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Fórum

Közpénz

A Szendrői utca lakói összefogtak
a heti rendszerességgel előforduló
balesetek megelőzése, a gyorshajtás csökkentése érdekében.

Szikkasztó, vízelvezető árok, kapubeállók helyreállítása és járda hiánya volt a témája a Tetlák Örs által
szervezett lakossági fórumnak.

Új céget alapított a város Érdi Vízisport
Kft. néven. A rendkívüli közgyűlés arról
is döntött, hogy új pályázatot írnak ki
az Érdi Sport Kft. ügyvezetői posztjára.

8. OLDAL

9. OLDAL

4. OLDAL

Sokkal többről van szó annál, mint hogy
százezrektől elvették a reggeli kávé mellől
a normalitás érzetét. Valami visszahozhatatlanul véget ért abban a pillanatban, amikor
az index.hu függetlenségmutatója a veszélyzónába került, és az egész szerkesztőség
felmondott. Szolidaritásunkat fejezzük ki az
Index újságíróival, abban a tudatban, hogy
mostantól a mi felelősségünk is nagyobb.

Az Érdi Újság szerkesztősége

Szúnyogirtás
környezetpusztítás nélkül?
A laikus érdi számára egy a lényeg: minél kevesebb
legyen a szúnyog. Ám sajnos ez a vágyunk nem
teljesül. „Nosza, akkor jöjjön még gyakrabban a
ködölő autó!” – mondhatja erre alighanem tízből
kilenc polgártársunk. Hogy mi ezzel a baj?
CIKKÜNK A 2-3. OLDALON

Élő közvetítés
az idénynyitón
Vasárnap, augusztus 2-án, a Gárdonyi VSC ellen kezdi meg a következő szezont az Érdi VSE labdarúgócsapata. Az NB III Nyugati csoportjának nyitómérkőzését az Érd TV az Érd Most Facebook-oldalán és
az Érd TV YouTube csatornáján élőben adja.
CIKKÜNK A 11. OLDALON
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„Tényleg kincs volt
benne, az egész jövőm”
Még csak 28 éves, de az elmúlt kilenc évben fantasztikus karriert épített fel,
az egész ország ismeri és szereti. Mégsem szállt fejébe a dicsőség, nincsenek sztárallűrjei, és a jelek szerint Érdhez is hűséges. Érdiségről, sikerről,
sztárságról, küldetéstudatról beszélgettünk vele.
»INTERJÚNK A 6-7.OLDALON

Érdi
az Év Tűzoltója
Zolta Tibor érdi tűzoltószázados harminc évesen,
a hivatásos katonaságot hátrahagyva képezte át
magát tűzoltóvá. Mentőápoló is, mert neki tényleg
az életmentés a mindene. Nem csoda, hogy idén ő
érdemelte ki az Év Tűzoltója elismerést.
CIKKÜNK A 8. OLDALON
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SZÚNYOGHÁLÓ

Lehetséges-e szúnyogirtás
környezetpusztítás nélkül?
Általában áprilisban el lehet kezdeni a szúnyogok
elleni biológiai védekezést, csakhogy idén semmi sem
volt normális, még az időjárás sem. Ezzel magyarázza
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF), amely 2013
óta központilag koordinálja a szúnyogok elleni védekezést, hogy
az első irtások csak június közepén kezdődtek meg. Lássuk, miért
is vakarózunk most ennyit?
Az OKF ötévente közbeszerzést ír ki a
feladatra, ennek eredményeképpen évek
óta gyakorlatilag azonos összetételű
konzorcium veszi fel a küzdelmet a szúnyogokkal. A központi védekezés mellett
az önkormányzatok is megrendelhetnek
szúnyoggyérítést – ezt Érd is megteszi.
A biológiai szer a szúnyoglárvákat pusztítja el, míg a kémiai védekezés a kifejlett
szúnyogokra hat. A biológiai és a kémiai
védekezés arányai miatt sok támadás éri
az OKF-et, Magyarországon ugyanis a
teljes területnagyság 98 százalékán kémiai kezelés valósul meg, idegméreggel.
Vagyis a más élőlényekre veszélytelen
biológiai védekezés aránya mindössze 2
százalék. Ez az arány Nyugat-Európában
majdnem fordított, és nálunk is ez lenne
a kívánatos, állítják a biológusok. Darvas
Béla professzor, a Magyar Ökotoxikológiai Társaság elnökének számításai szerint
idén tovább romlott a helyzet: a kémiai
védekezés eddig 50 százalékkal, a biológiai 20 százalékkal maradt el a tavalyi
mögött.

Mi a helyzet Érden?
Központi biológiai lárvairtás egyszer
volt a Csepel-sziget régióban, amelyhez
Érd is tartozik, összesen kétszáz hektáron (összevetésképpen: a Csepel-sziget
területe 25 ezer hektár) április 30-án. A
többit a város saját költségén rendelte
meg a központi szúnyoggyérítést végző
konzorciumban résztvevő ROVÉRT Kft.től 100 hektáron, Ófaluban és Érdligeten.
Reisinger Mátyás, a ROVÉRT Kft. vezetője
szerint azért ilyen későn, mert korábban
nem volt lárva. Idén ugyanis annyira száraz volt az április és a május, hogy nem
volt víz, amiben kifejlődhettek volna.
„Reisinger úr érdi, ismeri a helyi viszonyokat, ráadásul Érdnek szerződése
van a monitorozással megbízott céggel,
amelynek a véleménye nyomán rendeljük
meg az extra szolgáltatásokat” – tudtuk
meg Tetlák Örs alpolgármestertől.
Az Érden megvalósult gyérítések és ro-

vartani ellenőrzések időpontjait összevetve el lehet tűnődni az irtások logikáján.
Rovartani ellenőrzés először április 4-én
volt, majd az első biológiai lárvairtás – az
önkormányzat megrendelésére – június 1-jén. Az első központi (OKF) kémiai
imágóirtás a ködölő autóval június 17-én
történt. Július 14-e volt a szúnyogok
„fekete napja”, aznap minden volt: monitorozás, valamint központi és önkormányzati megrendelésre végzett kémiai
szúnyogirtás. Ugyanez ismétlődik meg
július 29-én. A nyár közepi hat kritikus
hétben tehát négy központi szúnyogirtás
történt – valamennyi kémiai irtószerrel.
Államilag finanszírozott biológiai lárvakezelésből városunk egyet sem kapott, csak
az önkormányzat rendelt meg hármat,
valamint két extra kémiai irtást.
A szakszerű szúnyoggyérítés a rovartani vizsgálatok eredményeihez igazodik,
olvasható az OKF honlapján. A monitorozók feltárják a szúnyogok tenyészőhelyeit
és a kifejlett egyedek előfordulási helyeit.
Rendszeresen mérik a csípésszámot,
továbbá a vízben fejlődő szúnyoglárvák
számát. Ezeket az adatokat kiegészítik
az elmúlt évek ár- és belvízi védekezése
során szerzett információkkal, valamint az
állampolgári bejelentések alapján végzett vizsgálatokkal. A monitorozás azért
szükséges, mert a tenyészőhelyeket és az
adott időjárási viszonyokat is figyelembe
kell venni a kezelés helyének és gyakoriságának megállapításához. Ehhez képest az
OKF megrendelésre ködölő autói menetrendszerűen kéthetente érkeznek. Ez Reisinger úr szerint véletlen, hiszen az egyes
régiókra vonatkozóan csak a mennyiségre
vannak éves tervek, a heti beosztások
mindig előző héten készülnek.
A biológiai lárvairtáshoz használt
anyaggal minimalizálni lehetne az imágók
számát, és kevesebb idegméregre van
szükség. Ennek ellenére biológiai kezelést az OKF nem végez Érden. Holott a
honlapjukon azt hirdetik, hogy „egyik
kiemelt céljuk a jövőben a biológiai szú-

E sorok írója kétszer futott bele a fehér ködbe,
egyszer este 10 körül, egyszer éjjel fél 2-kor.
nyoggyérítés arányának növelése”. 2013
óta felkészülhettek volna a feladatra,
de még csak az idén kezdtek el dolgozni
azon, hogy pontos térképek álljanak a
rendelkezésükre, amelyek megmutatják,
hol vannak a szúnyogok tenyészőhelyei.
Az elkövetkező három évben tizenöt
„szúnyogos” régiót fognak feltérképezni.
Érd tehát mostanában kerül csak föl az
OKF térképére.

Idegmérgekkel?
Biológiai lárvairtást az
önkormányzat felkérésére a
ROVÉRT végzett a Duna-parton és Érdligeten, beleértve az Érdligeti-,
illetve a Papi földek helyére telepített
tavak környékét – tudtuk meg Reisinger
Mátyástól.
„Normál esetben a monitoring eredményéhez igazodunk. Nemcsak az a
lényeg, hogy van-e szúnyoglárva, hanem,
hogy az milyen fajhoz tartozik, és melyik
fejlődési stádiumban van. Magyarországon ehhez néhány ember ért. Speciális,
entomológus képzés nem létezik nálunk.
Ami a védekezés módjának arányait illeti,
meggyőződésem, hogy sem a biológiai,
sem a kémiai nem lehet önmagában eredményes. Mindenképp érdemes növelni a
biológiai lárvairtás intenzitását, de csak a
megfelelő háttérrel, és jól megválasztott
időpontokban.”
A laikus érdi számára egy a lényeg:
minél kevesebb legyen a szúnyog. Ám
sajnos ez a vágyunk nem teljesül. „Nosza,
akkor jöjjön még gyakrabban a ködölő
autó!” – mondhatja erre alighanem tízből
kilenc polgártársunk. Hogy mi ezzel a baj?
„A csípőszúnyog-állomány gyérítésének gyakorlata hazánkban elhibázott.
Évről évre ökoszisztémapusztítást hajtunk végre idegmérgekkel – sommázta a
probléma lényegét Darvas Béla profes�szor. – Az idegméreg nemcsak rovarokra
veszélyes, hanem kiemelten mérgezi a
halakat, továbbá kétéltűeket (kiemelhetően békákat) és hüllőket. Szúnyoggal

táplálkozó kistestű madarakra is ártalmas
lehet. Ha nem lett volna olyan elenyészően kevés, ráadásul elkésett, a lárvagyérítés, nem lenne ennyire súlyos most a
szúnyoghelyzet. A nyertes konzorciumok
hiába magyarázzák a késlekedést azzal,
hogy a május még hűvös volt és száraz,
a rengeteg szúnyoglárvának ott kellett
lennie a tenyészőhelyeken. A mostanra
kialakult helyzetnek a szakszerűtlenség
az oka, és így már valóban elkerülhetetlen az imágóirtás.”

„Nem ajánlom, hogy belélegezze”
Reisinger Mátyás, a Magyar Egészségügyi Gázmesterek Egyesületének volt
elnöke szerint a kémiai permetezéssel
kijuttatott deltamethrin miatt nem kell
aggódnunk.
„2000-től megy a cirkusz, hogy deltamethrin így meg úgy. Tessék tudomásul
venni, hogy nincs jobb! Ez egy olyan
szintetikus piretroid, amelyből egyes
élelmiszerek felületén több százszor
annyi halmozódik föl, mint amennyit
egy nyáron szúnyogirtással kijuttatunk.
Például a betárolásra szánt gabonát
szokták vele lepermetezni. Azt persze
senkinek sem ajánlom, hogy közvetlenül
belélegezze, ne tessék az autó mögött
sétálni, amikor az irtást végezzük. De aki
nem akar szúnyogokkal találkozni, az ne
ágáljon ellene!”
A deltamethrin minden ízeltlábúra hat,
de Reisinger Mátyás szerint ebben az
alacsony dózisban nem minden rovarra
halálos, sőt a korábbi technológiához
képest méhkímélő. Mire napnyugta után
elkezdődik az irtás, a méhek már elvonultak a kaptárba. Legfeljebb akkor találkoznak az irtószerrel, ha nagy a meleg, és a
kaptárban megfulladnának. Az irtás akkor
hatékony, amikor a szúnyog még nem
ült el, viszont ilyenkor még a lakosság
is szeretné élvezni a nyárestét. (E sorok
írója kétszer futott bele a fehér ködbe,
egyszer este 10 körül, egyszer éjjel fél
2-kor.)

hatóanyagból formázza a Corax-Bioner
Zrt., amely állandó tagja a közbeszerzésen nyertes konzorciumnak. A biológiai
lárvagyérítéshez használt szerből nincs
magyar készítmény, talán ha lesz, a
felhasználási arányok is változnak majd.
Addig is a ködölő autók menetrendjét
nem árt, ha számon tartjuk.
Aki túlérzékeny, annak húsz perces kint
tartózkodás után esetleg lábzsibbadása,
gyengeség, illetve izomlázszerű érzete
keletkezik. Vannak, akik asztmás rohamot
kapnak, leginkább a belélegzett finomított ásványolaj miatt.
„Belélegezve a deltamethrin a biztonsági adatlap szerint mérgezőbb, mint
bőrön át. Az egyes vegyületekre adott
érzékenységi reakciók szerint ezer fel-

szakban, amilyen ez a mostani két hét –
július vége és augusztus eleje – elkerülhetetlen a rásegítés, de az egyoldalú kémiai
védekezést ki lehetne váltani szakszerű
lárvairtással és odafigyeléssel.
„A növényvédelemben jól ismerjük
azt a szabályt, hogy ha egy területen
rovarirtásba kezdünk, akkor elpusztítjuk
ugyan a kártevőt, de a szabályzóit is.
Attól kezdve, hogy beavatkozunk egy
életközösségbe, leromboljuk a természet
önszabályozó mechanizmusait, folyamatos kémiai védelemmel kell fellépnünk. Ez
a szúnyogirtásokra is igaz. Nem bizonyított, hogy a szúnyogirtás az oka annak,
hogy sokkal kevesebb a fecske Magyarországon, de a madarászok ezt feltételezik.
Jó lenne, ha ezt igazolni is tudnák.”

nőttből egy, tízezer gyerekből egy lehet
túlérzékeny – állítja Darvas Béla. – Róluk
a permetezéskor nagyvonalúan lemondunk, az ő problémájuk nem a kockázatbecslőké.”

