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A Szociális Gondozó Központ Érd 
a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Szociális Gondozó Központ Bölcsődei Ellátás – Érd

bölcsődei szakgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Bölcsődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, 
fejlesztése, napközbeni ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, érettségi, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kis-

gyermekgondozó (OKJ) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermek-
gondozó,-nevelő (OKJ)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, felsőfokú csecsemő- és gyermeknevelő - gondozó képesítés, 
•  Kreatív, nyitott személyiség, kezdeményező készség, cselekvőkészség, bölcsődei mód-

szerek magas szintű ismerete és alkalmazása 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 19. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer Mihályné és Kristonné 
Tarnóczi Tímea nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 8/2010, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei 
szakgondozó. 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.
hu e-mail címen keresztül 

•  Személyesen: Grátzer Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest megye, 2030 Érd, 
Budai út 14. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Érd Honlap – 2010. október 18.