Az igazán szörnyű azonban az, hogy
nem is érjük el a célunkat. Darvas Béla
és kollégái mértek „kihullási értékeket”
korábban, és a kiterített papírlepedőkön
talált, áldozatul esett rovarok között 50ből egy volt csípőszúnyog. A 49 feleslegesen elpusztult rovar jelentős része pedig
beporzó és hasznos élőszervezet volt.
„Az embereknek sajnos fogalmuk sincs
arról, hogy a civilizációnk egyik alapja
a megporzás, és azt nemcsak a mézelő
méhek végzik el. Ha úgy kezeljük ezt a
kérdést, hogy jut is, marad is, akkor majd

Nem készült
hatásvizsgálat
A deltamethrin hordozóanyaga a 2000-es évek
elejéig gázolaj volt, amely elégetve,
bőrre jutva rákkeltő hatású lehet. „Ma
már ipari fehérolaj van a Deltasect Plus
1,2 ULV nevű (deltamethrin hatóanyagú)
készítményben – tudtuk meg Reisinger
Mátyástól. – A mi cégünk egyébként már
2008-ban is ipari fehérolajat használt. Az
adagolás is egyre kedvezőbb, az Országos Epidemiológiai Központ szerint a hektáronkénti dózis tíz éve még 12 liter volt,
ma 0,6 liter.”
Darvas Béla szerint a kijuttatott anyag
veszélyességéről azért nehéz biztosat
állítani, mert Magyarországon nincs olyan
tudományos kutatás, amely a szúnyogirtás valóságos ökotoxikológiai hatását
vizsgálta volna. A deltamethrint indiai

De legalább eredményes?
Vajon, ha gondosan végezzük a lárvairtást, megszüntetjük a pangó vizeket,
bekenjük magunkat szúnyogriasztóval,
akkor lehet élhető életet élni kémiai
szúnyogirtás nélkül? – kérdeztük Darvas
Bélától. A professzor szerint csúcsidő-

Történelmi korokon
átnyúló szövetség
494 éve csatlakozott a lengyel segédcsapat a Mohács felé induló
II. Lajos seregéhez Érden. Erről emlékezett meg vasárnap délelőtt
az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület és az önkormányzat.
Tetlák Örs alpolgármester a II. Lajos emlékműnél tartott beszédében elmondta,
hogy 494 éve a lengyel-magyar összefogás és a sereg sok nemzetiségű összetétele bebizonyította, nem számítanak az
eltérő hagyományok, a különbözőségek,
ha közös célért vagy adott esetben közös
ellenség ellen kellett küzdeni. „Ugyan

rövid epizód volt ez Érd életében, de
meghatározó. Jól jelezte, mi az, amit később is közösségünk legfőbb értékének
tartottuk és tartunk ma is. Aki menedéket
kért, azt befogadtuk, aki nálunk talált otthont, azt örömmel vártuk, és aki bajba került, annak igyekeztünk mindig segíteni.
Így történt ez az elnémult hónapokban

is városunkban, amikor adományok és
önkéntes felajánlások tömege érkezett
önkormányzatunkhoz, hogy segíthessünk
a rászorulóknak és az időseknek egy
eddig ismeretlent jelentő veszélyt jelentő
időszakban.”
Az alpolgármester azt is kiemelte, hogy
Érd két jelentős esemény kapcsán, az ország középső harmadának elvesztése és
annak visszavívása során is fontos szerepet töltött be. „II. Lajos 1526. július 20-30.
között Ákosházi Sárkány Ambrus érdi kastélyában szállt meg, innen szervezte az
ország védelmét és innen látogatta meg
a Csepel-szigeten tartózkodó feleségét,
hogy búcsút vegyen tőle, mielőtt tovább
indul Mohácsra. Jóval később, 1684
júliusában itt, Érdnél győzték le a Lotaringiai Károly vezette csapatok az ostromló
törököket megsegíteni próbáló felmentő
sereget. Két évvel később ezt a szövetséget is meg tudták erősíteni, és világraszóló győzelmet arattak Budán. Mindkét
esetben Érd állt az út legelején.”
Az alpolgármester beszédében megköszönte a 2004-ben alakult és az eseményt
szervező Érdi Lengyel-Magyar Kulturális
Egyesület fáradhatatlan értékmentő
munkáját is.
Tetlák Örs bejelentette, hogy Mohács
közelgő 500. évfordulójának alkalmából
szeretnék az egykori Szapáry-kastélyt, de
legalábbis a pincerendszert és a gazdatiszti házat rendbe hozni, a város díszévé,
turisztikai látványossággá tenni. Hozzátette azt is, hogy ezt a célt jelölték meg a
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úgy járunk, mint Kína. Eltűnnek a hasznos
rovarok és az énekes madarak.”

Márpedig irtani kell
A csípés egy dolog, a szúnyogokkal az
is a baj, hogy vírusos fertőzések hurcolói. Az ország déli határain már évekkel
ezelőtt három olyan ázsiai eredetű
szúnyogfajt mutattak ki, amelyek a globális felmelegedés hatására megenyhült
teleket átvészelik, és a nyugat-nílusi lázat
okozó vírust hordozzák. Ismertek hazai
megbetegedések és elhalálozások (2018ban nálunk 225 WNV-beteg és 15 halálos
áldozat volt) és persze állatelhullások
is. Járványügyi szakemberek szerint a
Kárpát-medence kifejezetten veszélyeztetett, rövid időn belül kialakulhatnak
járványok. Darvas Béla egy 2017-ben írt
levelében arra figyelmeztette a döntéshozókat, hogy „a korszerűtlen szúnyog
állomány-gyérítés nem megoldás”. Az
egészségügyi átszervezés miatt a hazai
járványügy működésképtelen. A problémára csupán különböző kutatói és egyetemi helyeken dolgozó kis tudományos
csoportoknak van rálátásuk, de velük a
kommunikációért felelős tűzoltótisztek
érdemben aligha tárgyalhatnak.”
A szakemberek figyelmeztetéseire és
a szúnyogmarta települések permetező
gépekért kiáltó jajszavára a Nemzeti Népegészségügyi Központ nemrég ideiglenesen engedélyezte egyes térségekben az
– egyébként hatástalansága és veszélyei
miatt 2020-tól betiltott – légi kijuttatást, a
nyugat-nílusi láz kockázatára hivatkozva.
Biológiai irtás ezen a héten sem lesz, légi
permetezés viszont már igen. 2020. július
23-ig Magyarország nem jelentett nyugatnílusi láz megbetegedést, úgy adták ki a
légi permetezésre az engedélyt.
Mihalicz Csilla

FOTÓK: SHUTTERSTOCK

A szúnyogok jelentős része Reisinger
Mátyás szerint a lakossági víztárolókból
kel ki. Fontos, hogy a lakosság is segítsen a szúnyogok elleni védekezésben:
a fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, állatitatókban, gumiabroncsokban
megülő esővízben akár egy hét alatt is
kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. Ezeket
rendszeresen ürítsük ki, illetve takarjuk le
szúnyoghálóval, ajánlja a gázmester.
A szúnyogok nincsenek tekintettel címre, rangra, foglalkozásra, többek között
alpolgármesterünket is nagyon szeretik.
„Barátja lennék én a csak biológiai
irtásnak, csakhogy a kertembe is szeretek kijárni, anélkül, hogy megőrülnék a
szúnyogoktól – vallja be Tetlák Örs. – El
kell döntenünk, hogy mennyi az a csípés
szám, amit hajlandóak vagyunk eltűrni.
A mostanában Óvárosban mért 300/óra
elviselhetetlen. Megpróbálunk Érden heti
egy irtást rendszeresíteni, és olyan vetésforgót kialakítani, hogy a ködölő autó a
város minden területére – Dombosvárosba és Parkvárosba is – eljusson.”
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SZÚNYOGHÁLÓ

kormánynak akkor is, amikor az felkérte a
megyei jogú városokat, hogy készítsenek
terveket az uniós támogatások hasznosítására.
A beszédet követően Baka Györgyi
költő ismeretlen magyar szerzetes-költő
Siralomének című költeményéből olvasott
fel részleteket.
A megemlékezés végén az egyesület
elnöke, Bazsóné Meggyes Klára és a
résztvevők koszorút helyeztek el az emlékműnél, és az esemény moderátorának,
Dózsa Lajos egyesületi titkár bátorításának köszönhetően elénekelték a magyar
után a lengyel himnuszt is.
JAN
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Tisztelt Szerkesztőség!

rulnak az emberek jobb közérzetéhez. Úgy gondolom,
az érdi emberek komfortérzetét jobban emelné az is,
ha megfelelő lenne a szúnyog- és a patkányirtás a városban! A szúnyogoktól már délelőtt sem lehet a kertben, a
teraszon lenni, hát még estefelé. Férjem 77 éve, én 46 éve
ismerem a várost, de ilyet régen soha nem tapasztaltam,
hogy a patkányok még nappal is a belváros utcáin jönnekmennek. Saját szememmel láttam. Kérdésem, hogy mikor
és milyen módon kell (kellene!) a szúnyogirtást végezni
Érden? Mikor és milyen módszerrel végzik (végeznék) a
patkányirtást? Ezek az intézkedések jobban hozzájárulnának a komfortérzésünkhöz és az egészségünkhöz.

Örömmel olvastam újságukban a „Virágozzon minden
kuka” címmel megjelent írást. Egyetértek dr. Asztalos
Éva képviselő asszonnyal, hogy a virágos kukák hozzájáTisztelt Szerkesztőség !
Két dolog miatt írok:
1. Zebrák. Tudom, hogy nem lehet mindenütt, de legalább a buszmegállóknál nagyon hiányzik – pl. a Cserhalmi
útnál, Parkvárosban, ahol még lejtő is van, életveszélyes
az átkelés!
2 . Szeretnék Önöknek gratulálni a megújult újsághoz –
informatív, jó cikkek, törekszik a pártatlanságra! A váltás
óta várom a lapot és olvasom, azelőtt tele volt T.M.A.
dicséretével, fotóival és nulla színvonallal.
Köszönöm!
Üdvözlettel,

Schwerteczkyné L. Klára

Tisztelt Schwerteczkyné L. Klára!
Megkeresésünkre dr. Asztalos Éva, a választókerület
önkormányzati képviselője elmondta, hogy bár a probléma valós, és igen forgalmas útszakaszról beszélünk,
úgy tudja, egyelőre nincs tervbe véve, hogy a helyszínen

Üdvözlettel, M. Hrotkó Zsuzsanna
érdi lakos
gyalogos átkelőhely épülhessen. Balla Imre képviselőt
is megkerestük az ügyben, aki saját oldalán és blogján
részletesen írt arról, általában milyen körülmények
kellenek ahhoz, hogy egy adott útszakaszon gyalogos
átkelőhely létesülhessen. Erről ugyanis nem az önkormányzat dönt, hanem a Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Útügyi Osztály hatósági engedélye szükséges
hozzá. A hatóság pedig nem ad minden önkormányzat
által benyújtott kérelemre engedélyt.
Mi kell ahhoz, hogy egy adott helyen gyalogátkelőhely létesülhessen? Először is kellően forgalmasnak kell
lennie a helyszínnek. Ezt mérik is, csak az a kérdés, hogy
milyen szisztéma alapján. Hallottunk már olyat, hogy egy
óvoda előtt délelőtt 11 órakor próbálták megszámolni
az elhaladó gépjárműveket és gyalogosokat, nem pedig
a valóban forgalmas időszakokban, azaz reggel vagy
délután.
Ahhoz, hogy zebra létesüljön, az adott útszakasznak
beláthatónak kell lennie, kanyargós, dimbes-dombos
területen nincs sok esély az engedély megszerzésére.
A kereszteződések viszont ideálisak szoktak lenni, mert

Kedves M. Hrotkó Zsuzsanna!
Az éppen esedékes érdi rágcsálóirtásról július 8-i lapszámunkban írtunk, többek között arról: fontos, hogy
patkány megjelenése esetén jelezzünk az önkormányzatnak is, és kérjünk irtást a közterületen, hiszen a patkány
élettere jóval nagyobb, mint az egéré, és nem a telekhatárokon belül mozog. A cikkben arról is szó esik, hogy a
most zajló közterületi rágcsálóirtást két lépcsőben végzi
a szakcég. Sűrű ellenőrzések mellett, folyamatos irtószerpótlással, egyik zónáról a másikra haladva próbálják a
lehető legkisebbre csökkenteni a patkánypopulációt. A
szúnyoggyérítésről jelenlegi lapszámunkban, a 2–3. oldalon olvashatja cikkünket.
Üdvözlettel,
az Érdi Újság szerkesztősége
ott amúgy is lelassul a közlekedés. Az is előírás, hogy az
út mindkét szélén legyen járda, amiben sajnos Érd nem
nagyon bővelkedik. Méghozzá olyan járdadarabra van
szükség, ahol a rávezetés is megoldható, tehát van hely
a várakozásra, és nem utolsósorban az akadálymentesítésnek is megfelel.
Balla Imrétől azt is megtudtuk, hogy a legtöbb esetben
a már meglévő közvilágítás sem szokott megfelelni a
gyalogos átkelőhelyeknél megszabott feltételnek.
A konkrét olvasói levélre válaszolva tehát, a buszmegállók közelében is a fenti feltételeknek kell teljesülniük
ahhoz, hogy gyalogos átkelőhely létesítése egyáltalán
szóba jöhessen. Sőt, ahogy arra Balla Imre felhívta a
figyelmünket, a buszmegállóknál külön figyelni kell a
zebra kialakítására, hogy akkor is biztonságos legyen, ha
a busz elől vagy mögül lépnek ki az utasok.
Balla Imre korábban azt írta weboldalán, hogy körülbelül 50 zebrára lenne még szükség Érden, és jelenleg
mindössze nyolc helyszín kapcsán folyik az előkészítés.
Üdvözlettel,

az Érdi Újság szerkesztősége

Nem tűrik tovább
a száguldást
a Szendrői utca lakói
A hét évvel ezelőtt leaszfaltozott Szendrői utcán néhányan úgy száguldoznak, mintha autópálya lenne.
A lakók most összefogtak a heti rendszerességgel
előforduló balesetek megelőzése, a gyorshajtás
csökkentése érdekében.

FOTÓ: DOMONKOS BÁLINT

Rögtön az aszfaltozás után
összegyűjtöttek száz aláírást az
itt lakók, hogy biztonságosabbá
tegyék a közlekedést a parkvárosi Szendrői és Sóskúti utcában,
hiszen rögtön számos baleset
történt. Sajnos a helyzet azóta
sem javult. Első lépésként 30
km/h-s táblával próbálták csillapítani az utcát kerülőútvonalként

használó autók sebességét, de a
koccanások, ütközések, balesetek száma azóta is csak nőtt.
„A Szendrői nem főútvonal,
nem gyűjtőút, mégis mindenki
rajtunk keresztül megy át” –
mondja egy neve elhallgatását
kérő Szendrői utcai lakos, aki
arról tájékoztat, hogy a tavaly
szeptemberi parkvárosi lakos-

sági fórumon is a Szendrői utca
forgalomcsillapítása volt a fő
téma. Ezen bemutattak több
tanulmányt, amelyek közül az
egyik virágládák kihelyezésével
lassítaná az autók sebességét,
oly módon, hogy az Egervári és
a Drégelyi, valamint a Dévényi és
Dévai utca közötti szakaszokat
elzárnák az autóforgalom elől.
„Több baleset van a Szendrőin, mint a Szovátain. Túl jó az
út, nyílegyenes, elég széles is,
nincs busz, ami hátráltatná az
autósokat. A lakókörülményeink
megromlottak a száguldás és
a forgalom miatt. Mi lakóöve-

zetben szeretnénk élni, de már
a teherautók is áttértek erre
az útvonalra.” Az elkeseredett
lakó arról is beszámolt, hogy
egyik éjszaka 1,2 millió forintos
kár keletkezett a háza előtt
parkoló autójában, mivel valaki a
megengedettnél jóval nagyobb
sebességgel nekihajtott. Más
forrásból értesültünk arról, hogy
hasonló eset az utca többi részén
is előfordult.
Samu őrzi a rendet
Néhány hete már egy éjjelnappali őrt is alkalmaznak a
Szendrői utcában a sebességcsillapításra. A Samu névre
keresztelt, szájmaszkot viselő
bábu a Szendrői–Drégelyi
utca kereszteződésében áll,
kezében egy 30-as táblával.
Neki köszönhetően az autósok
is könnyebben visszavesznek
a tempóból.

A közel negyven fő részvételével zajló, egy hónappal ezelőtti
lakógyűlésen Csőzik László
polgármester azt ígérte, hogy
virágládák kihelyezésével és az
út részleges lezárásával fogják
megoldani a problémát. Az
önkormányzat tervét az érintett
lakosok összefogással, társadalmi munkában valósítják meg. A
Szendrői utcaiak több mint százezer forintot gyűjtöttek össze a
ládák elkészítésére. A Szovátai
úti fakereskedésből és a környékbeli festékboltból ingyen kaptak
faanyagot és lazúrt, a fémszerkezetet ingyen vágták méretre
a vastelepen, a csavarboltból
is kaptak kedvezményt, míg a
zománcot és a ládába helyezett
fóliát a lakók tették a közösbe.
A ládák összeszereléséhez a
helyszínt a Sóskúti úton található autó- és utánfutókölcsönző
biztosította.
Domonkos Bálint

BARÁTSÁG
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Egy kupac építési törmelék a sarkon. Került rá némi
zöldhulladék, mellé pár kiszanált bútor. Így indult
egy-másfél hónapja, mára kétszáz köbméteres szemétdomb lett belőle, amit közpénzen szállíttathat
el a város. Az eset pikantériája, hogy a hulladékhegy
mellett ott áll a nemrég kihelyezett kamera.
Aszfaltozott mellékutca vége. Itt
már murvás a burkolat, ritkulnak
a házak, a réten és a fákon túl
csodás panoráma tárul a nézelődő elé, ha balra tekint. Ha jobbra,
akkor embermagas szeméthalmot lát az egybefutó utcák
találkozásánál kialakult, gazos
kis téren. A háttérben új építésű
házak, a kontraszt hatalmas.
Sajnálatos tapasztalat, hogy ahol
egy kis kupac szemét megjelenik,
ott hamarosan egyre több lesz
belőle.
Pató Simonnal, az ÉTH környezetvédelmi megbízottjával állunk
a halom mellett, a szakember
szerint megvan vagy kétszáz
köbméter az illegális hulladék. A
szemétdomb gerince láthatóan
építési törmelék, amit felvert a
gyom, de jutott mellé egy nagy
adag zöldhulladék is. Egy kibontott szemeteszsákból uborkaés krumplihéj türemkedik elő,
láthatóan még friss. Hogy miért
nem a saját szemetesébe dobta a
tulajdonosa? Vagy ami még jobb
lett volna, a komposztálójába? Jó
kérdés. Van pár bekötött szájú

zsák is, hogy mit tartalmazhat,
nem tudni, majd a begyűjtésnél,
szétválogatásnál kiderül. Mivel
önkormányzati területről van
szó, közpénzen fogják elszállítani
mindazt a mocskot, amit itt néhányan felhalmoztak.
„Az illegálisan lerakott hulladékot az adott ingatlan tulajdonosának, használójának, bérlőjének
kell elszállíttatnia. Ha ezt a kötelességét elmulasztja teljesíteni,
megbírságolhatják. Közterületen
az önkormányzatnak kell intézkednie. Az ÉTH egy bejelentés
alapján helyszíni szemlét tartott,
jegyzőkönyvet vett fel, értesítette a hivatalt, a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Iroda pedig
megindította az eljárást” – mondja Pató Simon. „Előfordul, hogy
be tudjuk azonosítani, honnan
származik a hulladék, például
számlákat, csekkeket találunk a
szemétben, de ez nem gyakori,
és sajnos most sem sikerült felderíteni a szennyezők kilétét, így a
városnak kell kifizetnie a szállítást. Ez nem lesz olcsó mulatság,
hiszen máshová kell szállítani a

sittet, máshová a lomot, illetve a
háztartási hulladékot.”
Ahogy nézelődünk, megjelennek a környékbeliek is.
„Fontolgattam már, hogy lépek
valamit, mert borzasztó, mi van
itt! Egy-két hónapja csak, hogy ez
a szeméthalom megjelent, előtte
bozótos terület volt itt. Sajnos,
a környéken sok a beépítetlen,
bekerítetlen és elvadult telek,
amelyekkel nem törődnek a tulajdonosaik, és ezeken sorra megjelennek a sitthalmok. Egyik éjjel
a szomszédságomban pakoltak
le kisteherautóról építési törmeléket, és mikor szóltam nekik, azt
mondták, hogy feltöltik a telket”
– mondja egyikük.
Hogy ez a kétszáz köbméteres szeméthalom hogy tudott
„kinőni a földből” alig két hónap
alatt, arról leginkább az illegális
hulladékot lerakók tudnának számot adni, no meg az a kamera,
amelyik egy-két méterre áll az
eldobált szeméttől. Csakhogy ezt
még nem kötötték be, ugyanis a
kameraprojekt második etapjában kiépített eszközök műszaki
átadása még nem történt meg.
Ezt persze az elkövetők nem tudhatják – de nem is izgatja őket,
mivel könnyűszerrel kikerülik.

ton is több mint 2500 féle ügyet
intézhetnek az állampolgárok.
Az új ügyfélszolgálat nyitva
tartása Pest megye és a főváros
többi kormányablakának egységes ügyfélfogadási rendjéhez
igazodik majd” – olvashatjuk a
hivatal levelében.
A következő hetekben

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Az illegális hulladékot szállító
autó rendszámát leszedik vagy
letakarják, és az arcukba húznak
egy sapkát. Előfordul, persze,
hogy a környező lakóknak mégis
sikerül leolvasni a rendszámot,
de nagyon gyakori, hogy a
leírás pontatlan (azaz, az adott
rendszám teljesen más típusú
autóhoz tartozik, mint ami a
szemtanú leírásában szerepelt),
így aztán nem lesz fejleménye
az ügynek. Érdemes egyébként
ilyenkor videóra venni, illetve
lefotózni a történteket, hogy a
hatóságok sikeresebben tudjanak intézkedni. Persze, az is
fontos, hogy a felvételeket ne a
közösségi oldalakon posztolgassuk, hanem hívjuk a rendőrséget,
polgárőrséget.
Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőrség elnöke évek óta aktívan
részt vállal a várostakarító akciókban, illetve az illegális szemetelők
lefülelésében. Szerinte a környé-

NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!
Bejelentés: 0–24 / macsotay.polgarorseg@gmail.com
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Ősszel nyílhat
Érd második kormányablaka
Amikor Érd alsón az építkezés
megkezdődött, és még nem
lehetett tudni, milyen céllal
alakítják át az épületet, többen azt hitték, hogy a MÁV
jegypénztára költözik fel ide a
buszpályaudvarról. Ezt a lépést
sokan üdvözölnék a vonatozók
közül, hiszen a jelenlegi elrendezés a legtöbb utasnak felettébb
kényelmetlen. Rákérdeztünk,
elképzelhető-e, hogy a kormányablak épületébe, esetleg mellé
telepítik majd a jegypénztárat,
de erre a kérdésünkre sajnos
nem kaptunk választ.
A Pest Megyei Kormányhivatal
sajtóosztályától annyit sikerült
megtudnunk, hogy várhatóan
ősszel nyitják meg a kormányablakot. Reményeik szerint ezzel
tovább bővülnek az ügyintézési
lehetőségek a városban. „Az ország több mint háromszáz kormányablakához hasonlóan az új
érdi kormányzati ügyfélszolgála-

FOTÓ: ÁDÁM KATA

A szemétlerakók
a közösséget károsítják

megpróbálunk bővebb információhoz jutni, hiszen az új kormányablak megnyitása sokakat
érint. A Budai úti iroda leterheltsége miatt ugyanis jó néhányan
Tárnokra, illetve más környező
településre járnak át hatósági
ügyeiket intézni.
Á. K.

ken több építkezés is zajlott, és a
szemétdomb helye nem is olyan
rég még munkaterület volt – erről
árulkodik egy kihelyezett, és
ottfelejtett tájékoztató tábla is.
Így került oda az építési törmelék,
amit nem szállítottak el. „Elsősorban tehát az a vállalkozó a felelős
a jelenlegi helyzetért, aki a sittet
odahordta, otthagyta. Ebből lett
aztán a szeméthegy. Úgy gondolom, az ő költségén kellene eltakaríttatni az idehordott hulladékot.”
Tetlák Örs alpolgármestertől
megtudtuk, hogy a biztonsági kamerát hamarosan üzembe helyezik, és akkor sapka ide, letakart
rendszám oda, talán könnyebben
elkapják majd a szennyezőket. A
kamerák által közvetített képet
egyébként 0–24 órában figyelik,
így a diszpécser is értesítheti a
hatóságot, ha illegális hulladéklerakót lát. A felelősségre vonás
közös érdekünk, hiszen nem
mindegy, kinek kell kifizetnie azt
a körülbelül hárommillió forintot,
amibe egy ilyen százötven-kétszáz köbméteres szeméthegy
felszámolása kerül.
Ádám Katalin

Barátság-kút
Pár hete írtunk arról a köztéri
kerekes kútról, amely a Könyvelő
utca elején, már vagy hatvan éve
kihasználatlanul áll. Fülöp Sándorné önkormányzati képviselő
hívta fel a figyelmünket arra,
hogy az ő választókerületében
is van egy hasonló köztéri kút, a
Torockói, Temesvári és Füzérvári
utcák találkozásánál. A kis téren
álló ásott kút elvileg még működik, kötél legalábbis van rajta,
a kereke forgatható. Egy érdi
közösségi oldalon megkérdeztük a környékbelieket, tudnak-e
valamit a történetéről, hogy ki
és miért ásta ezt a közkutat. A
válaszokból sajnos ez nem derült
ki, az viszont igen, hogy ez a kút
is nagyon mély, az egyik hozzászóló úgy tudja, több mint hatvan
méter (a Könyvelő utcai pedig
ötven). Volt, aki azt írta, hogy
a ’60-as évek elejétől huzamosabb ideig innen hordta a friss
vizet. Annak idején két vödörrel
működött, és Barátság-kútként is
emlegették. Lehet, azért, mert a
vízért járó asszonyok megálltak

a terecskén egy kis tereferére.
Erről árulkodik a kút mellett elhelyezett pad is.
Információink szerint a kutat
és környékét az ÉKFI gondozza,
de láthatóan elkelne egy kis
plusz figyelem. Mert bár a kút
kétszárnyú, farácsos ajtaján van
ugyan lakat, ám a lánc meglazult,
az ajtószárnyak könnyűszerrel
kinyithatók.
Á. K.
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HARMÓNIA

„Tényleg kincs volt benne,
az egész jövőm”
Szabó Ádám zenész, énekes, harmonikás, számos televíziós tehetségkutató felfedezettje.
Még csak 28 éves, de az elmúlt kilenc évben fantasztikus karriert épített fel, az egész ország
ismeri és szereti. Mégsem szállt fejébe a dicsőség, nincsenek sztárallűrjei, és a jelek szerint
Érdhez is hűséges. Érdiségről, sikerről, sztárságról, küldetéstudatról beszélgettünk vele.
Budapesten születtél, de Érden nőttél fel, és
még most is itt élsz. Hogy került ide a család?

Te már gyerekként celebritás voltál Érden,
mielőtt még az ország megismert volna?

Ha jól emlékszem, azért költöztünk Érdre,
mert itt olcsóbbak voltak a telkek. Négy-öt éves
lehettem, amikor az első házunkba beköltöztünk a
Koppány utcában. Azóta másik utcában lakunk, de
még mindig Érden.

Ez azért túlzás. De zeneiskolai berkekben már
tényleg számítottam, mert rengeteg versenyt
nyertem.

Mit jelent neked ez a város?
Szeretek itt élni, nagyon sokat köszönhetek
Érdnek. Itt szocializálódtam, itt váltam zenésszé.
Zeneiskolásként a Szepes Gyula Művelődési Házban, a Földrajzi Múzeumban léptem föl először.
Nekem ezek a helyek máig sokat jelentenek. Az
érdiek voltak az első közönségem.
Az érdi Lukin László zeneiskolában Szokolai
Zoltán volt a tanárod. Mivel tudta elérni, hogy
eleget gyakorolj, és ne rohanj iskola után a
haverokkal focizni?
Képes volt megtanítani arra, hogy akkor is gyakoroljak, amikor nincs kedvem. Szerettünk hozzá
járni. Szigorú volt, de mindig igazságos. Élveztem
kérlelhetetlen maximalizmusát, hogy nem azt
mondja a félkész játékunkra, jó lesz ez, gyerekek,
a közönségnek úgyis mindegy. Épp ellenkezőleg.
Ha egy darabbal, amivel koncertre készültünk,
nem volt megelégedve, megkövetelte,
hogy szombaton is menjünk be a zeneiskolába,
és gyakoroljunk. Gyerekként is vonzott a profizmusa. Máig abszolút példaképem, meghatározó
szerepet játszott abban, hogy végül zenész
lettem.
Hangot adott annak, hogy te az átlagnál tehetségesebb vagy?

„Küldetésnek
tekintem, hogy
a zenémmel
örömet
szerezzek az
embereknek.”

Igen. A szüleimnek is nagyon sokat mondta, ráadásul rengeteg koncertre elvitt. A pomázi zeneiskolában is tanított, oda is vitt engem koncertezni,
hogy szokjam a közönséget. De apám is rengeteget foglalkozott velem. Amikor hazamentem az
iskolából, mindig odaült mellém, nézte velem a
kottát, beírogatott ujjrendeket. Ő is elképesztően
motivált.

Ha kivesszük ebből a történetből a zenét, hogy
tekintesz Érdre?
Nekem ez akkor is egy virágzó város. Mindig azt
veszem észre, hogy valami megújul benne, folyamatosan fejlődik.
Azért csak akad valami, ami nem tetszik?
Akárhogy próbálkozom, nem tudok ilyet mondani. Nagyon régen, kábé tíz évvel ezelőtt, amikor
mondjuk Pestről hazajöttem, megcsapta az orromat a csatornaszag, de már régóta nem érzem.
Ha jól tudom, a családodban nincs profi zenész.
Honnan akkor az indíttatás?
Apukám négy évig zenélt, de nagyon lámpalázas volt, nem szeretett szerepelni. Úgy érezte,
nem a színpadra való, és aztán abba is hagyta. Azt
mesélték, a családi rendezvényeken azért mindig
elővette a tangóharmonikát, és játszott rajta.
Hogyan vált ez végül a te hangszereddé?
Amikor Érdre költöztünk, a szüleim egy csomó
holmit felhurcoltak a padlásra. Számomra izgalmas volt ott minden kacat. Egyszer csak ráakadtam egy furcsa alakú, ezüstszínű dobozra. Olyan
volt, mint valami kincsesláda. És tényleg kincs volt
benne, az egész jövőm. Nem emlékszem, hogy azelőtt hallottam volna apát a hangszeren játszani.
Nekem az volt az első élményem. Amikor előcsalogatta belőle az első hangokat, azt éreztem, ezt én
is akarom.
Anyukádtól is kaptál zenei ösztönzést?
Anyukám sokat énekelgetett nekem, és neki köszönhetően már egészen korán rengeteg verset,
mondókát fújtam kívülről. A himnuszt állítólag már
kétévesen el tudtam szavalni. A szüleim egy kicsit
csodagyereknek tartottak. De a legfőbb speciali-

tásom az volt, hogy pusztán a hang alapján meg
tudtam mondani, milyen márkájú autó húzott el
éppen az ablakunk előtt.
Nagyon fiatal hangszerről beszélünk. Az első
darab, amit harmonika néven szabadalmaztattak, 1829-ben készült Bécsben. Sajátos,
szomorkás, melankolikus hangzása van. Astor
Piazzolának köszönhetően az érzékiség is része
a repertoárjának, de valahogy mégis tipikus
utcazenészhangszerként tekintünk rá. Nem túl
szűk keret ez egy muzsikus számára?
Jogos a kérdés. A hangzása valóban egyféle
szerepkörre predesztinálja. Magyarországon pláne
szűk réteg értékeli ezt a hangszert. De ugyanakkor
van egyfajta varázsa, egy másik világba repíti az
embert. Nem lehet összehasonlítani a hegedűvel
vagy a zongorával, amit bármilyen műfajú zenébe bele lehet építeni. A harmonika ehhez képest
valóban szűkebb mezsgyén mozog. De nagyon
dolgozom azon, hogy szélesítsem a repertoárját.
Az én dalaimban mindig ott van velem a harmonika, kíséretként vagy szólóban, valahogy mindig
megszólal. Azt vettem észre, hogy szeretik az
emberek. És ha már Piazzolát említetted, a Libertangót például gyakran játszom, a közönség pedig
nagyon hálás érte.
Azért a klasszikus zene elég furán szólhat rajta,
nem?
Ezt nem mondanám. Klasszikus zenén nőttem
fel, és sok klasszikust és kortárs darabot játszottam harmonikán. A Zeneakadémián jövőre lesz a
diplomahangversenyem, amin Bachot és Scarlattit
is játszom majd. Mostanában egyébként zseniális
kortárs darabokat írnak erre a hangszerre. Szerbiában, Oroszországban, Franciaországban máig
töretlen a tangóharmonika népszerűsége. Magyarországon ezzel szemben nehéz kiszabadítani
a mulatós zene skatulyájából.
A Csillag születik vagy az X-Faktor közönsége
nem ezt az oldaladat ismerte meg.
Természetesen nem. A klasszikus zene, lássuk
be, rétegműfaj. Muszáj volt sokkal populárisabb
műfajokhoz nyúlnom. Ami viszont igazán jó volt
ebben, hogy a harmonikát mint hangszert népszerűsíthettem.
Amúgy a zeneakadémiai tanulmányaidat miért
kellett megszakítanod?
Pont akkor volt az Eurovíziós Dalfesztivál, nem
tudtam bejárni kórusra, olyan sokat hiányoztam,
hogy nem írták alá az indexem. Épp ma derül ki,
hogy folytathatom-e. Még egy évem van hátra az

SLOW
alapdiplomához. Ha sikerül, akkor csak
kórusra és zenetörire kell bejárnom.
Aztán jöhet a diplomakoncert.

Valahol azt nyilatkoztad, örök második
vagy. Manapság is így érzed? Dolgozol
azon, hogy első légy?

Meg tudsz élni a zenélésből anélkül,
hogy mulatóst kellene játszanod?

Annak idején a harmonikaversenyeket
mindig megnyertem, de a tehetségkutatókon általában ez volt a felállás. A Csillag
születikben nehezen emésztettem meg,
hogy második lettem, mert annyi pozitív
visszajelzést kaptam, fürödtem az emberek szeretetében. A döntőben is csak arra
tudtam gondolni, hogy ezt muszáj megnyernem. Nagyon fájt, amikor kiderült,
hogy nem én vagyok a győztes. De aztán
eltelt egy-két hét, és megértettem, hogy
tulajdonképpen rengeteget nyertem
ezzel az egésszel. Megalapozta az elmúlt
kilenc év sikereit, a karrieremet.

Abszolút. Rengeteg fellépésem van, és
felkérésre is írok dalokat. Számos céges
rendezvényre hívnak.
A koronavírus mennyire szólt bele az
életedbe?
Meglehetősen. Nagyon sok fellépést
kellett visszamondanom. Viszont cserébe
rengeteget tudtam gyakorolni a klasszikus darabokat, amiket majd a diplomahangversenyemen fogok játszani.
A yesyes nevű együttesed is olyan
népszerű, mint te a harmonikával?
Épp a vírushelyzet előtt kezdtünk
megerősödni, nagyon sok turnénk lett
volna. Augusztusban a Campus Fesztiválon lépnénk fel. Nagy lehetőség lenne az
együttesünk számára, de félek, hogy az
is elmarad a vírushelyzet miatt. Amúgy
a harmonika mindig nálam van, minden
számunkba igyekszem beépíteni.
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Sztár vagy?
Nem tartom magam annak. Ahhoz
nagyobb közönség kellene. Inkább azt
mondom, ismert zenész vagyok.
Mekkora a közönséged?
A facebookon 39 ezer követőm van, de
akik igazán aktívan követik a munkásságomat, az olyan 500-600 ember.

Zarándokút
és slow turizmus
Érden
Érd az első megyei jogú város, amely
csatlakozni kíván a Magyar Zarándokút
Egyesület útvonalához. Tetlák Örs alpolgármester bemutatta Érdet az egyesület tizedik zarándoklatának évnyitó
eseményén, Baján, és vázolta a város
csatlakozási szándékának okait. „Őszintén remélem, hogy a zarándokúthoz való
csatlakozás, az országos túrahálózatra
való felkerülés, az EuroVelo 6 bicikliút és
néhány kisebb-nagyobb fejlesztés felhelyezi Érdet a slow turizmus térképére,
amiből városunk, és elsősorban Óváros,
csak profitálhat” – írja az alpolgármester.
A városvezetés egy nagy érdi túraútvonal kialakítását is tervezi LevenDuna néven, amely az egykori lőtértől a
levenduláson és a Fundoklia-völgyön át

a Tárnoki út végén jelenleg még építés
alatt álló szikkasztóig vezetne, majd
onnan a Bíbic utcán keresztül egészen a
Beliczay-szigetig, vagyis a Dunáig. Tetlák
Örs szerint később a Papi földekkel is érdemes lenne összekötni ezt a látványos
útvonalat.
Amint megtörténik a nyomvonal véglegesítése, és a Magyar Természetjáró
Szövetség is jóváhagyja az új túraútvonalat, a LevenDuna felkerülhet a hazai
hivatalos turistatérképekre.
Természetesen a kirándulni vágyóknak
nem kell erre várniuk, már most is nyugodtan nekivághatnak a város legszebb
természeti kincseit összekötő túrának a
Duna-parttól a levendulásig és vissza.
Á. K.

Mit tehetünk, ha árva
kis sünöket
találunk a kertben?

FOTÓK: DRASKOVICS ÁDÁM

P
2011-ben a Csillag születik második
helyezettje lettél. Saját szerzeményeddel 20 évesen bejutottál az Eurovíziós
Dalfesztivál legjobb 30 dala közé. 21
évesen az X-Faktorban 5. lettél. 22
évesen szintén saját számoddal (Give
Me Your Love) bekerültél az Eurovíziós Dalfesztivál legjobb 30 dala közé.
Azóta is töretlen ez a sikerszéria?
Már nem ilyen intenzíven, de az említett sikereknek köszönhető, hogy máig
megismernek az utcán. Tegnap a Stop
Shop parkolójában jött oda hozzám egy
anyuka, hogy adjak neki autogramot.

Van benned küldetéstudat?
Imádok zenélni, hálás vagyok a sorsnak,
hogy ilyen életet élhetek. Küldetésnek
azt tekintem, hogy a zenémmel örömet
szerezzek az embereknek. Cserébe
viszont az emberek szeretete engem tölt
fel. A karantént is azért viseltem nehezen, mert számomra a fellépések jelentik
az igazi életet. Nincs nagyobb élmény
annál, mint amikor egy koncerten együtt
lélegezhetek a közönséggel. Meggyőződésem, hogy a zenén keresztül egy kicsit
jobbá lehet tenni a világot.
Kling József

etró Krisztina, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület érdi tagja elmondta.
A sünök magányos állatok, csak a szaporodáshoz választanak maguknak párt,
aztán az almaméretű kicsinyek négy-hét
hetes korukban már elhagyják az almot,
és önálló életet kezdenek élni. „Eleinte
még mennek a mamájuk után, de az nem
igazán foglalkozik már ilyenkor velük,
amúgy maguktól is rájönnek, mit kell
keresgélniük” – mondja Petró Krisztina.
A köznyelvben valószínűleg azért
terjedt el a sündisznó elnevezés, mert
miközben táplálkozik, röfögő hangot
hallat. Mindent megeszik, a férgektől a
rovarokon át a csigákig, sorolja az MME
tagja. „Amikor azonban nagy aszály van,
nem talál semmit, ilyenkor jól jön neki egy
kis emberi segítség. Tegyünk ki nekik a
kertbe macskatápot és vizet, de semmiképp se próbáljuk tejjel itatni őket, mivel
a sünök laktózérzékenyek!”
Azt is tanácsolja az MME tagja, hogy
hagyjunk a kertünkben egy kis kupacot
akár avarból, akár a levágott fűből, amibe

a sünin kívül a táplálékának számító
bogarak is behúzódhatnak, így tüskés
kertlakónk jól lakhat, valamint nagyszerű
otthonra is talál, ahol elbújhat és kedvére
bogarászhat.
Egy dolgot ne csináljunk, kéri Kriszta,
bármennyire is nehéz a kísértésnek ellenállni: ne fogdossuk össze a pici sünöket,
legfeljebb csak kesztyűvel érjünk hozzájuk. Ez azért fontos, mert ha a sünmama
idegen szagot érez a kicsinyein, onnantól
kezdve egészen biztosan nem foglalkozik
velük. Másrészt a sün nem a higiéniájáról
híres – elég sok bőrgombát, baktériumot és egyéb élősködőket képes átadni
nekünk.
JAN
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Érdi az Év Tűzoltója
Zolta Tibor érdi tűzoltószázados harmincévesen, a hivatásos
katonaságot hátrahagyva képezte át magát tűzoltóvá. Miközben
az OMSZ mentőápolója is, mert neki tényleg az életmentés
a mindene. Nem csoda, hogy idén ő érdemelte ki az Év Tűzoltója
elismerést.
A díjra a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság érdi kirendeltsége terjesztette fel a századost, akinek első gondolata
az volt, az elismerés a csapatmunkának
szól.
A háromgyerekes édesapa húsz éve dolgozik tűzoltóként Érden.
„Azon kívül, hogy tűzoltó vagyok, mentőápolóként is dolgozom, és ez a kettő
most egybe csúszott. Az elmúlt években
volt és folyamatban is van egy projekt a
katasztrófavédelmen belül, aminek az a
célja, hogy a tűzoltóinkat továbbképezzük elsősegélynyújtásból. Nem a mentők
munkáját akarjuk kiváltani, hanem azt szeretnénk, ha az ő megérkezésükig, illetve
olyan helyzetekben, amikor a mentők nem
tudnak beavatkozni, mert magasból, mélyből, akár kútból kell menteni, a tűzoltó is
meg tudja adni az elsődleges elsősegélynyújtást.”
Ennek a programnak a keretében Zolta
Tibortól is tanulhatnak elsősegély-nyújtási
ismereteket a Pest megyei kollégák.
Tibor az életmentésen kívül épp azt
szereti a munkájában, hogy új dolgokat
tanulhat. Részt vesz a katasztrófavédelem
nemzetközi HUNOR mentőszervezetében,

ennek keretében sajátította el a búvár- és
vízimentő ismereteket is, amit szorgalmasan ad tovább kollégáinak. Illetve ő maga
is kamatoztathatja ezeket, ugyanis egy
szomszédos település kompját például
már kétszer kellett kimentenie, mert elsül�lyedt.
Zolta Tibor úgy véli, a tűzoltók munkájának vannak szigorúan lefektetett alapszabályai, de nagy része így is az improvizációra épül. Azaz arra, hogy minden egyes
helyzethez alkalmazkodni tudjanak. Az
újabb és újabb esetekre már csak a technika fejlődése miatt is fel kell készülniük.
Volt például napelemből adódó tüzük, amikor a bevásárlóközpont tetején dolgozók
véletlenül belefúrtak egy vezetékbe, ami
zárlatot okozott. Ezek oltására csakúgy fel
kell készülniük, mint az elektromos autókéra, amihez persze folyamatos továbbképzést is biztosít számukra a katasztrófavédelem.
Mentéseik többsége happy enddel zárul. Tibor ezért is szereti csinálni, amit csinál, mert gyorsan kap pozitív visszajelzést.
Az Év Tűzoltója nemrégiben részt vett
annak a két munkásnak a kimentésében is,
akik egy érdi benzinkút aknájában lettek

rosszul. Azt meséli, hosszú ideig, 40-50
percig tartott a mentés, és sajnos csak
egyiküket sikerült élve kihozni, de ő már a
mentőben magához tért, és megköszönte
nekik a segítséget, ami nagyon felemelő
volt a tűzoltószázados számára.
Az érdi tűzoltó mind három lánya megörökölte a mentés szenvedélyét, hiszen
mindannyian egészségügyi szakközépiskolát végeztek. Egyikük nővérként dolgozik,
a másik gyógymasszőr Érden a Dr. Romics
László Egészségügyi Központban, a harmadik pályaelhagyóként könyvtárosnak
tanul.
Hab a tortán, hogy az érdi százados éppen akkor lett az Év Tűzoltója, amikor 150.
évét ünnepli a magyar tűzoltóság. Ezt már
Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője mondja.

„A szervezett tűzoltás megalakulása
Magyarországon gróf Széchenyi Ödön nevéhez köthető, és 1870-re datálható. Ekkor
jött létre a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség, az első hivatalos és azzal párhuzamosan az első önkéntes tűzoltóság is.”
Azóta persze már sok víz kifolyt a tűzoltók
fecskendőiből, változtak a káresetek, és
változtak az eszközök, járművek, amelyekkel dolgoznak, de ami nem változott: az
életmentés elsődlegessége.
ÉRDFM
Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakma
iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást
kérni a +36 1 469 41 05-ös telefonszámon vagy a Pest.Human@katved.gov.hu
e-mail-címen lehet.

Teljes joggal elégedetlenek a lakók
A város nyugati oldalán épülő szikkasztó, a Tárnoki úton és
környékén kialakított, fedetlen és mély vízelvezető árok, a kapubeállók helyreállítása és a járda hiánya volt a témája a Tetlák Örs
által szervezett szerdai fórumnak. Az alpolgármester szerint
a lakók joggal elégedetlenek az eredménnyel.

A

város nyugati oldalának csapadékvíz-elvezetése volt a fő témája
annak a lakossági fórumnak, amit
szerda kora este tartott Tetlák Örs alpolgármester a Tárnoki úton. Mint arról már
hírt adtunk, a Modern Városok Program
keretében egy töltéssel, illetve gáttal ellátott csapadékvíz-szikkasztó épül a Bagoly
utca, illetve Tárnoki út végénél. A gát az
eredeti terepbe épül be úgy, hogy a táj
lényegében nem változik. Kialakításához
16 ezer köbméter bevizsgált, megfelelő
minőségű talajt hozattak a helyszínre.
A szikkasztónak két része lesz. Az egyik

egy 13,5 ezer négyzetméteres területen
szikkasztja majd el a Tárnoki út legfeljebb
26,5 ezer köbméter csapadékvizét.
A másik részt a Kolozsvári utca vizeire
méretezték. A szikkasztóterület 4700
négyzetméteres lesz, és legfeljebb 3150
köbméter vizet szikkaszt el. A Tárnoki
útinál egy 8560 négyzetméter területet
elfoglaló töltés épül ki, a másiknál 1620
négyzetméteren épül gát.
A lakossági fórumon Tetlák Örs beszámolt az építkezés előzményeiről és
eredményeiről. Az eredeti terv szerint a
Benta-patakba irányították volna az össze-

gyűjtött csapadékvizet – a Tárnoki úton és
környékén pár éve meg is épültek az elvezető árkok –, de ehhez Tárnok nem járult
hozzá, így került sor a szikkasztó megtervezésére. Tetlák Örs hangsúlyozta, ez nem
tározó lesz, tehát csak időszakonként lesz
benne víz, nem pang majd az összegyűjtött csapadék a területen. „A lakók aggódtak, hogy mi történik majd a Kolozsvár
utca felől érkező vízzel. Elmondtam, hogy
a beruházás keretében áteresz épül, és a
csapadékvíz innen is a szikkasztóba folyik
majd. Ami az építkezés jelen állását illeti, a
gáthoz, illetve töltéshez már megérkezett
a föld, és az ütemezésnek megfelelően
nekilátnak a kivitelezésnek.”
A környéken élők elmondták, hogy veszélyesnek tartják a mély betonvályúkat,
azaz csapadékvíz-elvezetőket, hiszen belecsúszhatnak a gyerekek, vagy a keskeny
kocsibeállókról az autók. Tetlák Örs szerint

valóban probléma, hogy ezek az árkok
nincsenek befedve. „Tudomásom szerint
a jelenlegi állapot az eredeti tervek szerint
is csak félkész megoldás, és ezt sürgősen
orvosolni kell. Reméljük, hamarosan sort
tudunk keríteni rá. Forrás erre nincs a projektben, de szeretnék, ha lenne. A Tárnoki
úton az árokfedésen kívül lennének más
munkálatok is, amelyeket be kellene fejezni. Nem épült például járda, és a fásítás
sem valósult meg. Ráadásul a kapubejárók
helyreállítása is problémás. Sok olyan lakó
van, akinek aszfaltozott vagy betonozott
bejárója volt, ám ezt a kivitelezők csak
murvával állították helyre az útépítés
során” – jegyezte meg Tetlák Örs.
A lakossági fórumon elhangzott az is,
hogy a Tárnoki út voltaképpen még építési
terület. „Vitában vagyunk a kivitelezővel
a munka átadásával és a munkaterületről
való levonulással kapcsolatban. A városvezetés azon van, hogy a terveknek megfelelő végeredmény szülessen. Nem győzöm
hangsúlyozni, a lakók teljes joggal elégedetlenkednek a jelenlegi állapot miatt. Szeretnénk, ha úgy zárulna le a projekt, hogy
az összes kapubejáró, a vízelvezető árkok,
a zöld környezet, a járda olyan állapotba
kerüljön, ahogy azt az ember Európában
elképzeli” – jegyezte meg Tetlák Örs.
A lakossági fórumon több más kérdés is
felmerült a szúnyoggyérítéstől a forgalomcsillapításon át az aszfaltozásig. Az alpolgármester arra buzdította a lakókat, hogy
kérdéseikkel, panaszaikkal forduljanak bátran saját választókerületi képviselőikhez,
akik az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben segítségükre tudnak lenni.
„A kérdések mellett rengeteg jó ötlet és
értékes felvetés is elhangzott” – értékelte
a találkozót Tetlák Örs alpolgármester.
Ádám Katalin
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A közpénz visszanyerte közpénz jellegét
A közgyűlés 11 igen és 4 nem szavazattal fogadta el
az önkormányzati cég megalapítását. Ez a cég fogja a
jövőben felügyelni és szervezni az úszásoktatást, a versenyúszást és később a vízilabdát. (A szavazáson saját
kérésére nem vett részt
T. Mészáros András, akinek
felesége, Berczik Zita az
Érdi Úszósport Kft. ügyvezetője és tulajdonosa. Az
egykori polgármester azt
mondta: politikai boszorkányüldözés folyik a városban, és az Érdi Úszósport
Kft.-vel semmi más baj
nincs, mint hogy azt az ő
felesége vezeti.)
Az új cég élére Petruska
László került, aki már több
mint húsz éve dolgozik
úszásoktatóként. A felügyelőbizottság elnöke a szülők delegáltjaként Ángyán
Balázs lett, tagjai pedig Egerszegi Klára és Lengyel Péter.
Mindannyian térítésmentesen végzik majd munkájukat.
Az eddig az Érdi Úszósport Kft.-ben versenyző sportolók
átkerülnek az új egyesületbe.
Az előzményekhez hozzátartozik, hogy tavasszal előbb
a szülők, majd később az oktatók és az edzők is megkeresték a városvezetést, mert komoly problémáik voltak az
Érdi Úszósport Nonprofit Kft. által működtetett úszásoktatással, és általában az érdi úszóélettel. Nem látták biztosítottnak a kft. működését, és féltek attól, hogy kárba
vész a befektetett munka és energia. „Abban kértek és
kapnak segítséget, hogy az úszósport egy új vágányon, az
önkormányzat égisze alatt tudjon folytatódni” – mondta
el a rendkívüli ülésen
Csőzik László. A polgármester emlékeztetett rá, hogy
Egerszegi Klára és Plagányi
Zsolt volt az, aki sok-sok
évvel ezelőtt megálmodta,
hogy Érden hozzanak létre
olyan úszóéletet, amiben
a kezdők úszásoktatásától
egészen akár az olimpiáig
bezárólag végig tudják kísérni a sportolók fejlődését.
„Ez az álom egy Balatoni úti
családi ház medencéjében
kezdett valóra válni, és a
tavalyi évben teljesedett
ki, Milák Kristóf sikereivel, világbajnoki címével, ami nagy
büszkeség a város számára.” Döbbenetesnek nevezte

ugyanakkor a polgármester, hogy mára már sem a világbajnok Milák Kristóf, sem edzője, Selmeci Attila, sem a
világklasszis pályáját elindító Egerszegi Klára nem része
az érdi úszósport életnek. „Ki merem mondani, hogy
T. Mészáros András és felesége üldözték el a városból
Milák Kristófot és edzőjét. Ez volt az a magáncég, amely
pillanatnyilag a volt polgármester feleségének kizárólagos tulajdonában áll, az ő ügyvezetése alatt működik, és
ami eleinte 26 millió forintból, ma már azonban 116 millió
forintból, döntően közpénzből gazdálkodik.” Csőzik
László felhívta a figyelmet arra, hogy az Érdi Úszósport
Nonprofit Kft. az önkormányzati Városfejlesztési Kft.-n
keresztül havonta 3,5 millió forinthoz jutott, és teljesen
ingyen megkapta az uszodafelületeket is.
Lengyel Péter, a Szövetség Érdért frakcióvezetője
a közgyűlésen kifejtette,
hogy a 2019-es évben már
116 millió forinttal gazdálkodó kft.-ben rendkívül
nagy mértékben megnőttek a személyi jellegű
kiadások, amiből viszont
pont az alkalmazottak, az
edzők kevésbé részesültek. A közgyűlés után a
frakcióvezető kérdésünkre
elmondta, hogy az Érdi
Vízisport Kft. létrehozásával a közpénz visszanyeri közpénz jellegét, hiszen
nem egy magáncég égisze alatt működik tovább az érdi
úszósport élet. „Mindez ugyanakkor a gyerekek, a versenyzők életében legfeljebb adminisztratív változást fog
jelenteni. A versenyzési joguk nem vész el” – hangsúlyozta a frakcióvezető, aki hozzátette: olyan aktív edző
lesz az Érdi Vízisport Kft. vezetője, aki évek óta kapcsolatban van az úszókkal, a szülőkkel, és ismeri az egész
rendszer működését.
Tekauer Norbert, a
VÉD képviseletében úgy
nyilatkozott, hogy az eddig
működő Érdi Úszósport
Kft. vezetésével szemben
az új kft. ügyvezetője és a
felügyelőbizottság összetétele is szakmailag erősebb.
Azt is fontosnak nevezte,
hogy maguk az edzők és az
oktatók kérték a változtatást a városvezetéstől. Úgy
fogalmazott: „Megérett
a váltás. Úgy gondolom,

megadhatjuk azt a lehetőséget ennek a szakmai stábnak, hogy megmutathassák, mit tudnak valójában.”
Simó Károly, az érdi
Fidesz–KDNP–Összefogás
frakcióvezetője elmondta:
a Fidesz azért nem szavazott az új kft. létrehozása
mellett, mert attól tartanak, hogy az a korábbi
nonprofit kft.-nél több
közpénzbe kerül majd.
„Olyan előterjesztést kaptunk polgármester úrtól,
ami nem volt alátámasztva
információkkal. Másrészt
olyan dolognak a hirtelen
megreformálásáról szól,
ami egészen eddig mindenki megelégedésére jól működött. Az a félelmünk, amiben a mai ülés megerősített
minket, hogy ez a reformálás arról fog szólni, hogy ami
eddig takarékosan működött, ezentúl sokkal több közpénzt fog felemészteni.”
Tetlák Örs alpolgármester kifejezetten felháborítónak tartotta, hogy a
Fidesz érdi frakciója jelenlevő tagjai arra szavaztak,
hogy továbbra is egy „családi cég” üzemeltesse az
úszósportot Érden a város
közössége helyett.
A közgyűlés másik napirendi pontjaként a testület
egyhangúlag megszavazta,
hogy új pályázatot írjanak ki
az Érdi Sport Kft. ügyvezetői tisztjére. A pályázatokat augusztus 14-éig kell beküldeni, a bíráló bizottságban ugyanazok maradnak, akik az
előző pályázatokat is értékelték. Lengyel Péter elmondta,
ezúttal kivették a pályázati kiírásból, hogy csak és kizárólag olyan személy indulhasson a pályázaton, aki vezetett
már sporttevékenységgel foglalkozó céget. Simó Károly is
egyetértett azzal, hogy írjanak ki új pályázatot, de „majd
az értékeléskor meglátják, hogy ez jó döntés volt-e, vagy
más felállásban kell gondolkozni”.
Több napirendi pont nem volt az ülésen, amit Simó Károly kifogásolt. Úgy fogalmazott: „A polgármester úr fél
attól, hogy szembesüljön azokkal a kérdésekkel, amelyek
a város közvéleményét foglalkoztatják. Már az ötödik
olyan közgyűlést tartjuk a veszélyhelyzet óta, amelyen fel
lehetett volna tenni azokat a kérdéseket, hogy miért nem
haladnak az építkezések a Modern Városok Programban,
miért járnak térdig a gazban a temetőben az emberek,
és miért nem végzi a feladatát az ÉKFI.” Csőzik László
polgármester válaszában megnyugtatta a frakcióvezetőt,
hogy az augusztus végi rendes közgyűlésen sort kerítenek ezekre a napirendi pontokra is.
erdmost.hu

WEISZ BÉLA RAJZA

Új céget alapított a város Érdi Vízisport Kft. néven. A rendkívüli közgyűlés határozata
után itt folytatják a munkát az Érdi Úszósport Kft. úszói és edzői. A testület döntött
arról is, hogy új pályázatot írnak ki az Érdi Sport Kft. ügyvezetői posztjára.
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Itt játszani
tanulnak
a gyerekek
hogy számítógépes játékok nélkül is remekül lehet szórakozni.
Amikor ott jártunk, a táborozók épp az érdligeti kemping
medencéjében pancsoltak, néhányan pedig már a pénteki táborzáró Ki mit tud?-ra gyakoroltak.
Segítségükkel ízelítőt kaphattunk
a tamburello és a pelota, valamint a handbag használatából.
Az első kettő labdajáték, a tamburellót csörgődobhoz hasonló
ütővel, a pelotát pedig kanálszerű ütővel játsszák, a handbag
viszont kis babzsákhoz hasonla-

tos. Persze olyan „hétköznapi”
sporteszközök is előkerültek,
mint a tollas- és a pingpongütő, a
hulahoppkarika vagy ugrókötél.
„Minden sportszerrel megtanulnak egyénileg, párosban és
közösségben játszani. A cél az,
hogy minden táborozó úgy térjen
haza, hogy szerzett legalább egy
új barátot” – mondja mosolyogva

Szülinapi bejelentés

FOTÓ: VÁCI NKSE

Éppen 23. szülinapján mutatta be új igazolását az
ÉRD női kézilabdacsapata, amelyhez Vácról érkezik
kölcsönbe a beálló Paróczy Sára. A július 22-én szülinapját ünneplő kézilabdázó az újjáalakuló együttes tizedik nyári szerzeménye.
Paróczy Sára eddig a Váci NKSE
kötelékében építette karrierjét.
A korosztályos csapatok mellett
a Gödi SE-ben is megfordult a
másodosztályban. Az NB I-ben
a 2018/2019-es kiírásban debütált, ahol nyolc meccsen négy
gólt szerzett, míg a mögöttünk
hagyott csonka idény tizenkilenc
meccsén ugyancsak négyszer
talált az ellenfelek kapujába. A
Váci NKSE-től érkező játékos a

2020/21-es szezont kölcsönben
tölti Érden.
A beálló poszton így három
játékossal dolgozhat Horváth
Roland, hiszen Paróczy mellett
Simon Armilla, illetve az FTC-től
kölcsönbe érkező Zsiborás Luca
is ezen a poszton bevethető.
Az ÉRD kerete még nem
teljes, úgy tudjuk, egy ázsiai
ország válogatott játékosa is
csatlakozik a csapathoz. Horváth

Rolandék egyébként túl vannak
első edzőmeccsükön is, az Alba
Fehérvár KC ellen játszottak egy
ötvengólos döntetlent Walfisch
Mercédeszék.
Domonkos Bálint

Tinka Lajos, aki népi játékokat és
fejtörőket is tanít a gyerekeknek.
A Lavina sikerét mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy
sokan évről évre visszajárnak. A
hatodikos Alexandra például már
negyedik alkalommal vesz részt
a táborban. „Mindig ugyanúgy
élvezem, mintha először jönnék.
Idén már én szervezem a Ki mit

tud?-ot a barátnőmmel. Lajos
bácsi megbízik bennem, én pedig
szeretem az ilyen feladatokat”
– meséli büszkén, majd azt is
hozzáteszi, mennyire élvezi, hogy
ki lehet mozdulni a karanténból,
és ha kell is tartani egy kis távolságot, nagyon jó ismét gyerektársaságban lenni.
Á. K.

Nyári játékosmozgás az ÉRD
női kézilabdacsapatánál (2020/21):
érkezők: Fekete Bozsana (MTK
Budapest), Győrffy Alexandra
(Eszterházy SC), Horváth Dóra
(MTK Budapest), Kopecz Barbara (EUbility-Group Békéscsabai
ENKSE), Mód Noémi (Kispesti
NKK), Mézes Laura (EUbilityGroup Békéscsabai ENKSE),
Szabó Kitti (Váci NKSE), Walfisch Mercédesz (Alba Fehérvár
KC), Györkös Rebeka (Alba
Fehérvár KC)
kölcsönbe érkezők: Zsiborás
Luca (FTC-Rail Cargo Hungaria),
Paróczy Sára (Váci NKSE)
távozók: Bízik Réka (HC Dunaszerdahely – szlovák), Julie Fog-

gea (Rapid Bukarest – román),
Gávai Szonja (?), Janurik Kinga
(FTC-Rail Cargo Hungaria), Markéta Jerábková (Thüringer HC –
német), Kisfaludy Anett (FTC-Rail
Cargo Hungaria), Kiss Nikolett
(Siófok KC), Jovana Kovacsevics
(Minaur Baia Mare – román),
Krpezs-Slezák Katarina (Rosztov-Don – orosz), Jelena Lavko
(Minaur Baia Mare – román),
Alexandra Nascimento (Bourg
de Péage Drome – francia),
Schatzl Natalie (Dunaújvárosi
KKA), Szabó Laura (Váci NKSE),
Termány Rita (?), Tóth Gabriella
(Siófok KC)

Dartsversenyek
az ÉRD Arénában
A járvány miatt sok sportághoz
hasonlóan a dartsosok is leálltak
a versenyzéssel, ám Július 31. és
augusztus 2. között újrakezdésként öt versenynek lesz házigazdája az ÉRD Aréna, itt rendezik
meg ugyanis hazánk legfontosabb
dartsversenyeit. A tágas helyszín
adta lehetőségeket kihasználva
július 31-én az első alkalommal
megrendezendő ÉRD Darts Open
elnevezésű viadalon a versenyengedéllyel rendelkezőkkel mérhetik
össze tudásukat a szabadidő-

kártyások és a lelkes amatőrök.
Augusztus 1-jén a mozgáskorlátozottak országos bajnokságát és
a szabadidőkártyások országos
bajnokságát is az ÉRD Arénában
rendezik. Ezekkel párhuzamosan
tartják a Steel Nemzeti Bajnokság
második fordulóját. Augusztus
2-án pedig a Steel-csapatok Magyar Kupájának ad otthont az ÉRD
Aréna. A versenyeket a Magyar
Darts Szövetség YouTube-csatornáján élőben közvetíti.
Domonkos Bálint

FOTÓ: BOROS SÁNDOR / ARCHÍV

Különleges és hagyományos
sporteszközök, egyéni, páros és
csapatjátékok, fejtörők, kirándulás, no meg sok fürdés – ez
a Lavina napközis sporttábor
programja, amelyet Tinka Lajos,
a Batthyány iskola tanára rendez
6-12 éves gyerekek számára évről
évre.
Amellett, hogy ezek az egyszerű, de sok gyerek számára
ismeretlen sportszerek, játékok
fejlesztik a gyorsaságot, a különféle készségeket, segítségükkel
a gyerekek azt is megtanulják,
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Néhány sportágban már javában zajlanak a küzdelmek, de van, ahol még csak most indul a bajnokság, máshol még el sem kezdhették a felkészülést,
és olyan is akad, ahol azt sem tudni, mikor lehet
verseny. Helyzetjelentést kértünk a helyi sportegyesületektől.
Az Érdi Baseball és Softball Club
hétről hétre bajnoki mérkőzéseket vív, az Érdi VSE labdarúgói augusztus elején, az ÉRD
kézilabdázói szeptemberben
kezdik a bajnokságot. A Spartacus birkózói számára elkészült a
sűrű őszi versenynaptár, ahol a
tavasszal és nyáron elmaradt viadalokat is pótolják. Az említett
négy csapat azon kevesek közé
tartozik, ahol tudunk konkrétumokat a versenyeztetést

illetően, a többi helyi egyesületnél már nem ennyire egyszerű a
helyzet.
A Delta RSE Érd röplabdázói
augusztus közepétől a felújított
Bolyai Általános Iskola tornatermében kezdhetik meg a felkészülést az egyelőre ismeretlen
időpontú bajnokságokra. A
VMG DSE kosárlabdázói leadták
nevezésüket az NB II-es bajnokságra, de a felkészülést még
nem tudták elkezdeni, hiszen au-

Érdi győzelem
a II. Sumo
Beach Kupán

Molnár Tamás, Délceg József, Varga Dániel
Július 24-én pénteken, Balatonfüreden, a
Kisfaludy Strandon a Beach Sports Festival
Családi Sportnap keretén belül rendezték
meg – nagykövetek, polgármesterek és jó
néhány szövetségi vezető részvételével – a
II. Sumo Beach Kupát Open kategóriában.
A sűrű nyári program ellenére is három érdi
sumós képviselte színeinket.
Európa-bajnokaink kitettek magukért:
Molnár Tamás megszerezte az első helyet,
Délceg József a második, Varga Dániel az
előkelő negyedik helyen végzett.
Tar Mihály

gusztus végéig nem edzhetnek a
Vörösmarty Gimnázium tornacsarnokában. A játékoskeret sem
változik jelentősen, távozókra
nem, érkezőkre viszont annál inkább kell számítani, tudtuk meg
Valaczkay Gábor játékos-edzőtől.
A Budapesti Honvéd SE-Érd
vízilabda szakosztálya ugyan
heti két edzéssel igyekszik
szinten tartani a sportolóit, ám
a következő idény részleteiről
még nem közölt információkat
a magyar szövetség. Vargáné
Gazdag Erika vezetőedzőtől úgy
tudjuk, augusztus közepén kezdhet körvonalazódni a következő
szezon menetrendje.
A pólósokhoz hasonlóan a Kárpáti Farkasok jégkorongozói is
folyamatosan, de a megszokotthoz képest csökkentett edzés
számmal készülnek a következő
idény megmérettetéseire. Hegyi
Ádám szakmai vezető elmondta,
az U8-as és U10-es korosztályok
már egy székesfehérvári tornán
is túl vannak, augusztusban
pedig ők látják vendégül az ifj.
Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiát egy barátságos meccsen az
Érdi Jégcsarnokban. A bajnoksággal kapcsolatban viszont
annyi derült ki, hogy várhatóan
a felnőttekkel együtt indulnak el
az utánpótlás-sorozatok ősszel.
Az Érdi Torna Club akrobatikus
tornászai már túl vannak egy
kéthetes edzőtáboron és egy

FOTÓK: ARCHÍV

Sok még a kérdőjel

kis pihenőn is, de ezen a héten
például Kiskunhalason edzőtáboroznak, hiszen sokat kell készülni az őszi idényre, amikor az
előre tervezett viadalok mellett
pótolni kell a tavasszal elmaradt
pontszerző versenyeket is. Az

ÉTC-hez hasonlóan a Masters
is edzőtáboroztatja táncosait,
az akrobatikus rock’n’rollosok
Agárdon készülnek az őszi megmérettetésekre.
Az Érdi Boksz Klub is folyamatosan tart edzéseket versenyzői-

Élő közvetítés
az idénynyitón
Vasárnap, augusztus 2-án, a Fejér megyei első
osztályból feljutó Gárdonyi VSC ellen kezdi
meg a következő szezont az Érdi VSE labdarúgócsapata. Az NB III Nyugati csoportjának
nyitómérkőzését az Érd TV az Érd Most Facebook-oldalán és az Érd TV YouTube csatornáján
élőben adja.
Jól sikerült a felkészülés a
most induló 2020/21-es idényre
az ÉVSE-nek. Utolsó edzőmérkőzésükön 1-0-ra győztek
az előző szezonban a Keleti
Csoport bajnoki címéért hajtó
BVSC-Zugló ellen. Nem véletlen, hogy nő az érdeklődés a
városban a csapat szereplése
iránt. Az első bajnokira azonban sokan mégsem tudnak
kimenni, tekintve, hogy az
augusztus eleje hagyományosan a családi nyaralásoké. Erre
is gondolt az Érd TV csapata,

amikor úgy döntött, ezúttal
élőben adja a mérkőzést. A
„kísérleti” közvetítés egyelőre
csak a közösségi oldalon és a
videómegosztón lesz elérhető,
de – ahogy Kövesdi Péter, az
Érd Médiacentrum ügyvezetője fogalmazott – nem zárható
ki, hogy a jövőben az Érd TV
nézői is láthatnak élő közvetítést, elsősorban az idegenbeli meccsekről. A találkozó
17.30-kor kezdődik az Ercsi úti
Sporttelepen.
erdmost.hu

nek, de a helyzet az ökölvívóknál
is bizonytalan, hiszen egyelőre
nem ismert, mikor léphetnek ismét szorítóba éles mérkőzésen.
Az Érdi VSE tollaslabda szakosztályánál nem tétlenkedtek
a nyáron, a játékos-edzőként
szerepet vállaló Kőrösi Ágnes
vezetésével a haladó csoport
korosztályos válogatottközeli
versenyzői akár napi több edzéssel készülnek az augusztus végi
U15-ös, U17-es és U19-es országos bajnokságokra. Azonban rajtuk kívül a többi tollaslabdázó a
Batthyány sportiskola tornacsarnokának felújítása miatt még
nem tudta elkezdeni a felkészülést. A diákolimpia országos
döntőjének törlése ellenére a
tervek szerint akár Érd is otthont
adhat a két diákolimpiai korcsoport küzdelmeinek, amely nem a
diáksport szövetség által szervezett rendezvény lenne, csupán a
fináléba jutó játékosokat hívnák
meg egy tornára.
Domonkos Bálint

Szociális Gondozó Központ - Érd
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁ LYÁZATOT H I R DET
Szociális Gondozó Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

ESETMENEDZSER /
SZOCIÁLIS DIAGNÓZIST
KÉSZÍTŐ ESETMENEDZSER
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, Érd és Törökbálint, közigazgatási területe.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőfokú szociális
szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakképzettség,
gyermekvédelmi pszichopatrónus, viselkedéselemző,
szociológus, családterápiás
konzultáns, családterapeuta,
kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és
gyermekvédelem szakos
pedagógus vagy gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár,
pedagógus, pedagógiai előadó,
okleveles emberi erőforrás
tanácsadó, gyógypedagógus,
védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár, okleveles pasztorális
tanácsadó/okleveles pasztorális
tanácsadó és szervezetfejlesztő
szakember. Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány,
cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem,
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs
levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi
bizonyítvány, hozzájárulási
nyilatkozat a személyes adatok
pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
• Nyilatkozat, amely szerint a
pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével
(2031 Érd, Pf. 127.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 111/2020, valamint a munkakör megnevezését:
esetmenedzser / szociális diagnózist készítő esetmenedzser,
vagy
Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása folyamatos! Kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig! Az érvényes
pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat
áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt
feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 15.
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HIRDETÉS

| 2020. július 29.

A PRÓHIR DET ÉS
ALBÉRLET
ALBÉRLET KIADÓ. 65 nm-es lakás
egyedülállónak kiadó.
Tel. : 20/947-6916(122/2020)

SZOLGÁLTATÁS
AKCIÓS tárnoki tüzép telepen száraz
fa, szén, fabrikett kiszállítással.
Tel.: 06-20/359-6021

(184/2020)
TETŐKÉSZÍTÉST, TETŐFEDÉST,
javítást, felújítást, tetőtér beépítést,
előtető-garázs készítést vállalok kimagasló minőségben.
Tel.: 06-30-563-5544(183/2020)
ÁCS, KŐMŰVES, TETŐFEDŐ munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27% kedvezménnyel, hétvégén is, garanciával.
Tel.: 30/318-2173

(49/2020)
VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ gyorsszolgálat:
csap,szifon, WC-tartály, radiátor, elzáró szerelése.Fürdőszobák teljeskörű
felújítása burkolással.
Tel: 06 70 642 75 26 
(47/2020)
MINDENFÉLE ÁCS-, KŐMŰVES
MUNKÁK, kémények, kerítések,
járdák építését, lapostető szigetelést,
dryvitozást vállalok.
Erdős János: 06-20/2149640(87/2020)
(119/2020)

BEFEKTETÉS
„Kockázatmentes befektetés, ingatlanfedezettel, magas fix kamat.
Tel.: 30/333-0758”(172/2020)
Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló

57% kedvezmény / Redőny- és ablakjavítás

20/9351-817, 20/9317-114

H IRD E S S EN

(17/2020)

A MEG Ú J U LT É RD I

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

T: 0620-5858-838

Ú J S ÁG BAN !
(23/2020)

NON-STOP, GARANCIÁVAL,
BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS,
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVÍZ
Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény!

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ

Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523

adambutor.business.site

ÉRDI TELEPHELYŰ
KÖZMŰÉPÍTŐ CÉG KERES
FOLYAMATOS
MUNKAVÉGZÉSRE
2 FŐ MUNKATÁRSAT

Tel.: 06 / 30 779 02 49

KOROZMÁN GÁBOR

(179/2020)

Érdi telephelyünkre
keresünk ipari porszívók,
súrológépek, magasnyomású
mosók javításához
munkatársat.

Duguláselhárítás
hétvégén
és ünnepnapokon is,
nincs kiszállási díj!

Jelentkezni: 06 / 30 944 0563
számon vagy
info@kekduna17.hu
címen lehet.

(176/2020)

Bérezés megegyezés szerint.
Munkaidő:
8-16.30-ig munkanapokon.

HÁZAK,LAKÁSOK,TELKEK
TELJES LOMTALANÍTÁSA PINCÉTŐL
A PADLÁSIG. HAGYATÉKOKBÓL ,
KÖLTÖZTETÉS UTÁN MEGMARADT
LOMOK ELSZÁLLÍTÁSA.
ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
GYÖKÉRKISZEDÉS,
KISEBB BONTÁSOK
BETONOZÁS BURKOLÁS
KERÍTÉSJAVÍTÁS ÉS FESTÉS!

06-20-525-1211

(154/2020)

LOMTALANÍTÁS

(110/2020)

MEGBÍZHATÓ!

T: 06 70 303-6003

TANKOLJON PARKVÁROSBAN!

+36 20 952 1849

Hűtő , Klíma, Hőszivattyú,
Szellőztető rendszer szerelő
Telefon:0630/284-0390
Email: akorozman.ev@gmail.com
Facebook: Kori Klíma

(103/2020)

06/30 2411-343

Hirdetésfelvétel: telefonon:

(Baranyai Veronika) e-mail:
hirdetes@erdmediacentrum.hu

(97/2020)

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE

BENZ-OIL kft. Kiss benzinkút
Érd Bajcsy Zs. út 117.
Benzinkutas munkatársakat
felveszünk!

T: 06.30-6348-540

(142/2020)

www.mpluszb-ablak.hu
2030 Érd, Begónia utca 20.

H O L? M I T? M I KO R?

19:40 JAZZ

PULCINELLA feat. DZSINDZSA 01

A heti események összefoglalója

20:15 Monda és valóság határán

kulturális magazin

20:45 Labdarúgás

8:20 Fény-kép

8:50 Párbeszéd - képviselői portré ism.
9:25 Műábránd
DÖNTÉS KÉRDÉSE MAMŰ MÉDIA WORKSHOP

Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
2020-2021. NB III, Nyugati csoport:
Érdi VSE–Gárdony VSC

22:25 Műábránd

9:40 Érdi Panoráma
10:00 Vajtó és a Világ – Kassa

22:40 Híradó
22:50 Képes hírek

10:50 Érdi Szenior akadémia

Augusztus 5. SZERDA
8:00 Híradó
8:10 Fény-kép
8:40 JAZZ

11:20
12:10
12:20
12:30
15:00
15:10
15:55
16:25
17:15
17:40
17:50
18:45

Svindlerek hálójában - avagy az idősek átverési
kísérletei 1. rész

Bibliai Szabadegyetem
Híradó
Honvéd 7
Képes hírek
Híradó
Beszélgetés egy bíróval 8. rész
Egy nap a világ – India 3. rész
Vajtó és a Világ
– Berente-Kazincbarcika
Sztárportré 259. rész
Híradó
Képes hírek
Esti Mese

A pitypang bóbitája (kicsiknek),
A kalózok kincse (nagyoknak)

19:00 Híradó
19:10 Labdarúgás

020-2021. NB III, Nyugati csoport:
Érdi VSE–Gárdony VSC

20:50 Honvéd7
21:00 Monda és valóság határán

Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat

21:30 Fény-kép
22:00 Híradó
22:10 Képes hírek

Augusztus 4. KEDD
8:00 Híradó
8:10 Monda és valóság határán
8:40 Vajtó és a Világ – Szatmár
9:25 Híradó
9:35 Érdi Jazz fesztivál 2019

- Szakcsi Lakatos Béla - Toní Lakatos - László Attila Kőszegi Imre - Orbán György

11:15 Bíró sorozat
– 8. rész Beszélgetés egy bíróval
12:00 Honvéd7
12:10 Híradó
12:20 Zander Times – Desedán
horgászműsor

12:30 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
12:50 Bibliai Szabadegyetem
13:40 Képes hírek
15:00 Híradó
15:10 Érdi Jazz fesztivál 2019

- Tehetséges egyetemisták koncertje- Nagy-Babos
Rebeka & Rozbora Ádám Quintet

16:20 Monda és valóság határán
16:50
17:15
17:25
18:00
18:45

Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat

Sztárportré
Híradó
Párbeszéd - képviselői portré ism.
Képes hírek
Esti Mese

A békakirály papucsa (kicsiknek),
A farkastanya (nagyoknak)

19:00 Híradó
19:10 Fény-kép

16:30 Monda és valóság
17:00 Honvéd 7

19:00
19:10
19:40
20:05

17:10 Ki-beszélt Művészet

9:15 Híradó
9:25 Így (nem) játszunk mi! - A Körúti
Színház magazinműsora 3. rész
10:40 Partik népe
– Papp Gábor Zsigmond filmje
11:30 Monda és valóság határán
12:00 Híradó
12:10 Érdi Szenior akadémia
12:40
15:00
15:10
15:30
16:00
17:40
17:50
18:25
18:45

19:00
19:10
19:25
19:55
20:20

Svindlerek hálójában
- avagy az idősek átverési kísérletei 1. rész

Képes hírek
Híradó
Érdi Panoráma
Fény-kép
Labdarúgás
Híradó
Párbeszéd - képviselői portré ism.
Képes hírek
Esti Mese – kicsiknek és kicsit
nagyobbaknak

– Pöttömke meg a csokoládé (kicsiknek),
A három kívánság (nagyoknak)

Híradó
Mozgás - sportmagazin
Egy nap a világ – India 3. rész
Sztárportré
Így (nem) játszunk mi!

A Körúti Színház magazinműsora 4. rész

21:30 Partik népe
- Papp Gábor Zsigmond filmje
magyar dokumentumfilm 2002.

22:20 Híradó
22:30 Mozgás - sportmagazin
22:45 Képes hírek

A Katonai Filmstúdió magazinműsora

Híradó
Fény-Kép
Sztárportré
Labdarúgás

A Református egyház- és
a Római katolikus egyház üzenete.

18:35 Képes hírek
18:45 Esti Mese

23:45 Híradó
23:55 Képes hírek

19:20 Honvéd7

horgászműsor

8:20 Ki-beszélt Művészet

BOTOS PÉTER ÜVEGSZOBRÁSZ 02 RÉSZ

kulturális magazin

15:40 Jazz

PULCINELLA feat. DZSINDZSA 01

Híradó
Mozgás - sportmagazin
Képes hírek
Párbeszéd – Képviselői portrék ism.

horgászműsor

9:30
10.00
11.00
12.00
14.00

Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat

20:35 Plázák népe
– Papp Gábor Zsigmond filmje
magyar dokumentumfilm 2003.

Popzene mindenkinek

22:00 Hangoskönyv

SYMPOSION AKADÉMIA MESTERMŰHELY
PÁLYÁZATI DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

11:50 Zander Times – Éjjel a Dunán

16:50
17:05
17:15
17:30
18:05
18:50

21:25 Én és a maffia amerikai vígjáték
1994. Korhatár: 16 év

Híradó
Mozgás - sportmagazin
Képes hírek
Híradó
Labdarúgás

fsz.: Sandy Colosimo, Sandra Bullock, James
Lorinz, Steve Buscemi

22:55 Érdi Panoráma
23:15 Képes híre

2020-2021. NB III, Nyugati csoport:
Érdi VSE–Gárdony VSC

Kempo sportmagazin
Híradó
Mozgás - sportmagazin
Képes hírek
Párbeszéd - képviselői portré ism.
Esti Mese

Fogfájós nyuszi (kicsiknek),
Cinege Miki (nagyoknak)

9:20 Honvéd 7
9:30 Sztárportré
9:55 Hit és Lélek ism.

A Református egyház- és a Római katolikus
egyház üzenete. Ism.

kulturális magazin

21:00 Zene óra

12:05 Érdi Panoráma

turisztikai magazinműsor

SZERDA
06.00 Bundáskenyér

Mozgás - sportmagazin
Képes hírek
Érdi Panoráma
Labdarúgás

Az Érd FM 101.3
új ÉLŐ reggeli műsora
Ba-Nyilas Hajnalkával
és Urbán Szabolccsal
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel

2020-2021. NB III, Nyugati csoport:
Érdi VSE–Gárdony VSC

Az Adventista egyház üzenete. Ism.

9:30 Zene
10.00 Kívánságműsor
14.00 Apád Anyád!

– Fogfájós nyuszi (kicsiknek),
Cinege Miki (nagyoknak)

turisztikai magazinműsor

12:20 Képes hírek
15:30 Híradó

19:00
19:20
19:50
20:20

15:00 Köztünk marad

Érdi Panoráma
Monda és valóság határán
Fény-kép
Plázák népe
– Papp Gábor Zsigmond filmje
21:10 Így (nem) játszunk mi!
22:20 Érdi Panoráma
22:40 Képes hírek
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Zene
Zeneválogatás
Jazzpresszó ism.
Tánczenei koktél
CarFace

Az Érd FM 101.3 autósmagazinja
Bódi Csabi Jr-ral.

Popzene mindenkinek

22:00 Hangoskönyv

PÉNTEK
06.00 Bundáskenyér

9:30
14.00
15:00
16:00

Az Érd FM 101.3
új ÉLŐ reggeli műsora
Ba-Nyilas Hajnalkával
és Urbán Szabolccsal
Benne Zónázó,
az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel

Zene
Heti menü
CarFace ism.
Mondjon valamit,
elhisszük!
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek

19.00 Aréna

Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
Pecsuvácz Péterrel

21:00 Zenei óra

Popzene mindenkinek

22:00 Hangoskönyv
SZOMBAT
6:00 Magyar zene
8.00 Aréna

Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
Pecsuvácz Péterrel

10:00 Hétvége Nagy Emesével
12.00 Apád anyád!
13.00 Koppány és a haverok
14.00 Érd FM TOP 20
Az Érd FM slágerlistája

16.00 Párbeszéd
18.00 Heti Menü ism.
20.00 Koppány és a haverok
ism.
21:00 Zenei óra
Popzene mindenkinek

22:00 Hangoskönyv

Az Érd FM 101.3 szolgáltató
magazinja

VASÁRNAP
6:00 Magyar zene
8.00 Párbeszéd
10:00 Hétvége
Nagy Emesével
12.00 CarFace ism.
14.00 Zöld övezet
16.00 Érd FM TOP 20

Az Érd FM 101.3 családi
magazinja Ölvedi Rékával
és Zsuffa Péterrel

17.00
18.00
19:00
20.00
21:00

Az Érd FM 101.3 családi
magazinja Ölvedi Rékával
és Zsuffa Péterrel

18:40 Zander Times – Ház a tónál
18:50 Esti Mese

turisztikai magazinműsor

16:00 Mondjon valamit,
elhisszük!
18.00 Apád Anyád!

20.00 Rockbarlang Gidófalvi
Attilával

Az Érd FM slágerlistája

Sztárportré
Köztünk marad
Filmszerész
Starsky
Zenei óra

Popzene mindenkinek

22:00 Hangoskönyv

3
3

4

5

5

4

3

7

8
8

6

2

5

3

Popzene mindenkinek

22:00 Hangoskönyv

12:25 Vajtó és a Világ – Szatmár

17:50 Hit és Lélek ism.

11:50 Egy nap a világ – India 3. rész

1

Az Érd FM 101.3 szolgáltató
magazinja

A Görögkatolikus egyházés az Evangélikus egyház üzenete. Ism.

10:40 Híradó
10:50 Zander Times – Ház a tónál
11:00 Vajtó és a Világ
– Berente-Kazincbarcika

2

Az Érd FM 101.3
dzsesszmagazinja

17:00 Hit és Lélek ism.

A Görög katolikus egyház- és az Evangélikus
egyház üzenete.

9

19.00 Jazzpresszó Birta
Mikivel
20.00 Köztünk marad

A heti események összefoglalója

Augusztus 8. SZOMBAT
9:00 Híradó
9:10 Honvéd 7
9:20 Fény-kép
kulturális magazin
9:50 Hit és Lélek – vallási műsor

Az Érd FM 101.3 szolgáltató
magazinja

15:00 Zöldövezet ism.
16:00 Mondjon valamit,
elhisszük!
18.00 Zene óra

11:35 Fény-kép

13:10
13:25
15:00
15:20

Zene
Zeneválogatás
Sztárportré ism.
Tánczenei koktél
Köztünk marad

Popzene mindenkinek

Az Adventista egyház üzenete.

22:40 Híradó
22:50 Képes hírek

6

A heti események összefoglalója

10:45 Hit és Lélek ism.

A Körúti Színház magazinműsora 4. rész

4

Augusztus 9. VASÁRNAP
9:00 Érdi Panoráma

9:30
10.00
11.00
12.00
14.00

Az Érd FM 101.3
új ÉLŐ reggeli műsora
Ba-Nyilas Hajnalkával
és Urbán Szabolccsal
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel

Az Érd FM 101.3
új ÉLŐ reggeli műsora
Ba-Nyilas Hajnalkával
és Urbán Szabolccsal
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel

16:00 Mondjon valamit,
elhisszük!
18.00 Filmszerész
20.00 CarFace ism.
21:00 Zenei óra

KEDD
06.00 Bundáskenyér

Az Év Fiatal Jazz-zenészei & JazzFed Quartet

horgászműsor

Az Érd FM 101.3 zöldmagazinja

19.00 Sztárportré– sztárok a
mikrofonnál
20.00 Zöldövezet ism.
21:00 Zenei óra

10:50 Sztárportré
11:15 Ki-beszélt Művészet

12:00
12:10
12:25
15:00
15:10

Zene
Kívánságműsor
Heti menü ism.
Tánczenei koktél
Zöldövezet

Popzene mindenkinek

19:40 Sztárportré
20:05 Monda és valóság határán

Fény-kép
Híradó
Mozgás - sportmagazin
Érdi Jazz fesztivál 2019

19:50 Vajtó és a Világ – Kassa
20:40 Plázák népe
– Papp Gábor Zsigmond filmje
21:30 Így (nem) játszunk mi!

10:20 Híradó
10:30 Mozgás – sportmagazin
10:45 Zander Times – horgászmagazin –
Pontyvirág
10:55 Érdi Panoráma
11:15 Beszélgetés egy bíróval 8.rész
12:00 Honvéd 7
12:10 Híradó
12:20 Mozgás - sportmagazin
12:35 Képes hírek
15:00 Híradó
15:10 Fény-kép

9:30
10.00
11.00
13.00
14.00

Az Érd FM 101.3
új ÉLŐ reggeli műsora
Ba-Nyilas Hajnalkával
és Urbán Szabolccsal
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel

15:00 Heti menü ism.
16:00 Mondjon valamit,
elhisszük!
18.00 Zenei óra

19:30 Zander Times – Ház a tónál

Augusztus 7. PÉNTEK
8:00 Híradó
8:10 Zander Times – Dunai rakózás

A Katonai Filmstúdió magazinműsora

A Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep 20 éves
MAMŰ GALÉRIA

19:00 Érdi Panoráma

A Katonai Filmstúdió magazinműsora

19:40 Honvéd7

10:05 Műábránd

– Bogyó és Babóca fülgyulladás (kicsiknek),
A büszke tölgyfa (nagyoknak)
A heti események összefoglalója

Svindlerek hálójában - avagy az idősek átverési
kísérletei 2. rész

2020-2021. NB III, Nyugati csoport:
Érdi VSE–Gárdony VSC

CSÜTÖRTÖK
06.00 Bundáskenyér

17:45 Hit és Lélek – vallási műsor

2020-2021. NB III, Nyugati csoport:
Érdi VSE–Gárdony VSC

21:45 Kempo
22:00 Mozgás - sportmagazin
22:15 Én és a maffia amerikai vígjáték
1994. Korhatár: 16 év

8:55
9:25
9:35
9:50

HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér

SYMPOSION AKADÉMIA MESTERMŰHELY
PÁLYÁZATI DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

19:00 Híradó
19:10 Érdi Szenior akadémia

Augusztus 6.
CSÜTÖRTÖK
8:00 Híradó
8:10 Mozgás - sportmagazin
8:25 Labdarúgás

16:15
16:25
16:40
18:10

- Pöttömke csereberél (kicsiknek),
A varázsige (nagyoknak)

fsz.: Sandy Colosimo, Sandra Bullock,
James Lorinz, Steve Buscemi

PULCINELLA feat. DZSINDZSA 01

SUDOKU

turisztikai magazin

18:45 Esti Mese

DÖNTÉS KÉRDÉSE MAMŰ MÉDIA WORKSHOP

Szerkesztette: Kurusa József

Augusztus 3. HÉTFŐ
8:00 Érdi Panoráma
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PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
06(23) 746-118
kozossegihaz@szepesmk.hu
https://www.facebook.com/
parkvaroskozhaz/
PROGRAMOK:
Augusztus 01. 16:00 „Lelkem ablaka” címmel kiállítás nyílik Kneif
Pápai Erzsébet festményeiből

megtekinthető 2020. szeptember 2.-ig

RENDSZERES PROGRAMOK:
Zumba Zsolttal
– kedd, csütörtök 18.30
Senior torna – szerda, péntek 8.00
Ringató – csütörtök 9.00, 9.45
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása
Érd megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében
történő ellátására

Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének 86/2020.(VI.17.) számú határozata alapján – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
– 2021. január 1. napjától 2022, december 31, napjáig terjedő határozott
időtartamra - Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbus�szal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási
szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefax száma:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó u. 1-3.
Tel: 06 23/522-300/307 mellék, fax: 06 23 522-343
Kapcsolattartó: Berta Norbert ügyintéző
2. Az eljárás tárgya:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása
közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek, és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell végezni.
A részletes követelményrendszer, az alkalmassági feltételeket, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati
kiírás tartalmazza.
3. A pályázaton való részvételt feltételei:
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, vagy ezeknek konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati
kiírásban foglalt feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhellyel rendelkező szolgáltató csak abban az esetben vehet
részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz
közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. Közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető.
4. A pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételei:
A pályázati kiírás beszerzésének határideje a benyújtási határidő
napja.
A pályázati kiírás ára: 100.000,- Ft+Áfa. A kiírás ellenértékét átutalással vagy csekken teljesítheti Érd Megyei jogú Város Önkormányzata
költségvetési bankszámlájára. A befizetés igazolásának ellenében
vehető át a pályázati kiírás dokumentációja. Helye: Érd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1, fszt. 1. A pályázati kiírás megvétele az
előfeltétele a pályázaton való részvételnek. A megvásárolt pályázati
kiírás másra át nem ruházható.
5. A pályázat benyújtásának határideje:
2020. október 16. napja, 10.00 óra.
6. Az elbírálás módja és szempontjai:
A pályázat eredményének értékelése a 2020. októberi közgyűlésen
történik.
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és
bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köthető meg a közszolgáltatási szerződés.
7. Az eredményhirdetés
és szerződéskötés legkésőbbi időpontja:
Eredményhirdetés: 2020. október havi közgyűlésen
Szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2020. november
8. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2021. január 1.
9. A szerződés időtartama:
2021.. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig.
10. A pályázat benyújtásával kapcsolatos
információ kérhető:
• Telefonon: 06 23/522/307 melléken,
• Személyesen. a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodánál,
ügyfélfogadási időben
• Hétfő: 13.00 - 18.30, szerda: 8.00 – 16.30 óráig.

Érdi Kincses Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁ LYÁZATOT H I R DET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.(1) és a 66/A
bekezdéseiben foglaltak alapján óvodapedagógusi munka ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) és a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú
Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.)
önkormányzati rendelete alapján éves cafeteria-juttatás és egyéb minősítési
pótlék. az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• Felhasználói szintű MS
Office (irodai alkalmazások),
• Felhasználói szintű
Levelező rendszerek
(LotusNotes, Outlook),
• Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
• Szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű Precíz, pon-

tos munkavégzés,
• Kiváló szintű Szakmai
tudás,
• Kiváló szintű Innovatív,
kezdeményező,
• óKiváló szintű Kommunikáció készség,
• A pályázat részeként
benyújtandó iratok,
igazolások:
• óHárom hónapnál nem
régebbi közalkalmazottaknak szóló erkölcsi
bizonyítvány
• óVégzettséget igazoló
okiratok másolatai
• óFényképes szakmai
önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 394/2020 , valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus.
Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére
a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül
Személyesen: Lehóczki Anna Elvira, Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Intézményvezető döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 11.

KÖZÉRDEKŰ
Érdi Szivárvány Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁ LYÁZATOT H I R DET

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR

Érdi Szivárvány Óvoda

2020. JÚNIUS 29. – AUGUSZTUS 14.

DAJKA

TÁJÉKOZTATÓ

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.
Pest megye, 2030 Érd, Favágó utca 63.
Pest megye, 2030 Érd, Tárnoki út 58-62.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
A gyermekek nevelése, fejlesztése érdekében szorosan együttműködve segítse az óvodapedagógusok munkáját.
Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés,
dajka,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget
igazoló okiratok másolata, fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Vincze Beáta nyújt, a 06 20 3308140-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Érdi Szivárvány Óvoda címére történő
megküldésével (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
249/2020 , valamint a munkakör megnevezését:
dajka.
Elektronikus úton Vincze Beáta részére
a szivarvany@erd.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezetői döntés

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. augusztus 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Caffeteria
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 25. A pályázati
kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

EBÖSSZEÍRÁS TÁJÉKOZTATÓ
FELHÍVÁS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN VALÓ
KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSRA
Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!
Tájékoztatom az érdi kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata MEGHOSSZABBÍTJA az EBÖSSZEÍRÁST 2020. szeptember 30.
napjáig.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat
feladata az ebösszeírás elvégzése. Az ebösszeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés. A törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója
az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Kérem az Érden tartott ebek tulajdonosait, tartóit, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek - a kizárólag Érden tartott - ebek adatairól a bejelentésre szolgáló
adatlap kitöltésével és leadásával.
Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2020.
január 1. napjától minden négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip-pel) megjelölve tartható. Kérem, hogy a még meg
nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.
A 2020. évi ebösszeírás adatlapja a www.erd.hu honlapról elérhető
online felületen könnyen és egyszerűen akár otthonában kitölthető
és azonnal beküldhető a hivatal részére.
Papír alapon az olvashatóan kitöltött, és az állattartó aláírásával ellátott
adatlap Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási ügyek részére
- beküldhető postai úton, a 2031 Érd, Pf.: 31. levelezési címre,
- leadható az Ügyfélszolgálati Irodában (H: 8.00–12.00, 13.00-18:30,
K-Cs: 8.00-12.00, 13–16:30, P: 8.00–12.00), vagy
- leadható a 2030 Érd, Alsó u. 3. 108. sz. és a 118. sz. irodában ügyfélfogadási időben (H: 13.00-18.30, Sz: 8.00-12.00, 13.00-16.30).
Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot
kell kitölteni. (Az adatlap szükség szerint szabadon sokszorosítható.)
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (5)
bekezdése alapján kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének
nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően
teljesíti az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján állatvédelmi bírsággal büntethető.
További tájékoztatásért Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Általános Igazgatási ügyek ügyintézők felé fordulhatnak a 06-23-522360 és a 06-23-522-300/241 mellék telefonszámokon, vagy az Ügyfélszolgálati Irodában.
Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!
Dr. Konkoly Zita sk.
jegyző

Helye: Érdi Bolyai János Általános Iskola
(2030 Érd, Erzsébet u. 24.)
Szervező: Szociális Gondozó Központ
A táborvezető elérhetősége a tábor ideje alatt:

06-70/374-6357
Jelentkezés módja: Az Intézményi Gondnokságon
elsősorban e-mailben (gondnoksag@erd.hu)
vagy személyesen.
Térítési díj befizetése:
A jelentkezéssel egyidejűleg
az Intézményi Gondnokságon, illetve átutalással.
Átutalás esetén kérjük a gyermek nevét és a turnust a közlemény
rovatba feltüntetni szíveskedjenek.
A táborba kizárólag az első osztályt
már elvégzett tanulók jelentkezhetnek.
A jelentkezést a térítési díj befizetésének időrendi
sorrendjében fogadjuk el.
Intézményi
Gondnokság címe:
Telefonszám:
Bankszámlaszám:
Nyitva tartás:

2030 Érd, Budai u. 14.
06-23-521-164, 06-23-521-166
12001008-00209692-00100009
(Raiffeisen Bank Zrt.)
2020. június 15. – 2020. augusztus 7.
közötti időszakban:
hétfő: 8:00 – 15:30, kedd
és csütörtök: 8.00 – 15.30 óráig

Tábori térítési díj: 10.000,- Ft/ hét /fő.
A térítési díjak számlázásakor
lehetősége van e-számla* igénylésre.
Szociális rászorultság esetén: 5.710,- Ft/hét/fő (kérelmet Érd MJV
Szociálpolitikai Csoportjához kell benyújtani).
Aki a 2019/20 tanévre/nevelési évre vonatkozóan rendelkezik
érvényes Határozattal,
az a Tábor idejére a kedvezményt igénybe veheti.
diétás étkezés – tájékoztató az Intézményi Gondnokságon
nem érdi lakosok részére: 25.000-Ft/ hét/ fő
A tábor teljes időtartama alatt a szervezők fokozott figyelmet
fordítanak a fertőtlenítésre és az ÁNTSZ által megszabott
óvintézkedések betartására
a koronavírus járványra való tekintettel.
Szükséges felszerelés: papírzsebkendő, időjárásnak megfelelő
öltözék (zárt cipő, esőkabát, vászonsapka)
Lemondás betegség esetén: hétköznaponként
10 óráig tudja fogadni
az Intézményi Gondnokság a következő napra
történő lemondást (e-mailben vagy telefonon)

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁ LYÁZATOT H I R DET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Pályázati Csoport,

PÁLYÁZATI REFERENS
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Ellátandó feladatok:
• Részt vesz az Európai Uniós
projektek és a Modern Városok Program pályázatainak
előkészítéséhez, illetve a
megvalósításához és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó
projektmenedzseri/projektas�szisztensi feladatok ellátásában, a csoportvezető irányítása
szerint. Részt vesz a beszerzési
eljárások lebonyolításában,
a szerződések megkötésében, a módosítási igények és
elszámolások előkészítésében
és benyújtásában. Folyamatosan ellenőrzi a határidők és a
költségkeret betartását. A pályázatokról nyilvántartást vezet,
teljesíti az ezekkel kapcsolatos
adatszolgáltatásokat. Közreműködik a pályázatok megvalósítása során keletkező pénzügyi
dokumentumok kezelésében,
adminisztrációban.
Jogállás, illetmény és juttatások:
• A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi

CXCIX. törvény, valamint Érd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
Szabályzat rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett
gazdaságtudományi, jogi,
közszolgálati, pénzügyi, vagy
műszaki végzettség,
• Európai Uniós és hazai
pályázatok területén szerzett
jártasság,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• EPTK rendszer ismerete,
• közigazgatási szakvizsga,
• hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismeretek.
Elvárt kompetenciák:
• Rendszerezett problémamegoldás,
• stresszhelyzet kezelése,
• jó szintű szóbeli és írásbeli
kifejezőkészség,
• precizitás, megbízhatóság, jó
elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 17.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 09.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére
történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-2809-23/2020.
valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.erd.hu – 2020. július 26.
Érdi Újság
facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2020. július 26.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

KÖZÉRDEKŰ

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 06-23-522-313-as
telefonszámon.

A képviselők fogadóórája
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
Minden szerdán 18–20 óra között, telefonon
vagy e-mailen történő egyeztetés szerint.

5. vk. GREGUS LÁSZLÓ

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3839
E-mail: gregus.laszlo@erd.hu
Minden hétfő 15–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

9. vk. DR. ASZTALOS ÉVA

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
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.

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)

6. vk. SZŰCS GÁBOR

Tel: 06-20-569-9243
E-mail: attila.demjen@gmail.com
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

7. vk. TETLÁK ÖRS

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-513-7218
E-mail: fulop.sandorne@erdifidesz.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-36-21-359
E-mail: szucs.gabor@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-23-522-313
E-mail: tetlak.ors@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

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

FÜLÖP SÁNDORNÉ

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.

TEKAUER NORBERT (V.É.D.)

Tel: 06-20-914-4037
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com
Telefonon történő
egyeztetés szerint.

A diákpolgármester fogadóórája
HÜSE NIKOLETT,
Ifjúsági Önkormányzat
E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu
Előzetes egyeztetés alapján.
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HIVATALOK
POLGÁRMESTERI
HIVATAL
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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
ÉRDI
JÁRÁSBÍRÓSÁG

2030 Érd, Felső utca 43;
Levelezési cím:
2031 Érd, Pf.:1010;
Központi telefonszám:
ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
+36-23-585-900
2030 Érd, Budai út 7/b.
Fax: +36-23-232-238
Telefon: 06-23-504-100
E-mail: jarasihivatal.erd@pest.gov.hu E-mail cím: birosag@erd.birosag.hu;
Elnök: Dr. Liziczay Sándor.
OKMÁNYIRODA
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
rendje: minden hónap első hétfőjén
2030 Érd, Budai út 8.
9:00-11:00 óra között
Telefon: 06-23-521-970;
előzetes telefonos bejelentkezés
E-mail:
alapján. Az ügyfélközpont ügyfélfokormanyablak.erd@pest.gov.hu;
gadási rendje: hétfőn 9:00-12:00 és
Ügyfélfogadás:
13:00-15:30 óra között; kedd-péntek:
hétfő 7.00–17.00,
9:00-11:00 óra között.
kedd 8.00–18.00,
Ügyfélsegítő: minden hétfőn
szerda 8.00–20.00,
9:00-15:00 óra között, bejelentkezés
csütörtök 8.00–18.00,
alapján. Pénztári órák:
péntek 8.00–16.00
hétfő-péntek
KORMÁNYABLAK
9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 óra.
2030 Érd, Budai út 8.
ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Telefon: 1818 (kék szám);
E-mail: 1818@1818.hu;
2030 Érd, Felső u. 4.
Ügyfélfogadás:
Telefon: 06-23-427-410,
hétfő 07.00–17.00,
06-23-427-510
kedd 09.00–17.00,
ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
szerda 10.00–20.00,
KIRENDELTSÉG
csütörtök 09.00–17.00,
péntek 09.00–13.00 óra.
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570
E-mail: erd.kk@katved.gov.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

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

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

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
C SALÁD-ÉS

GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT

2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS
KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192
E-mail: habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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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Kedves Olvasóink!
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2020. nyarán az alábbi rend szerint
várja Önöket: 2020. július 6 – augusztus 2.
Felnőttkönyvtár

Gyermekkönyvtár

(170/2020)

Parkvárosi Fiókkönyvtár
A Jószomszédság
Könyvtára
Zenei Könyvtár

hétfő, kedd: 10:00 – 19:00 óra
csütörtök, péntek: 10:00 – 18:00 óra
szerda, szombat: zárva
hétfő, kedd: 10:00 – 18:00 óra
csütörtök, péntek: 10:00 – 17:00 óra
szerda, szombat: zárva
hétfő, kedd: 10:00 – 18:00 óra
csütörtök, péntek: 9:00 – 17:00 óra
szerda, szombat: zárva
technikai okok miatt
bizonytalan ideig zárva
kedd: 10:00 – 18:00 óra
csütörtök: 9:00 – 17:00 óra hétfő,
szerda, péntek, szombat: zárva

2020. augusztus 3-16.

GAZDIKERESŐ
Ha örökbe fogadná Bingó vagy Bumbi,
vegye fel a kapcsolatot az alapítvány
munkatársaival. Telefon: 06 30 276 6071
vagy 06 30 910 6987,
E-mail: siriusalapitvany@gmail.com.
A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a

www.siriusalapitvany.hu weboldalon.
Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.
Adószám: 18707379 -1-13
Bankszámlaszám:
10403136-49534949-49521015
Bumbi
Kedves, 2 év körüli, közepes termetű,
félhosszú szőrű kan kutyus. Bizalma
elnyerése után nagyon ragaszkodó természetű. Türelmes, szerető gazdira vár.

Bingo
Barátságos, fiatal, mozgékony, nagy
termetű kan kutyus, azonosító nélkül
kóborolt. Ivartalanítás után kertes házba költözne szívesen. Szuka kutyákkal
problémamentes.

Felnőttkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Parkvárosi Fiókkönyvtár
A Jószomszédság Könyvtára
Zenei Könyvtár

hétfő, kedd, csütörtök, péntek:
10:00 – 16:00 óra
szerda, szombat: zárva
zárva

2020. augusztus 17-23.
A könyvtár minden részlege: zárva
Dokumentumok visszavétele:
• mindannyiunk biztonsága
érdekében a visszahozott dokumentumok 72 órára karanténba
kerülnek.
• visszavétel a kijelölt visszahozatali ponton történik (Hivatalnok u. 10., a könyvtár raktárépülete a könyvtárral szomszédos
telken - táblák segítik a tájékozódást)
•visszavonásig késedelmi díj továbbra sem kerül felszámításra
Kölcsönzés:
Ismét lehetővé vált a könyvtár
olvasói tereiben a szabadpol-

cokon történő válogatás, a
folyóiratok kölcsönzése, a tagságok hosszabbítása, új olvasók
beiratkozása, a kötészeti szolgáltatások igénybe vétele, de
kérjük, segítsék a munkánkat az
alábbi egészségügyi szabályok
betartásával:
• Lehetőség szerint egyedül
érkezzen! A Gyermekkönyvtárba
is!
• A Gyermekkönyvtárban is
kizárólag a könyvek kiválasztására van lehetőség, játékra még
nincs!
• Mindannyiunk védelme érde-

Terjed a lap
Ön, kedves Olvasó, aki most kezében tartja az
Érdi Újságot, szerencsésnek mondhatja magát.
Hétről hétre több tucat levelet kapunk ugyanis
olyanoktól, akik nem jutottak hozzá lapunkhoz. Ennek oka elsősorban a terjesztői hálózat
hiányossága. Mi, itt az Érdi Újságnál igyekszünk
minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy Önhöz
és mindenki máshoz eljussunk, de a tapasztalat
azt mutatja, hogy mindig lesznek a térképen
„fehér foltok”, olyan településrészek, ahová
nem ér oda időben, vagy egyáltalán a lap. Hogy

kében kérjük, viseljen maszkot!
Maszkot biztosítani nem tudunk.
• elépéskor használja a
kézfertőtlenítőt!
• Egyszerre csak 3 személy + a
könyvtárosok tartózkodhatnak
az olvasói térben.
• Egy olvasó egy alkalommal
max. 15 percet tölthet az épületben.
• Az előzetes telefonos és/vagy
e-mailes könyvrendelés tovább
folytatódik, az alábbi adatok
megadásával: név, olvasójegy
szám, elérhetőség, kért dokumentumok (max. 10 db) szerzője
és címe
A megnövekedett igények
miatt csak konkrét dokumentumok kérhetők (szerző/cím),
„valami jó” illetve, „amit még
nem olvastam” típusú kéréseket
nem tudunk teljesíteni
• A könyvtárosok által összekészített könyvek az olvasói kérés
leadását követő munkanapon, 12
óra után vehetőek át
• Könyvtárunk többi szolgáltatása (helyben használat, internetezés, nyomtatás, fénymásolás
és könyvtárközi kérés intézése)
további intézkedésig szünetel.
A Jószomszédság Könyvtárának bizonytalan ideig tartó
bezárása miatt az innen kikölcsönzött köteteket a Hivatalnok
utcai központi telephelyünkön
vesszük vissza. A Jószomszédság Könyvtárába szóló érvényes tagságival rendelkezők
a helyzetre való tekintettel a
rendkívüli zárás ideje alatt külön
beiratkozás nélkül használhatják
a Felnőtt- és Gyermekkönyvtár
állományát.

ez minél ritkábban fordulhasson el, arra kérünk
mindenkit, írja meg, ha és amilyen címen nem
kapta meg lapunk soron következő számát.
Észrevételeiket a szerkesztoseg@erdmediacentrum.hu e-mail címen vagy a szerkesztőség telefonszámán, a +36 23 330156-on várjuk.
Emellett úgynevezett állandó terjesztési
pontokat jelöltünk ki, ahol minden szerdán
biztosan megtalálják az Érdi Újságot. Az itt
olvasható lista folyamatosan bővül, úgyhogy
reméljük, előbb-utóbb minden érdi az olvasónk
lesz. (Egyébként két lapszám között a www.
erdmost.hu oldalról, az Érd FM 101.3 rádióból
és az Érd TV adásaiból tájékozódhatnak a város
és a térség legfontosabb híreiről!)

Érdi Újság-pontok
Polgármesteri Hivatal, Alsó u. 1.
Polgárok Háza, Alsó u. 3.
Művelődési Központ, Alsó u. 9.
Érdi Városi Televízió, Budai u. 16-18.
Érdi uszoda, Velencei út 39-41.
Tanuszoda, Gárdonyi Géza u. 1.
Parkvárosi Közösségi Ház, Gépész u. 14.
Coop Minaret Csemege, Fő utca 74.

Napfény Otthon, Árpád. u. 26.
Napfény Otthon2, Kende utca 4-8.
Bagoly csemege, Bagoly u. 62.
Kabati Bt. ABC, Balatoni út 18.
Vitapékség, Balatoni út 88.
Rózsakert 97 ABC, Borszéki utca 22.
(Lőcsei, Borszéki sarok)
AlphaZoo, Diósdi út 42.

Coop ABC, Lőcsei u. 4-8.
Lottózó-dohánybolt, Fehérvári út 42.
Di-Fer Suzuki autókereskedés,
Göncölszekér u. 1.
Pataki Cukrászda, Balatoni út 61.
INTERSPAR, Iparos utca 5.
Érdi Újság szerkesztősége, Mária utca 1.
Gyömbér Patika, Gyömbér utca 1.

